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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak iki oturum yaptı. 
2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Taşanları ile 2002 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlanmn (1/688; 1/689; 
1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmeleri tamamlandı. 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, konuşmasında, şahıslanna; 
Samsun Milletvekili Haluk Koç da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, 

konuşmasında, Partisinin kurumsal kimliğine; 

Sataşmalan nedeniyle birer açıklama yaptılar. 
2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasanlan ile 2002 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlanmn (1/688; 1/689; 
1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287), elektronik cihazla ayn ay-
n yapılan açıkoylamalan sonucunda, kabul edilip kanunlaştıklan açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulü nedeniyle Genel Kurula hitaben bir teşek
kür konuşması yaptı. 

Genel Kurulun 25 Aralık 2003 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

25 Aralık 2003 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 
17.21'de son verildi. 

Bülent Arınç 
Başkan 

Mehmet Danış Türkan Miçooğulları 
Çanakkale İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 55 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
25 Aralık 2003 Perşembe 

Raporlar 
1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME) 
2.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kardan Borçlanna İlişkin Kayıtlann 

Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasansı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/722) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME) 

3.- Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı: 318) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME) 

4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/716) 
(S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi : 25.12.2003) (GÜNDEME) 

5.- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı: 322) (Dağıt
ma tarihi: 25.12.2003) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bazı yerel dil ve lehçelerin öğrenilmesini sağlayacak 

mevzuat değişikliği ve kurslara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.12.2003) 

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Kafkas Dernekleri Federasyonunun anadilde yayın baş
vurusuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1711) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.12.2003) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çev

reye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

25 Aralık 2003 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl

dönümü münasebetiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'a aittir. 
Bu vesileyle, merhum şairimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 
Sayın Maraş, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'ın, istiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Er

soy'un ölümünün 67 nci yıldönümünde, edebî kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 

MEHMET ATİLLA MARAŞ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İs
tiklal Marşımızın yazan, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 67 nci yılında, rahmet ve min
netle anmak için gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bir iman ve hakikat şairi olan Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. 
Çocukluğu, Fatih'in orta halli mahallesi olan Sangüzel'de geçti. Daha ortaokul sıralanndayken, kuv
vetli Farsçası sayesinde, Hafız'm Divanını, Sadi'nin Gülistanını, Bostanını ve Mevlana'nın Mes
nevisini okumaya başladı. İlk hocası, babasıdır; ondan Arapça dersleri aldı. Türkçe, Arapça, Farsça 
ve Fransızcayı çok iyi biliyordu ve sınıf birincisiydi. Halkalı Baytar Mektebinden mezun oldu ve 
1893 yılında memuriyete başladı. 

Babasının vefatından ve Sangüzel'deki evlerinin yanmasından sonra, ailece büyük geçim sıkın
tısı çektiler. 

Memuriyeti gereği, uzun süre, Anadolu'yu bir uçtan bir uca, Rumeli'yi gezdi; bu sayede 
Anadolu'nun birçok şehrine uğradı, vaazlar verdi, konuşmalar yaptı. 

Daha sonra, İstanbul Darülfünunda edebiyat dersleri okuttu ve 1908 yılında İttihat ve Terakki 
Cemiyetine kaydoldu. 

Şiir ve yazılan, Serveti Fünun, Sıratı Müstakim, Sebilürreşat gibi, o dönemin çok meşhur sanat 
ve kültür dergilerinde yayımlandı. 

Kurtuluş Savaşı yıllannda ise, millî mücadeleye atılmak gerekçesiyle İstanbul'dan Anadolu'ya 
geçti ve Balıkesir'den başlayarak, Kastamonu ve birçok köy ve kasabayı gezdi, camilerde vaazlar 
verdi, halkı millî mücadeleye hazırladı. Büyük zaferden sonra ise, tekrar İstanbul'a döndü. 
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1920 yılında, Burdur Mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Şubat 1921'de, 
kaldığı Tacettin Dergâhında İstiklâl Marşını yazdı. 

1 Mart 1921'de, İstiklal Marşı, Mecliste, o dönemin büyük hatibi ve Millî Eğitim Bakanı olan 
Hamdullah Suphi Tannöver tarafından, 4 kez, ayakta alkışlanarak okundu ve 12 Mart 1921'de ise, 
İstiklal Marşı resmen kabul edildi. 

Kendisine bu marşı yazdığı için büyük ödül verildi; ama, o, bu büyük ödülü asla kabul etmedi 
ve bir hayır kurumuna bağışladı. Bu bağışı yaparken de şöyle dedi: "Allah, bu millete bir daha is
tiklal Marşı yazdırmasın." 

Mehmet Akif, İstiklal Marşını yazdığı Tacettin Dergâhından Meclise gelirken, sırtına giyecek 
bir paltosu dahi yoktu. O dönemin Ankarasını bilenler, o dönemin kışının ayazını bilenler, soğuğunu 
bilir. Meclise geldiği zaman, Balıkesir Milletvekili olan Hasan Basri Çantay'ın paltosunu ödünç 
alarak geliyordu; bir taraftan da, kendisine büyük ödül teklif edilmişti. 

Gördüğümüz gibi, Mehmet Akif Ersoy, son derece mütevazı bir insan. 
1935 yılında hastalanır ve 27 Aralık 1936'da istanbul'da vefat eder. Bugün, biz, onun vefatının 

67 nci yılı dolayısıyla onu rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. 
Mehmet Akif Ersoy'un en büyük eseri, bildiğiniz gibi Safahat'tır. Safahat, 7 büyük ciltten 

oluşan bir kitaptır, aruz vezniyle yazılmıştır ve cumhuriyet döneminde, 10 ayrı yayınevi tarafından 
10'larca defa basılmıştır. Her Türkün evinde, mutlaka bir Safahat bulmak mümkündür. İlk basımın
dan bu tarafa, aşağı yukarı 10 000 000'un üstünde Safahat vardır; bu da, cumhuriyet döneminde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Maraş, rahmetli Akif e hürmeten sözünüzü kesmeyeceğim; ama, mümkün 

olduğunca kısa toparlarsanız sevinirim. 
Buyurun. 
MEHMET ATİLLA MARAŞ (Devamla) - Hiçbir şey için kimseye minnet etmeyen Mehmet 

Akif, hayatı boyunca hiç kimseye de boyun eğmeden yaşadı. Haksızlığa asla tahammül etmedi; 
hakka, hukuka karşı ise, son derece saygılı oldu. 

Onun bir şiirini takdim ediyorum: 
"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, 
Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem. 
Yumuşak başlı isem, kim demiş uysal koyunum, 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım." 
O, temiz ve dürüst bir insandı, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir şahsiyet abidesiy-

di. O, aynı zamanda, toplumcu, gerçekçi bir şairdi. Toplumculuğunu, sosyal konulara temas eden 
şiirlerinde apaçık görmek mümkündür. Realizmini de, yine, şiirlerine baktığımız zaman görmek 
mümkün. 

Akif, şiirlerinin konusunu gerçek hayattan aldı; hiçbir zaman, ham hayalle uğraşmadı. Bu, ken
disinin, samimiyetin, hakikatin ve gerçeğin peşinde oluşunu bize göstermektedir. Bizzat, gerçek 
hayattan alınmış kesitlerle şiirlerini örmüştür ve ham hayalle asla ilgilenmediğini, bizzat kendisi şu 
mısralarında dile getiriyor: 
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"Hayal ile yoktur benim alışverişim, 
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim. 
Şudur cihanda benim beğendiğim tek meslek: 
Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek." 
Şair için, estetik kaygıdan ziyade, sözün doğru, dosdoğru olması önemlidir. 
Sözlerimi, onun, Safahatın daha başında okuyucuları için yazmış olduğu bir şiirini okumakla 

bitireceğim; şöyle diyor: 
"Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim, 
Ne hüviyette şu karşında duran eş'anm: 
Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri; 
Ne tasannu bilirim çünkü, ne de sanatkârım. 
Şiir için 'gözyaşı' derler, onu bilmem yalnız, 
Aczimin giryesidir bence bütün âsânm, 
Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım." 

Vefatının 67 nci yılında, istiklalimizin, dilimizin, milletimizin, milliyetimizin büyük şairi Meh
met Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maraş, teşekkür ediyorum. 
Biz de, bu vesileyle, rahmetli Akif i tekrar, rahmetle, minnetle anıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, Gaziantep İlimizin düşman işgalinden kendi im

kânlarıyla kurtuluşunun yıldönümüyle ilgili olarak söz isteyen, Gaziantep Milletvekili Mahmut 
Durdu'ya aittir. 

Sayın Durdu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu'nun, Gaziantep ilinin düşman işgalinden kur

tarılışının 82 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı 

MAHMUT DURDU (Gaziantep) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; bugün, 
gündemdışı, Gaziantep'in kurtarılışı ve bugünkü sanayimizde destanî faaliyetler gösteren Gazian
teplinizin birkısım faaliyetlerinden sizlere bilgi vermek istiyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Çok güzel bir şey, çok güzel bir tesadüf; ben, Gaziantep üzerinde konuşmak isteğimi Meclis 
Başkanlığına iletince öğrendim ki, Gaziantep Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili 
Ahmet Yılmazkaya kardeşim de aynı mahiyette talepte bulunmuş. Demek ki, müşterek nok
talarımızı görmemiz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep, MÖ 4000 yıllarından bugüne gelen çok kadim bir şehir. 
Mezopotamya ve Orta Anadolu Bölgesinin kavşak noktası olan bir bölgede. Batısında -Batlam-
yus'un da ibaresini gördüm- Taurum; bugünkü coğrafyamızda Toros Dağlan dediğimiz ve özel is
mi Amanoslar olan dağlarla çevrili. Doğusunda Fırat'ın Sacur Nehriyle çevrilmiş ve Gaziantep Yay
lası olarak coğrafyamızda isim alan bir yer. 

Değerli arkadaşlarım, Toroslar ve Amanoslar deyince, yerel ağzıyla buranın ismi Gâvur Dağ
ları. Bir beyitle ifade etmek istiyorum: 
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"Tavşana sordular; Gâvur Dağı neresi? 
Çukur gezdim, engin gezdim, görmedim, 
Yükseklerden, şahinlerden, kaplanlardan ses geldi, 
İslahiye ile Osmaniye arası." 
Değerli arkadaşlarım, Gaziantep, Kurtuluş Savaşında, gerçekten bir destan yazmıştır. Hem-

şeriliğiyle her zaman onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve banisi Mustafa 
Kemal, Gaziantep nüfus kütüğüne kayıtlıdır; izin verirseniz, hane numarasını vermek istiyorum: 
Atatürk, Gaziantep nüfus kütüğüne, Bey Mahallesi, Hane: 4, Cilt: 86, Sayfa: 56, Zübeyde'den doğ
ma Ali Rıza oğlu, 1881 doğumlu Gazi Mustafa Kemal olarak geçmiştir. Hemşerimizdir ve ondan 
onur duyuyoruz, bahtiyarlık duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep, eski kayıtlarda ilk isim olarak "Daluka" geçiyor. Batlam-
yus'ta bunun ismi "Daluk" olarak, müverrihte, tarihçide yine "Daluk" olarak geçiyor; fakat, Haçlı 
Seferleri vakayinamelerinde ise Gaziantep'in ismi "Hamtap" olarak geçiyor. Ermeni kayıtlanndaki 
ismi "Anthoph"tır. Evet, Ermeni müverrihlerinin kayıtlarında Gaziantepimizin ismi "Anthoph" 
olarak geçmektedir ve Gaziantep Kurtuluş Savaşının çıktığı tarihlerde ismi "Ayıntap" olarak zik
redilmiş, 1921'de, Gazi Mustafa Kemal'in de emri üzerine, gazilik unvanı almış ve o gün bugündür 
ismi Gaziantep'tir. 

Gaziantep Kurtuluş Savaşı gerçekten bir destandır: 
"Ben Antepliyim, Şahin'im ağam. 
Mavzer omzuma yük. 
Ben yumruklarımla dövüşeceğim, 
Yumruklarım memleket kadar büyük." 
Gaziantep'te Karayılan'ın, Şahin Beyin, Şehit Kâmillerin destanı olarak çalışmaları Gaziantep 

Kurtuluş Savaşını fevkalade güzel bir sonuçla sonuçlandırmıştır. Son Ankara Antlaşmasıyla 
Gaziantep... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Durdu. 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Gaziantep Kurtuluş Savaşının bir say

fasını böyle kapatalım, esas, şimdi, önemli destanını ikinci sayfada yazmaktadır. Bakınız, 2003 
yılının mayıs ayında mıydı, nisan ayında mıydı bilmiyorum; Saygıdeğer Bakanımız Kürşad 
Beyefendi Şam'a gittiğinde, biz de milletvekili arkadaşlarımızla Kilis'ten karayoluyla Şam'a gittik; 
İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten tüccarlar gelmiş, sanayiciler gelmiş. Biz, 
Suriye'de, ticaret odalan, sanayi odaları ile bakanlıkları ziyaret ettik; bilgi alışverişleri oluyor. İstan
bul, Ankara, İzmir'den gelen sanayici arkadaşlarımız Şam'ı görmek için gelmişler, bir proje getir
memişler. Sıra Gaziantepliye geldiği zaman, bakıyorum, oradaki sanayi odalan, oradaki ticaret 
odalan, Gaziantepliyi daha ciddî dinliyorlar; ya dil biliyorlar veya tercüman getirmişler, ama proje 
de getirmişler ve Gaziantep sanayicileri, Suriye'de birkaç tane iş yapmışlar; bir fabrikanın veya bir 
sulama kanalının ihalesini almışlar; aldığı gün ve bitirdiği gün, taahhüde tıpatıp uymuştur. 
Dolayısıyla, Suriyeliler, Gazianteplilere bir daha ciddî baktılar. Şimdi, Gaziantepimizde birinci or
ganize sanayi bölgesi, ikinci organize sanayi bölgesi, üçüncü organize sanayi bölgesi bitti; şimdi, 
dördüncü organize sanayi bölgesinin temelini atıyoruz ve dördüncü organize sanayi bölgesi, birin
ci, ikinci, üçüncü organize sanayi bölgelerinin tamamından daha büyük. Hollanda'da, 34-35 yaş
larında, Gaziantepli bir sanayici arkadaş gördüm "ben, 26 tane ülkeyle çalışıyorum" dedi. Eğer, 
bugünkü Gaziantep'in çalışmalannı, faaliyetlerini Türkiye geneline yayarsak, Türkiye'nin reçetesi 
oradadır diyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, fazla zamanınızı almayacağım. Antep'i 5 dakika, 10 dakika içerisinde an
latmak mümkün değil. Onun için, huzurunuzu terk ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; Allah, hepinize şu yeni yılımızı kutlu kılsın, mutlu kılsın. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Durdu, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı üçüncü söz, Gaziantep İlimizin kurtarılış yıldönümüyle ilgili olarak söz isteyen 

Gaziantep Milletvekili Ahmet Yılmazkaya'ya aittir. 
Sayın Yılmazkaya, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Gaziantep Milletvekili Ahmet Yılmazkaya'nın, Gaziantep İlinin düşman işgalinden kur

tarılışının 82 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı 

AHMET YILMAZKAYA (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantepimizin 
kurtarılış yıldönümüyle ilgili gündemdışı söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sözlerime başlamadan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından eski Genel Başkanım İsmet Paşanın 
ölüm yıldönümü dolayısıyla, onu da saygıyla anıyorum; ailesine yeniden başsağlığı diliyorum. 

Sekseniki yıl önce bugün, Gaziantepimizin düşman işgalinden kurtarıldığı gündür. Bu ülke de, 
Gaziantep de kolay kazanılmamıştır. Kuvayı Milliye ruhuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas 
Kongresinde "ya istiklal ya ölüm" parolasına uyarak, Gazianteplim örgütlenmeye, direniş için giz
li cemiyetler kurmaya başlamış. Bu cemiyetler, şimdiki cemiyetler gibi "vakıf adı altında halkın 
duygularını sömürme cemiyetleri değildi. O günkü cemiyetler, düşmana karşı canlarını, mallarını, 
namuslarını, özgürlüklerini korumak ve bizlere güzel bir ülke, güzel bir Gaziantep bırakmak için 
kurulan cemiyetlerdi. 

Değerli milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin yenik düşmesi sonucu, 
İngilizler, Gaziantep'e 15 Ocak 1919'da girdi. İngilizlerin, Gaziantep'i işgali yaklaşık bir yıl sürdü. 
İngiliz-Fransız anlaşması sonucunda, Gaziantep, Fransızlara bırakıldı. Bu defa da Fransızlar, 29 
Ekim 1919'da Gaziantep'i işgal etti. Fransız birlikleri ile Ermeni taburları, Gaziantep Ermenilerinin 
sevinç gözyaşları içinde Gaziantep'e girdiler, çiçek yağmuru altında, yere serilmiş halılar üzerinde 
bir resmi geçit yaptılar. Fransızlar, işgalin ilk günlerinde, resmî dairelere Türk Bayrağının aşıl
maması için emir vermişlerdi. Böylece, işgallerinin sürekli olacağını açıkça belirtmişlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, 19 Ocak 1920'de Fransız müfrezesi, Karabıyıklı'da, Karayılan (Molla 
Mehmet) Çetesi tarafından pusuya düşürüldü. Şehir merkezinin çevresinde daha birçok çatışma ol
du; ancak, dışarıdan hiçbir yardım görmeden, tamamen, kendi olanaklarıyla düşmana direnen halk, 
açlık ve cephanesizlik nedeniyle, 9 Şubatta Fransızlara teslim oldu. Fransızlarla işbirliği yapan Er
meniler, Gazianteplilere uzun süre zulüm, işkence, eziyet yaptılar; Gaziantep'i yaktılar, yıktılar. 
Sonunda, kente giren Fransız birlikleri ile Ermeni taburlarına karşı Ayıntap halkı direnişe geçti. 

İnönü Caddesindeki askerî fırın önünde 12 yaşındaki oğlu Kâmil ile oradan geçmekte olan bir 
Türk kadınına, fınndaki iki sarhoş Fransız nefer sarkıntılık etmek istemişti. Küçük Mehmet Kâmil, 
anasını korumak için Fransızlara taşla hücum etmiş, Fransız askeri ise Kâmil'i şehit etmişti. İşte bu 
olay, Gaziantep direnişinin başlangıcı olmuştur. 

Yine, bir halk kahramanı olan Karayılan, hiçbir yerden emir almamasına rağmen, bulunduğu 
yerde köylüleri örgütleyerek direnişe geçmiş; ne yazık ki, 24 Mayısta şehit düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep savunmasının en büyük kahramanlarından olan Şahin Bey 
(Mehmet Sait) Fransızlara tek başına direnmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılmazkaya, konuşmanızı kendi üslubunuz içinde tamamlayın. 
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AHMET YILMAZKAYA (Devamla) - "Düşman, cesedimi çiğnemeden şehre giremez" sözüy
le manevî bir güç veren ve bu uğurda şehit olan Şahin Bey, halkın gönlünde bir kahraman olarak 
kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerini; Gazianteplim, Kurtuluş Savaşında da, Kurtuluş 
Savaşından sonra da her zaman kendi emeğiyle, kendi alınteriyle, devletten fazla yardım almadan 
kendi ayaklan üzerinde durmaya özen göstermiştir. Şu anda, esnaf ve sanatkârlann çabasıyla ger
çekleşen küçük sanayi bölgesi dışında 4 adet organize sanayi bölgemiz olan tek ilimizdir. 4 adet or
ganize sanayi bölgesinin 3'ü faaliyette olup, 3 sanayi bölgemizde çalışan işçi sayısı 65 000'dir. 
Üretimin yüzde 80'i ihracata gidiyor. Devlete fazla yük olmadan, ülke ekonomisine en büyük kat
kısı olan iki üç ilimizden biridir. 

Ekonomiye böyle büyük katkısı olan ilimizin havaalanı, maalesef, kış günleri zaman zaman 
kapanıyor. Ulaştırma Bakanımızdan, ILS cihazının takılıp takılmayacağını, ne zaman takılacağını; 
yok, imkansızsa, havaalanımızın uçuşa uygun şekle getirilmesini, bütün Gazianteplim dört gözle 
bekliyor. 

Maalesef, biz siyasetçiler, Karayılanlara, 12 yaşında anasının namusunu koruyan Şehit Kâmil
lere, Şahin Beylere layık olamadık. 250 milyar dolar iç ve dış borç, 10 000 000 işsiz, gelir dağılımı 
adaletsiz; bazı kişiler kendi çocuklarını Amerika Birleşik Devletlerinde okuturken, dargelirli 
ailelerimizin çocuklarını da, Kur'an kursu adı altında, yenilikten uzak düşünceye mahkûm ettik, 
dinimizin aslını söylemeye cesaret edemedik; Atatürk ilkelerinden uzak kaldık; içkanamadan dolayı 
birbirini vuran Kuvayı Milliye ruhunu ırkçılığa, kafatasçılığa teslim ettik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin de, Gaziantepimizin de tek eksiği, biz siyasîler 
verdiğimiz sözleri yerine getiremiyoruz. Milletvekilliği dokunulmazlığına sınırlama sözü verdik, onu 
yerine getiremedik. İktidarda, ekonomiyi düzelttik diye siyaset yaparken, iç ve dış borç 30 milyar 
dolar arttı. Bir yılda ithalat ve ihracatta makaslar gerildi. İşsizlik, önceki yıla nazaran yüzde 10 arttı. 

Sözlerimi bitirirken, konuşmamın sonunda saymaya çalıştığım yanlışların bir daha tekrar edil
memesi dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazkaya teşekkür ediyorum. 
B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
/.- TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 30 uncu ölüm 

yıldönümünde rahmet ve minnetle andığına ilişkin konuşması 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 25 Aralık, aynı zamanda İkinci Cumhurbaş

kanımız rahmetli İsmet İnönü'nün de vefatının yıldönümüdür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, sizlere vekâleten, Başkanlık olarak, İkinci Cumhurbaş

kanımız rahmetli İsmet İnönü'yü de, bu vesileyle, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kendisinin 
kurulan cumhuriyete katkıları vakidir; aynı zamanda, defaatle, Başbakanlık görevini de yürütmüş
tür. Bu vesileyle, kendisini de, minnetle, şükranla, tekrar anıyoruz. (Alkışlar) Allah rahmet eylesin. 

Sayın Eyyüp Sanay, size, güncel bir konuyla ilgili olarak söz vermeden önce, rahmetli Akif in 
ve rahmetli İsmet İnönü'nün vefat yıldönümleri ve aynı zamanda, Gaziantep'in kurtuluş yıl
dönümüyle ilgili olarak konuşan arkadaşlarımıza ilaveten, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Er
kan Mumcu, kısa bir konuşma yapacaklardır. 

Sayın Bakan, buyurun. (Alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, çok teşekkür 

ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın Yüce Heyetinize ifade etmiş olduğu gibi, yıldönümleri 

vesilesiyle söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Her şeyden önce, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük kahramanlarından merhum, Cumhurbaş
kanımız İsmet İnönü'yü, rahmetle ve minnetle yâd etmek istiyorum. Yine, Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın büyük kahramanlarından, İstiklal Marşımızın şairi, büyük Türk edebiyatçısı Mehmet 
Akif Ersoy'u da, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum ve tabiî, Gaziantep'i, Gazianteplileri kut
luyorum; Gaziantep'in kurtuluşuna kanlarıyla katılmış bütün şehitleri rahmetle yâd ediyorum; 
gazileri de -bugün hayatta olanları var mıdır bilmiyorum; ama, zannediyorum yoktur- rahmetle yâd 
ediyorum, minnetle yâd ediyorum ve şükranlarımızı ifade ediyorum. 

İzin verirseniz, bütün bunlar etrafında olmak üzere, Âkife ilişkin birkaç söz söylemek is
tiyorum. 

Bir toplumun ulusal varlığı, esas itibariyle, o toplumun ortak arzulan, ortak beklentileri, ortak 
hayalleri ve tabiî, ortak geçmişiyle oluşur, ondan ibarettir ve bir toplumun ulusal bilinci dediğimiz 
şey, bütün bu değerlere olan inancı, bağlılığıdır. Pek çok değerle zenginleşen ulusal varlığımız, 
ulusumuzun geleceği konusunda da önemli bir teminatımız. Bunun için de, Akif in özel ve önemli 
bir yeri var; bir düşünür olarak, bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olarak, bir şair olarak, edebiyatçı 
olarak çok özel bir yeri var. Herkes bu konuda birçok şey söyledi, benim için en çarpıcı olanların
dan bir tanesini müsaade ederseniz sizinle paylaşmak istiyorum. 

Akif in en büyük özelliği kendi ulusuna bir yabancı gibi bakmamasıdır. Kendi ulusunun, ken
di toplumunun beğenmediği hususiyetlerine dahi kendi meselesi olarak yaklaşması, içeriden yak
laşmasıdır. Toplumu uygun görmediği, beğenmediği ya da layık bulmadığı halinden, formundan, 
yaşayış biçiminden birtakım mekanik yöntemlerle başka bir biçime, başka bir hale transforme et
mek isteyen, daha çok yabancılaşmış aydın tipine benzemeyen, toplumunun bütün meselelerini 
içinden kavrayan, toplumunu içeriden kavrayan ve toplumunun değişimine, dönüşümüne içeriden 
öncülük eden son derece önemli, değerli ve şahsiyetli bir aydın tipidir. Kendi dönemindeki aydın
lardan bir kısmının, ülkenin ve toplumun içinde bulunduğu hoşnutsuz koşullar karşısında topyekûn 
değişimci, hatta mandacı diyebileceğimiz birtakım yol ve yöntemlere prim verdikleri, sözcülük
lerini yaptıkları, bayraktarlığını yaptıkları, hatta, siyasî aksiyona dönüştürdükleri bir dönemde, 
Akif, toplumunun yaşadığı bütün sorunları, toplumla beraber yaşayan; onun, o halini değiştirmesi 
için ihtiyaç duyduğu enerjiyi, ihtiyaç duyduğu morali, maneviyatı, yine, onun, kendi dinamiklerin
den üretip, ona sunan, son derece önemli bir millî aydın tipidir. 

Akif in Safahatında, o gün tanık olduğu sosyal meselelere, toplumsal meselelere ilişkin çok 
detaylı tablolar, sahneler görmek mümkündür. Akif, toplumunun bütün meselelerine tanıklık etmiş 
ve bunu eserlerinde yansıtmıştır. Dikkat çekici ve önemli olan şey, Safahat'ta zikredilen pek çok 
problemin, aradan geçen yaklaşık yüz yıla rağmen, bugün, hâlâ, toplumumuzun çeşitli biçimlerde 
yaşadığı sorunlar olmaya devam etmesidir. 

Sorgulamamız gereken bir şey var. Bizim mi sorun çözme yeteneklerimizde bir problem, bir 
sorun var, sorun çözmeyi beceremiyoruz; yoksa, sorun çözme yaklaşımımızda mı bir şey var; yok
sa, bunlar çözülemez, aşılamaz sorunlar mı? Bu, düşünmemiz gereken ve üzerine sistematik akıl 
koymamız gereken bir şey. Bunun için, aydınlara ve bir aydın tavrına ihtiyacımız var. 

Ben, konuşmamın sonunda, Türkiye'nin, bugün, karşı karşıya olduğu meselelerin bir çözüme 
kavuşturulmasında, Türkiye'nin, Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasın
da bir sistem çözümü sunabilecek, daha doğrusu, çözüm sistemleri üretebilecek bir katkının, ancak, 
Mehmet Âkifinkine benzeyen bir aydın duruşundan üretilebileceğine inanıyorum. Toplumuna 
yabancılaşmayan, toplumuna tepeden, yukarıdan, üstten, yandan; ama, toplumun dışında bir yerde 
durarak bakmayan, onu içeriden kavrayan, onun gelişmesini, onun büyüyüp, serpilmesini, onun 
sorunların üstesinden gelmesini, kendi iç dinamikleriyle başarmasına yardımcı olan bir aydın 
sorumluluğu. Akif, gerçekten, bir Türk aydını arayışının, profilinin son derece önemli örneklerin
den birisidir; daha çok İstiklal Marşı ve Kurtuluş Savaşındaki katkılarıyla öne çıkarılmış profilinin 
yanında, algılanmasının yanında, bu boyutunun kavranılmasının da, bugün, yeniden düşünülüp tar
tışılmasının da daha anlamlı, daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle, kendisine Allah'tan 
rahmet diliyorum. 
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Sözlerimin sonunda, yeniden, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, ikinci Cumhurbaş
kanımız İsmet İnönü'ye ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hükümetten sonra, 59 uncu maddeye göre, aynı konuda Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Yerinizden, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, istiyorsanız konuşmam. 
Sayın Başkanım, 59 uncu maddeye göre, hükümet konuşunca gruplara da 10'ar dakikalık söz 

hakkı var. Cevap vermek için değil, aynı konuda düşüncelerimizi ifade etmek istiyorum; yoksa, 
Sayın Bakanın konuşmasına bir söyleyeceğimiz yok. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, arzu ederseniz -ben, zaten daha önce de söyledim- İçtüzük gereği 
olarak, yerinizden size söz vereyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşının mimarlarından rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İkin
ci Cumhurbaşkanımız rahmetli İnönü ve Gaziantep mücadelesinde başta Şahin Bey olmak üzere 
şehit düşen bütün büyüklerimizi tekrar rahmetle, minnetle anıyorum. 

Sayın Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. "Hükümetin açıklamasın

dan sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahip
tirler" deniliyor 59 uncu maddede; ama, takdirinize hiçbir itirazım yok, vermiyorsanız kullanmayız 
efendim. 

BAŞKAN- Sayın Anadol, şunu ifade etmek istiyorum: Burada, bir Bakan arkadaşımız gün-
demdışı konuşmalara cevap verdi. İçtüzüğün amir hükmü var. 

Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Yok, teşekkür ederim; sağ olun efendim... 
BAŞKAN- İstirham etsek... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Estağfurullah efendim... Yanlış anlamayın... 
BAŞKAN- Ama, bu kadar arzudan sonra; isterseniz, yerinizden konuşun. 
Sayın Anadol, istirham ediyorum, lütfen buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekillerine, iktidar ve muhalefet partisi gruplarına, Meclisimize saygılar 

sunuyorum. 
Gerçekten, gündemdışı konuşmadan sonra, Sayın Bakanımızın düşüncelerini Meclise sunması 

üzerine, ben de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, düşüncelerimi çok kısa arz etmek istiyorum. 
Önce, bizim için ayrı bir özelliği var tabiî, merhum İsmet İnönü, millî mücadelenin önemli bir 

kahramanıdır, başaktörlerinden birisidir, Mustafa Kemal'in en yakın silah arkadaşıdır. Bütün Türk 
Milletinin ona gösterdiği sevgi ve saygıyı paylaşıyorum. Ayrıca, bizim için önemi, Partimizin 
kurucusudur ve Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci Genel Başkanıdır. O bakımdan, bir Cumhuriyet 
Halk Partili olarak. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, bu önemli hadiseyi de vurgulamaktan 
onur duyuyorum. Bu, bir pay çıkarma biçiminde algılanmamalıdır; en doğal hakkımız olarak tespit 
ve teslim edilmelidir. 
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ikincisi; yine, üzerinde gazi sıfatı olan Birinci Meclisin çok değerli üyesi, sadece bir aydın ve 
edebiyatçı olarak değil, bir eylemci olarak, Birinci Büyük Millet Meclisinin milletvekili olarak, 
Kurtuluş Savaşımızda büyük katkısı olan ve bütün Türk Milletinin sevgisini yazdığı şiirle, İstiklal 
Marşının şairi olarak toplayan Mehmet Akif i de saygıyla anmayı bir görev biliyorum ve ona Tan
rıdan rahmet diliyorum. 

Sayın Bakanın veciz konuşmasında ifade ettiği birtakım düşüncelere -bu içimizden çıkan 
değerli insanlarımız Türkiye'de zaman zaman birtakım lüzumsuz tartışmalara neden olduğu için- bir 
ilavede bulunmak istiyorum. Güncel siyasal tartışmalar oluyor; bu, gayet doğal; siyasetin doğasın
da mevcut olan bir şey güncel siyasal tartışmalar; ama, biz, ulusal değerlerimizi, kendi düşüncemize 
göre sağcı veya solcu veya başka türlü akımların içinde yer alıp almamasına göre güncel tartış
malarımıza alet ediyoruz ve seksen sene önce, yüz sene önce yaşayan insanlarımızı, her insan gibi, 
her politikacı gibi artıları ve eksileri olan bu ulusal değerlerimizi bu tartışmaların içinde bir yerde 
harcamış oluyoruz. 

Bir iki televizyon programına katılarak da söylemiştim; Nazım Hikmet'le ilgili, bir televizyon
daki edebiyat programı Nazım Hikmet'in lehinde ve aleyhinde tartışmalara dönüştü. Bugün de söy
lüyorum; Mehmet Akif in siyasal düşünceleri var -çünkü, aynı zamanda politikacı- siyasal İslamla 
ilgili kendine özgü düşünceleri var, Atatürk'ün yaptığı devrimlerle ilgili tavırları var; ama, bunları, 
bizim, 2004 yılına girerken bir güncel tartışma konusu haline getirmemiz kadar büyük yanlış 
olamaz, böyle bir hata olamaz. Biz, Mehmet Akif i, bütün Türk Milleti içinde, İstiklal Marşımızın 
şairi olarak her zaman bu tartışmaların üstünde tutmalıyız, sevmeliyiz ve saymalıyız; öyle 
bakıyorum ben olaya. (Alkışlar) 

Bu noktayı da kısaca işaret ettikten sonra, her iki ulusal kahramanımızı, İsmet İnönü'yü ve 
Mehmet Akif Ersoy'u hürmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Anadol, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 
Biz de, tekrar, kurtuluş mücadelemizin her iki mimarını rahmetle, minnetle anıyoruz. 
Güncel bir konuda yerinden çok kısa açıklama yapmak üzere, Sayın Eyyüp Sanay'ın bir söz 

talebi vardır. 
Sayın Sanay, buyurun. 
EYYUP SANAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla 

selamlıyorum. 
Yerimden açıklama yapmak üzere söz aldım. Hepinizin de bildiği gibi -televizyonlardan sey-

retmişsinizdir, haberlerde dinlemişsinizdir- dün, Ankaramızda, Ulus mevkiinde, Yeni Halin yanın
daki, eski ismiyle Karaoğlan Çarşısında, yeni ismiyle de Modern Çarşıda büyük bir yangın oldu ve 
Ankaramız büyük bir felaket atlattı. 

Burası, yaklaşık 350 civannda esnafımızı barındırıyordu ve son derece modern, kırk yıllık bir 
çarşıydı. Burada, bir yandan, özellikle medikal aletler ve ihtiyaç maddeleri, diğer yandan da 
yanabilen, her an yanabilecek veya patlayabilecek maddeler satılıyordu. Yangının boyutu maddî 
yönden çok büyük; ancak, can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Burada herhangi bir can kaybı 
olmamıştır. 

Dün sabah saat 8.30'da başlayan yangın, akşama doğru tamamen kontrol altına alındı. Bodrum 
kattaki dükkânlara ulaşılamamıştı, geceyansı oralara da ulaşıldı ve yangın söndürüldü; zarar ziyan 
tespiti, hasar tespiti çalışmaları başlatıldı; ancak, binanın muhtemelen yeniden kullanılabilmesi 
mümkün görülmemektedir. Yangın, hakikaten -eğer televizyonlardan seyredenler var ise- çok şid
detli oldu. Tahminen 70 trilyon liraya, belki de 100 trilyon liraya varacak bir maddî zarar söz 
konusu. 
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Ayrıca, dün gece Sayın Başbakanımız da yangın mahallini ziyaret ettiler ve vatandaşlarımıza, 
esnafımıza, en kısa zamanda yaralarının sarılacağına dair söz verdiler. Hükümetimizin bunu en kısa 
zamanda yerine getireceğine inanıyorum. Buradaki esnafımız hakikaten de çok mağdur duruma 
düştü. 

Diğer yandan, ben, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara metropol belediyeleri ve 
Millî Savunma Bakanlığımızın itfaiye teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. 400 civarında insan 
canla başla çalıştılar, hatta, gece çalışan insan sayısı da, yine, 200 civarındaydı. 

Ben, bu konuda fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Yaraların kısa zamanda sarılacağını ümit ediyorum. Zarara uğrayan bütün vatandaşlarımıza ve 

milletimize geçmiş olsun diyor, Yüce Meclisi, bir kere daha, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sanay, teşekkür ediyorum. 
Sayın Haluk Koç'un, yerinden, kısa bir açıklama talebi var; buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, Cumhuriyet Halk 

Partisi Ankara milletvekilleri olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar, vatandaşların sorunlarıyla 
ilgilenme görevi üstlenmiş durumdalar. 

O yüzden, ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara'da dün meydana gelen bu elim 
olayla ilgili olarak, çok kısaca düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Mesleğim gereği Modern Çarşıya çok sık gitmiştim, hem öğrencilik yıllarımda hem asistanlık 
yıllarımda. Sayın Sanay'ın da belirttiği gibi, genellikle, medikal pazarlamanın yapıldığı, medikal 
ürünler satan esnafın, dükkânların bulunduğu bir çarşı olarak tanınır. Görünüşte raf adedi olarak 
düşük; ama, maddî karşılık olarak oldukça yüksek meblağlar tutan ticaretin yapıldığı bir alandır 
Modern Çarşı; bilmeyen milletvekili arkadaşlarım için ifade etmek istiyorum. 

Burası, tıbbî malzemenin yanında, kimyasal ürünlerin de ticaretinin yapıldığı bir alandır. Onun 
için, bütün binanın kullanılamaz hale geldiği, sadece, 4 dükkânın biraz hasarsız çıkabildiği bir ağır 
yangın felaketi yaşandı. 

Burada oluşan mağduriyetin giderilmesi için gösterilecek çabanın, her olay sonrasında, yet
kililerin, olay yerinde bunların giderilmesine dönük verdikleri sözleri aşacak boyutta olması 
gerekiyor. Orasının bir an önce ayağa kalkması gerekiyor, hem yerleşim alanı olduğu için hem 
oradaki ticaret sahibi insanların eski işlerini eski alanlarında sürdürebilmeleri için. Hükümetin bu 
konuda verdiği sözün gerçekleşeceğini umuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, biz de, tüm Modern Çarşı esnafına geçmiş olsun 
diyoruz. Bu tip olaylarda can kaybı olmaması, genellikle, çıkarılabilecek iyimser bir sonuç oluyor; 
fakat "can malın yongasıdır" derler; mal da oldukça önemli. Onun için, buradaki arkadaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda acil bir girişim gerekmektedir. 

Ben, olayda zarar gören vatandaşlarımıza, tekrar, geçmiş olsun diyorum; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Biz de, Başkanlık Divanı olarak, felakete uğrayan esnafımıza, vatandaşlarımıza ve milletimize 

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah, hükümetimiz, en kısa sürede gerekli tedbirleri 
alacaktır; ondan da emin olmak istiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

L- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir, körfezinin kötü kokusu, kirliliği ve görüntüsü ile akıllarda yer etmiş bir kent iken, 

1960'h yıllarda yapımına başlanan ve büyük bir sabır, emek ve 686 000 000 dolar harcanarak 
tamamlanabilen Büyük Kanal Projesi, kenti bu çirkinlikten kurtarmaya başlamıştır. Projenin 
tamamlanmasıyla birlikte, kent içindeki evsel ve sanayi atıklarının körfezi ve dolayısıyla da denizi 
kirletmesi durdurulmuştur. 

Ancak, Kütahya'dan doğup Uşak, Manisa ve İzmir'in bazı ilçe, belde ve köylerinden geçerek 
körfeze dökülen Gediz Nehrinin çevresindeki yerleşim birimleri ile sanayi bölgelerinin evsel ve en
düstriyel atıkları arıtılmadan nehre ve oradan da körfeze boşaltılmaktadır. Bu bölgelerdeki yerleşim 
birimleri ile sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerin bazılarında arıtma tesisi olmaması, olan
ların da denetimsizlik ve umursamazlık sonucu çalıştırılmaması nedeniyle yaratılan kirlilik, hem 
her türlü canlıları tehdit etmekte ve hem de körfezi kirletmektedir. 

Böyle giderse, körfezi kurtarmak ve İzmir'in makûs talihini yenmek için harcanan emekler ve 
paralar boşa gidecektir. Gerek çevre ve insan sağlığı ve gerekse İzmir Körfezinin temizliği için, 
Gediz Nehrinin doğduğu yerden döküldüğü yere kadar ıslah edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların 
arıtılmadan nehre boşaltılması kesinlikle önlenmelidir. 

Gediz Nehrinin bu haliyle yarattığı sorunlar yalnızca bölgenin değil, ülkenin sorunudur. O hal
de, TBMM konuya el atmalı ve sorunun çözümüne katkı yapmalıdır. 

Sunulan nedenlerle, Gediz Nehrinin kollan dahil, doğduğu yerden döküldüğü yere kadar yarat
tığı kirliliğin nedenleri ile bu kirliliğin oluşmasında ihmalin olup olmadığı ve Gediz Nehrinin, bu 
haliyle, çevre ve insan sağlığı ve körfez temizliğine olan olumsuz etkilerinin ve bu sorunlann 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğü 104 üncü mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1- Ahmet Ersin 
2- Ali Rıza Bodur 
3- Hasan Aydın 
4- Algan Hacaloğlu 
5- Halil Akyüz 
6- Tuncay Ercenk 
7- Mehmet Nuri Saygun 
8- Mehmet Küçükaşık 
9- İlyas Sezai Önder 
10- Halil Tiryaki 
11- Nejat Gencan 
12-Ali Oksal 
13- Oya Araş 11 
14- Muharrem İnce 
15- Mehmet Sefa Sirmen 

(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Tekirdağ) 
(Bursa) 
(Samsun) 
(Kınkkale) 
(Edirne) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(Yalova) 
(Kocaeli) 
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16- Bayram Ali Meral (Ankara) 
17- Muharrem Kılıç (Malatya) 
18- Fahrettin Üstün (Muğla) 
19- Sedat Pekel (Balıkesir) 
20- Birgen Keleş (İstanbul) 
21 - Osman Özcan (Antalya) 
22- Mustafa Özyurt (Bursa) 
23- Erol Tınastepe (Erzincan) 
24- Züheyir Amber (Hatay) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I.- İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel'in, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/129) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel merkez çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle, üyesi bulunduğum Sağlık, Çalışma, Kadın, 
Aile ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden ayrılmak istiyorum. 

Gereği hususunu talep eder, selam ve saygılarımı arz ederim. 24.12.2003 
Nükhet Hotar Göksel 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
I.- (9/8), (9/9), (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin görüşme gün ve çalış

ma saatleri ile Genel Kurul çalışmalarına 30.12.2003 Salı gününden başlamak üzere 2 gün ara 
verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 58 Tarihi: 25.12.2003 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Faruk Çelik Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
Öneriler: 
1 - Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; Bayın

dırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski 
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Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı; Bayındırlık ve iskân eski Bakanları Koray Ay
dın ve Abdulkadir Akçan haklarındaki (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, gün
demin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması ile 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüş
melerinin, 6 Ocak 2004 Salı günkü birleşiminde yapılması, bu birleşimde sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmemesi ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, 

2- Genel Kurul çalışmalarına 30.12.2003 Salı gününden başlamak üzere 2 gün ara verilmesi, 
Önerilmiştir. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Birinci öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 
Öneriler: 
1- Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; Bayın

dırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Ay
dın ve Abdulkadir Akçan haklarındaki (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, gün
demin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması ile 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüş
melerinin, 6 Ocak 2004 Salı günkü birleşiminde yapılması, bu birleşimde sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmemesi ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, 

BAŞKAN- Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum: 
2- Genel Kurul çalışmalarına 30.12.2003 Salı gününden başlamak üzere 2 gün ara verilmesi 

önerilmiştir. 
BAŞKAN- İkinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu mad

desine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti 

Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 25.12.2003 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun ekteki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkan vekili 
Öneri: 
Genel Kurulun 25.12.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; gündemin "Kanun Tasan ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 29 uncu sırasında yer alan 282 sıra sayılı 
kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve 
dağıtılan 315, 317, 318 ve 316 sıra sayılı kanun taşanlarının ise, 48 saat geçmeden 5, 6, 7 ve 8 in
ci sıralanna alınması ve 9 uncu sıraya kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masının Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 
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BAŞKAN- Öneri üzerinde söz talebi?.. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Koç, aleyhte mi? 
HALUK KOÇ (Samsun)- Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Buyurun. 
Sayın Koç, süreniz 10 dakikadır. 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belki de, Grup Başkanvekil-

liğinin bu dönem en zor görev yapma alanlarından birisi, Danışma Kurulunda anlaşma sağ
lanamaması üzerine getirilen grup önerilerinin aleyhinde söz alma görevi. Ben bu konuda bıktım ar
tık konuşmaktan. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman)- Söz almayın o zaman. 
HALUK KOÇ (Devamla)- Söz almadan da olmuyor; çünkü, birtakım çelişkiler var Sayın 

Vekilim. Onları her seferinde ortaya koymak da bir görev oluyor. O görevi yapma durumuyla karşı 
karşıyayım. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlarken, ben de, İkinci Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş 
Savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü'yü, 30 uncu ölüm yıl
dönümü dolayısıyla rahmetle anıyorum. Yine, İstiklal Marşımızın şairi, bağımsızlığımızın, ül
kemizin, bayrağımızın en güzel tanımlamasını yapan Mehmet Akif Ersoy'u da, tekrar, rahmetle 
anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, çeşitli miatlı konular Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne 
zaman zaman gelebilir; bunu saygıyla karşılıyoruz, hep söyledik, ifade ettik. Bu miatlı konular, 
bazen acil yasa çıkarmakla çözümlenebilir. Buna da saygılı olduğumuzu defeatle ifade ettik. 

Şimdi, bugün, Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis gündemini belirlemesi sırasında ifade 
edilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu" şeklinde önümüze gelen 316 sıra sayılı kanun tasarısı, saat 13.35'te benim elime geç
ti. Şu anda saat 14.00; yani, 25 dakika önce, gündemdışı konuşmalar bittiğinde, yeni elime geçti. 

Bunun içerisinde oldukça önemli konular var ve dün öğlen saatlerinde Meclise gelen, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda gece saat 01.00'de görüşmeleri biten, basımı yapılarak milletvekillerine 
dağıtılan ve 13.35'te de elime geçen bu kanun tasarısını, ben, görüşülürken öğrenmeye çalışacağım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, içinizden çoğunun da aynı durumda olduğunu biliyorum, bunu 
içinize sindiremediğinizi de biliyorum -geçen dönemin bir siyaset tanımı; ama, bazen kullanmak 
gerekiyor- gerçekten içinize sindiremediğinizi de biliyorum; ben sindiremiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 48 saatin önemini hep söyledik. 48 saat niye konulmuş; bir gerekçe 
üzerine konulmuş, bir ihtiyaç üzerine konulmuş. Bu ihtiyaç nedir; yani, kanun basıldıktan sonra 
veyahut ilgili ihtisas komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula indirilmeden önce, gerçek
ten, yasama görevini özümseyerek yapmak isteyen milletvekillerinin -ki, ben. Genel Kurulda bu 
duygu dışında hareket eden bir milletvekili olduğuna inanmıyorum- yasama görevini gereği şekil
de yapabilmeleri için, bu süre bize bir hak olarak tanınmış ve bu hakkı kullanmak, sürekli olarak 
elimizden alınıyor değerli arkadaşlarım. 

Bakın, başında da söyledim; gerekli olabilir, acil olabilir, miatlı olabilir, devlet mekanizmasının 
işlemesi için bunun çıkarılması gerekebilir. Peki, o zaman, kimin suçu var burada? Bu işin telafisi, 
hep, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama görevini üstlenen -iktidar ya da muhalefet- tüm 
milletvekillerine mi ait? Burada, ilgili bakanlığın, ilgili bakanlık bürokratlarının, hükümetin hiç 
kabahati yok mu değerli arkadaşlar! Madem miatlı, madem planlı, madem yeni yılda yeni vergi 
planı içinde olan bir düşünce karşımızda, o zaman, bu düşünceyi eyleme sokacak, yasa şekline 
dönüştürecek irade niye son dakikada karşımıza çıkıyor?! Bu konuda eleştirilerimde haklı ol
duğuma inanıyorum ve bunları da paylaşmak için, grup önerisinin aleyhinde söz alma görevini, 
sözümün başında söylediğim gibi, yineleyerek kullanmak zorunda kalıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bakın, fazla incelenme fırsatı olmayan yasalar, fazla tartışma fırsatı 
yaratılmayan yasalar, burada, azamî hızla görüşülerek çıkarılıyor. Özür diliyorum, yasama görevini 
hiçbir konuyla benzetme eğiliminde değilim; ama, bir benzetme yapacağım. Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, biz, sürekli bu konuda saygı istiyoruz, ilke istiyoruz, tutarlılık istiyoruz. Çok şey is
temediğimizi düşünüyoruz ve bu konuda uyarıyoruz, kurallara uyalım diyoruz, layıkıyla şu yasama 
görevimizi yapalım, içimize sindirelim diyoruz. Benzetmem şu, trafikten bir örnek vereceğim: 
Karayoluyla trafikte giderken çeşitli işaretler vardır. "Dikkat bu karayolunda radarla hız ölçümü 
yapılmaktadır" diye işaretler çıkar. Dikkate almazsınız, devam edersiniz, ondan sonra radara 
yakalanırsınız, hemen bir sonraki kavşağın arkasında bekleyen ekip otosunca çevrilirsiniz ve 
cezanızı ödersiniz. Şimdi, benzetmem şu: Azamî hızla sınırlan aşarak yasa çıkarmakta, tüm 
uyanlara rağmen, "dikkat! Yanlış yapabiliriz" uyanlanna rağmen, böyle bir yasama ürünü olan, 
çeşitli hatalarla dolu olan, Anayasaya aykınlıklar taşıyan birçok konu, bu "dikkat! Yanlış 
yapabiliriz" uyansına rağmen, daha sonrasında, gidiyor, Sayın Cumhurbaşkanının hukuk in
celemesinden dönüyor veya Anayasa Mahkemesinden dönüyor. Yani, biz, burada, zamandan tasar
ruf edelim derken, bir gelenek oluşturmaya başladık bu yasama döneminde, çift dikiş yasa görüşme 
geleneği! O kadar sık yaşadık ki bunu... Biraz dikkatli olsak, biraz gruplar olarak birbirimize say
gılı davransak, inanın en az oranda hataya düşeceğiz. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, burada, ben, milletvekili arkadaşlanmı kesinlikle suçlamıyorum. 
Suçladığım, bu işin miadını bilerek bu işi geciktiren, son noktaya bırakan bakanlıklar ve ilgili 
bakanlar. 

Bakın, bir örnek vereceğim: Daha geçenlerde görüştüğümüz bir yasa tasansı vardı. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde, bölgenin özelliklerinden doğan silah ruhsatlannın geçerliliğinin uzatılmasıy
la ilgili bir yasa tasansı. Yine 48 saat dolmadan, apar topar getirildi, yine benzer itirazlar oldu; 
görüşüldü, çıkanldı ve bakın, bizim, daha sonraki hukuk incelememizde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun hukuk incelemesinde, bu yasanın çıkanlmasının bir af niteliğinde olduğu ve oylamasın
da nitelikli çoğunluk gerektiği anlaşıldı. Bunu yapmadık ve bir hataya daha düştük. İyi niyetle yak
laştığımız bir konuda, demin söylediğim gibi, normal süreleri kullanamamaktan, kendi gruplanmız 
içerisindeki hukuksal inceleme sürecini işletemediğimizden, vahim bir hataya daha düştük ve 
bunun cezası, toptan Türkiye Büyük Millet Meclisine kesiliyor, biz de gidiyoruz arada. Muhalefet 
grubu olarak biz de bu Meclisin bir üyesiyiz. Nasıl ceza bu?.. Siz, yasama görevini beceremiyor-
sunuz! Anlamı budur. Siz yasa çıkarma görevini, kanunlarla, İçtüzükle belirlenmiş usullere göre 
yasa çıkarma görevini beceremiyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Yani, bu yasama dönemi, bu par
lamento dönemi, ilk yasama yılında aynı süratle giderse, bu konuda kendine özgü bir rekor kıracak 
gibi gözüküyor. 

Değerli arkadaşlanm, bunlar samimî uyanlar, bunlar içten gelen uyanlar. Yanlışın önüne geçil
mesi için, milletvekilinin, milletvekili olduğunu hissetmesi için, yaptığı göreve saygısı için bu 
sürelerin mutlaka kullanılması gerektiği konusundaki düşüncemi ifade etmek istiyorum. Onun için, 
Sayın Çelik bana ifade ettiğinde, ben, ilke olarak başından itibaren bu konuda bir tutum ser
gilediğimi ifade ettim ve benim nöbetim sırasında, böyle bir olayın, devletin acil bekleyen özel bir 
anlaşması, bir sorunu olmadıktan sonra, -orada bir parantez açarak bir ayncalık da getiriyorum- il
ke olarak karşısında olduğumu ifade ettim ve o yüzden Danışma Kurulu önerisine katılmadık, grup 
önerisi olarak getirdiniz; ama, olumlu oy verseniz de bugünkü gündeme, bu gerçekleri lütfen tar
tışın, doğrusunu yapmaya çalışalım. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın Çelik, önerinin lehinde söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Parti Grubu olarak, bugün, 
Meclisin çalışma takvimiyle ilgili grup önerimizi Danışma Kuruluna götürdük, grup önerimiz 
üzerinde mutabakat sağlanamadığı için Genel Kurula getirdik. Grup önerimiz üzerinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Birinci Yasama Yılım geride bıraktık, 2003 yılını da 
önümüzdeki günlerde geride bırakıyoruz. Birinci Yasama Yılının sonunda 199 adet kanun tasarısını 
yasalaştırdık, İkinci Yasama Yılında ise, şu bir iki aylık dönem içerisinde, 48 adet yasa tasarısını 
kanunlaştırdık. Yalnızca Aralık ayında, bu Mecliste, muhalefetiyle iktidarıyla, gecesini gündüzüne 
katarak, yoğun bir çalışmayla 26 adet kanun tasansının yasalaşmasını hep birlikte sağladık. Ben, bu 
vesileyle, gerek iktidar grubu mensubu arkadaşlanmıza gerekse muhalefet partisine mensup ar-
kadaşlanmıza çok teşekkür ediyorum. 

Aynca, bildiğiniz gibi, aralık ayı içerisinde, 2004 yılı bütçesini de hep beraber, enine boyuna 
konuştuk ve burada kabul ettik. Takdir edersiniz ki, aralık ayındaki çalışmalanmızda, 2004 yılı büt
çesi önemli zaman dilimini aldı götürdü ve bütçe, aralık ayının sonuna doğru kaldığı için de, yeni 
yıla girmeden çıkanlması gereken önemli bazı taşanlara da sağlıklı bir zaman ayıramadığımız bir 
gerçektir, doğrudur. Yani, muhalefete mensup çok değerli Grup Başkanvekilimizin buradaki açık-
lamalan doğru; istisnalar, istisnaî haklar, istisna durumlannda kullanılmalı. Ben, bu önerilerine, sık 
sık burada öneri olarak gündeme getirdikleri bu hususa katıldığımızı ifade etmek istiyorum; ama, 
şunu kabul edelim ki... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) -Yapmaya da devam ediyorsunuz... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bir yılı geride bıraktık; acısıyla, tatlısıyla, hepimiz, birçok 

deneyim kazandık? Yeni yılda, 2004 yılında, daha özenli davranacağımızı burada ifade etmek is
tiyorum, daha özenli davranma ihtiyacının olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu, bizim, Meclise, 
milletimize saygımızın bir gereğidir. 

Bugün, grup önerimiz olarak 200... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Şimdiye kadarki saygısızlığınızı da itiraf ediyorsunuz. 
FARUK ÇELİK (Devamla) -Bu şekilde anlamak çok doğru olmaz tabiî. Bizden, burada, hep 

olumlu şeyler duyacaksınız, hep olumlu şeyler de duydunuz; başka tarafa çekmenin bir anlamı ol
madığını ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, bugün, 2 uluslararası sözleşmeyi görüşeceğiz; akabinde, esnafımızın dört gözle bek
lediği sicil affıyla ilgili, 3 maddeden oluşan tasanyı ele alacağız; sonra, kısa bir tasan olan Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunla ilgili, sermaye artınmı 
içeren bir düzenlemeyi getireceğiz; daha sonra, da vergi tasansı diye ifade edilen tasanyı hep 
beraber burada görüşüp, aralık ayında görüştüğümüz, kanunlaştırdığımız 26 olan tasan sayısını da, 
bugünkü görüşmelerin neticesinde, 31 adede yükseltmiş olacağız. 

Ben, bu konuda grup önerimizin destekleneceği temennisiyle, İkinci Cumhurbaşkanımız mer
hum İsmet İnönü'yü ve İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle, minnetle 
andığımızı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik; biz de temennilerinize katılıyoruz. 
Saygıdeğer milletvekilleri, öneriyi tekrar okutup, oylannıza sunacağım. 
Öneri: 
Genel Kurulun 25.12.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; gündemin "Kanun Tasan ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 29 uncu sırasında yer alan 282 sıra sayılı 
kanun tasansının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve 
dağıtılan 315, 317, 318 ve 316 sıra sayılı kanun tasanlannın ise, 48 saat geçmeden 5, 6, 7 ve 8 in
ci sıralanna alınması ve 9 uncu sıraya kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masının Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

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

/.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporlan henüz 
gelmediğinden, tasanlann müzakeresini erteliyoruz. 

Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yanmadası Tarihî 
Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasannın müzakeresi ertelenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 

Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesiyle İlgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlan raporlannın müzakeresine baş
lıyoruz. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile ilgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/418) (S. Sayısı: 282) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Saygıdeğer milletvekilleri, komisyon raporu 282 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 

Şükrü Elekdağ; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansına ilişkin, Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlanın. 

(X) 282 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, söz konusu anlaşmayla, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olmakla birlik
te, Amerika sorumluluğunda ve Amerikalı personel tarafından işletilen Belbaşı Sismik Gözetleme 
İstasyonunun, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü idaresine 
geçmesi öngörülmektedir. 

Belbaşı Sismik Gözetleme İstasyonu, Rusya Federasyonundaki nükleer denemeleri izlemek 
amacıyla, Amerika tarafından, 1950'li yıllarda, Türkiye ile Amerika arasındaki ortak savunma işbir
liği çerçevesinde kurulmuştur. 

Soğuk savaş yıllarında, Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silahlanma yansı 
sırasında ve dünya barışının iki süper güç arasında terör dengesine dayandığı dönemde, bu tesis, çok 
önemli bir askerî istihbarat görevi yapmaktaydı. 

Bugünün koşullarında, tesis, her ne kadar askeri istihbarat fonksiyonunu yitirmişse de, nükleer 
denemelerin izlenmesi açısından değerini kaybetmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bu tesis, fay hatları açısından hassas bir bölgede bulunan ül
kemizin, özellikle sismik hareketleri yakından takibi konusundaki donanım ve kabiliyetlerine ciddî 
bir katkıda bulunabilecektir. 

Bu nedenlerle, tesisin, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne devri hem banş 
ve güvenliğe hem de bilimsel araştırmalara katkıda bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Belbaşı tesisi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesinde merkezî bir 
görev üstlenmiş olan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması bağlamında 
yürütülen çalışmalara da veri sağlayacaktır. 

Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması, atmosferde, su altında, yeraltında ve yer
yüzünde şiddeti 1 kilotonun üstündeki bütün patlamaları tespit etmek ve bunların kaynağını belir
lemekle yükümlüdür. Bu maksatla, yeryüzünde 321 istasyondan oluşan bir uluslararası izleme sis
temi kurmayı öngörmektedir. Bu izleme sistemi aracılığıyla sismik, radyonüklid, hidroakustik ve 
infrasound gibi yöntemlerle patlamaların yeri, niteliği ve şiddeti ölçülebilmektedir. Uluslararası iz
leme sisteminden alınacak tüm veriler, değerlendirilmek üzere, Viyana'da oluşturulan Uluslararası 
Veri Merkezine iletilecektir. 

Belbaşı tesisinin bu izleme ağı içinde kayda değer önemde bir yeri olacaktır. Nükleer 
Denemelerin Yasaklanması Antlaşmasını etkili bir nükleer yayılmayı önleme rejimi haline getirecek 
olan temel unsur, antlaşmanın uluslararası planda yürürlüğe girmesi için, nükleer yeteneği bulunan 
veya bunun eşiğinde olan ülkeler tarafından onaylanmasını öngörmüş olmasıdır. Bu açıdan, antlaş
manın yürürlüğe girmesi için, özel olarak seçilmiş olan 44 ülkenin antlaşmayı onaylaması zorun
ludur; bu 44 ülke arasında Türkiye de yer almaktadır. 

Türkiye'nin, söz konusu 44 ülke arasında yer almasının nedeni, Uluslararası Enerji Ajansı 
denetimine tabi olan Çekmece Nükleer Araştırma Reaktörüne ve İstanbul Teknik Üniversitesi Nük
leer Araştırma Santralına sahip olmamızdan ileri gelmektedir. Şu ana kadar, antlaşma, 168 ülke 
tarafından imzalanmış ise de, onaylanma, bunların sadece 104'ü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için onayı gereken 44 ülkeden ise, şu ana kadar, 32'si onay 
işlemlerini tamamlamıştır. 

Onayı gereken diğer ülkeler, Amerika, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan, İran, İs
rail, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Mısır, Pakistan ve Vietnam'dır. 

Amerika'nın bu antlaşmayı henüz onaylamamış olması dikkat çekicidir. Zira, nükleer silah
ların yayılmasının önlenmesi, Amerika'nın başta gelen bir dışpolitika önceliğidir. Bu bakımdan, 
Amerika'nın onay işlemlerini tamamlaması, diğer ayak sürüyen devletler için iyi bir örnek 
olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, altını çizmek istediğimiz bir husus da, Belbaşı tesisinin ulusal veri mer
kezine bağlanmasının gerçekleştirilmesi durumunda, deprem kuşağında yer alan ülkemizin, küresel 
sismolojik verilere ulaşımı sağlanacak, ayrıca, deniz altında veya yüzeyinde gerçekleştirilecek pat
lamalar ile ses duvarını aşan uçaklara fırlatılan roket ve füzelerin algılanabilmesi, nükleer patlamalar 
ve atmosfere yayılan radyoaktif sızıntılar hakkında bilgi edinilmesi, imkân dahiline girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, şu noktanın altını çizmekte yarar görmekteyim. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi doğrultusundaki 
uluslararası nitelikteki girişim ve çabalarını kuvvetle desteklemektedir. Özellikle, Ortadoğu böl
gesinde bu silahların yayılmasının engellenmesi, Türkiye açısından yaşamsal önemdedir. Örneğin, 
bölge devletlerinden birinin daha, nükleer silaha ve atma vasıtalarına sahip olması halinde, tüm Or
tadoğu ve bizim bölgemiz, son derece tehlikeli bir "terör dengesi" tehdidi altında yaşayacaktır. Bu 
bakımdan, onaylayacağımız anlaşmayla, Türkiye, bölge barış ve istikrarına katkıda bulunmuş 
olacaktır. 

Bu görüşle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Belbaşı tesisinin Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü İdaresine geçmesini sağlayan antlaşmanın onaylanmasını uygun bul
duğumuzu bildirir, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
AK Parti Grubu adına, Bolu Milletvekili Sayın Mehmet Güner; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET GÜNER (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, AK Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden önce söz alan değerli milletvekilimiz, bu konuda gerekli açık
lamaları yaptı. Ben de, bu konunun gerekçesi üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal 
Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmayla, ortak savunma faaliyetleri kapsamında, Amerika Birleşik 
Devletleri unusurlanyla müştereken faaliyet gösteren ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olmakla 
birlikte, işletme sorumluluğu Amerika Birleşik Devletleri unsurlannca yürütülegelen Belbaşı Sis
mik Gözlem İstasyonunun, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben, Boğaziçi Üniversitesi Kandil
li Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İdaresine geçmesi öngörülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, dünya üzerindeki nükleer denemeleri izleme çalışmaları soğuk savaş 
döneminde başlamış olup, halen sismik, radyo-nükleid, hidro-akustik, infra-ses yöntemleriyle yapıl
maktadır. Bu yöntemlerin içinde en etkin olanı, sismik yöntemlerdir. Ülkemizde bu konudaki çalış
malar, 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, 
NATO/SOFA ve Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları kapsamında başlatılmıştır. Çalış
maları Türkiye Cumhuriyeti adına, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Bir
leşik Devletleri adına ise, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi 
yürütmüştür. Nükleer denemelerin izlenmesi amacıyla, Ankara-Ahlatlıbel mevkiinde, Belbaşı sis
mik istasyonlar dizinimi kurulmuştur. Belbaşı sismik dizinimi, Amerika Birleşik Devletleri dışında 
bu amaç için kurulan ilk sismik dizinimlerden birisidir. Sismik izleme yöntemine daha sonraları rad-
yonükleid izleme yöntemi de ilave edilmiştir. Ülkemizdeki nükleer denemeleri izleme çalışmaları, 
Belbaşı sismik diziniminde zaman zaman yapılan modernizasyon çalışmalarıyla, 2000 yılına kadar 
askerî statüde devam etmiştir. 
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1990'h yıllarda, nükleer denemelerin uluslararası bir antlaşmayla denetlenmesi amacıyla 
yürütülen politikalar sonucu; 24 Eylül 1996 tarihinde, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde, Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması imzaya açılmış ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
bünyesinde, Viyana'da, nükleer denemelerin uluslararası bir ortamda izlenmesi amacıyla, Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü kurulmuştur. Türkiye, Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasını, imzaya açıldığı tarihte, yani, 24 Eylül 1994'te 
imzalamış ve bu antlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisince 16 Şubat 2000 tarihinde onaylanmıştır. 

Nükleer denemelerin izlenmesi ve kapsamlı olarak yasaklanmasıyla ilgili olarak uluslararası 
ortamda yürütülen çalışmalara paralel olarak, ülkemizde de Belbaşı Sismik İzleme İstasyonunun 
sivilleştirilme çalışmaları başlatılmış ve 8 Şubat 2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetleri arasında, Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştır
ma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşma imzalanarak, Ankara ve Kınkkale-Kes-
kin'de iki yeni sismik dizinim kurulmuş, sismik sinyaller, Elmadağ radyolink vericisiyle Bel-
başı'ndaki yeni merkezde toplanmaya başlanmıştır. Bu konudaki teknik çalışmaları, adı geçen ant
laşma hükümleri gereğince, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens
titüsü yürütmeye başlamıştır. 

Halen Kınkkale-Keskin'de 7 ve Ankara şehri çevresinde de 7 olmak üzere, sondaj kuyuları 
içerisinde yaklaşık 60 metre derinliğe gömülü toplam 14 sismik istasyondan toplanan sismik sinyal
ler, analiz edilmek amacıyla, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün İstanbul'daki 
yerleşkesine, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin Florida'daki Teknik Uygulama Mer
kezine ve test amaçlı olmak üzere de Birleşmiş Milletlerin Viyana'daki Uluslararası Veri Merkezine 
eşzamanlı olarak iletilmektedir. 

Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi 
ile İlgili Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylandığı takdirde: 

1. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri arasında NATO/SOFA ve 
Savunma Ekonomik İşbirliği Antlaşmalarından doğan taahhütler gözönünde tutulmak kaydıyla 
yeniden yapılandırılan Belbaşı-Keskin izleme tesislerinin Türkiye Cumhuriyeti adına yürütme or
ganı, Türkiye Cumhuriyeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens
titüsü, Amerika Birleşik Devletleri adına yürütme organı ise, Amerika Birleşik Devletleri Hava 
Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi olmaktadır. 

2. 8 Şubat 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan 
anlaşmanın hükümleri yasal bir statü kazanmaktadır. 

3. Birleşmiş Milletler Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütüne veri 
gönderme işlemleri için, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütüyle tesis 
antlaşmalarının imzalanabilmesine olanak sağlanmış olacak ve Belbaşı-Keskin nükleer denemeleri 
izleme merkezinin işletme masraflarının bir bölümü bu örgütten talep edilerek ekonomik bir destek 
sağlanmış olacaktır. 

4. Elde edilen sinyallerin eşzamanlı olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens
titüsünde kaydı ve analiz işlemleri yapılarak, nükleer denemelerin izlenmesi amacıyla ülkemizde 
başlatılan çalışmalara bir ivme kazandırılmış ve aynı verilerin deprem çözümlerinde de kullanıl
masına olanak sağlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, anlaşma, istasyonun 1951 yılında faaliyete başlamasından bu yana 
geçen dönemde makamlarımızın gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime ulaşmaları üzerine hazır
lanmış olup, bir Türk kurumunun idaresi altında, son depremlerin de gösterdiği üzere, fay hatları 
açısından hassas bir bölgede bulunan ülkemizin, özellikle sismik hareketlerin yakından takibi 
konusundaki kabiliyetlerine önemli katkılar getirecektir. 
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Öte yandan, tesis, hükümetimiz ve Birleşmiş Milletler arasında bilahara yapılacak olan ayn bir 
anlaşma sonrasında, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklan
ması Anlaşması doğrultusunda oluşturulacak uluslararası izleme ağının ana istasyonlarından birini teş
kil edecek olup, işbu anlaşmayla bu alanda da ilk adım atılmış olmaktadır. Böylelikle, ülkemiz, ulus
lararası arenanın her alanında pekiştirmekte olduğu imajını bir adım daha ileriye taşımış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, söz konusu anlaşma, dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'in Eylül 
1999'da Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirdiği resmî çalışma ziyareti sırasında ilan edilen 
"Türk-Amerikan Stratejik Ortaklığı"nm da bir halkasını oluşturmakta olup, topraklarımızda yer alan 
bir tesisin işletme sorumluluğunun da ülkemiz kurumlarınca üstlenilmesi, şüphesiz, iki ülke arasın
daki ilişkilerin daha olgun bir hale geldiğinin açık bir göstergesi olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü de bu anlaş
manın ivedilikle onaylanmasının, Dışişleri Komisyonunda, iktidar ve muhalefetteki milletvekili ar
kadaşlarımızla beraber, ülke menfaatlanna uygun olacağına karar verilmiştir. 

Bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Ayrıca, bugün, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümüdür ve bununla beraber, 

millî mücadelede en büyük faktörlerden biri olan İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü'nün 
de ölüm yıldönümüdür ve ölüm yıldönümleri gününde Mehmet Akif Ersoy'a ve İsmet İnönü'ye Al
lah'tan rahmet diliyorum. 

Yaklaşan 2004 yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle ve bu anlaşmanın da ül
kemize hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güner. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA BELBAŞİ TESİSİNİN KAPANMASI VE YENİ BİR SİSMİK 
ARAŞTIRMA İSTASYONUNUN FAAL HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-8 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşi Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik 
Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
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Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalanm, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 

Aynca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet

leri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun 
Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 249 
Kabul : 248 
Ret 1 (x) 
Tasan kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir 

Üzeriden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile Dışişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S. Sayısı 315) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 315 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Halil Ak-

yüz; buyurun. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansıyla ilgili bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, cumhuriyetimizin temelinde harcı bulunan, çokpartili döneme geçişimizde büyük 
katkısı olan rahmetli İsmet Paşayı ve İstiklal Marşımızın yazan, millî şairimiz rahmetli Mehmet 
Akif i de rahmetle ve minnetle anıyorum. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 315 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bilindiği gibi, Yunanistan, batı komşumuz; parlamenter demokrasiyle yönetilen, para birimi 
drahmi olan, yüzölçümü 131 000 kilometrekare, nüfusu 10 500 000 olan bir ülkedir. Ülkenin top
lam ihracatı 13 400 000 000 dolar, toplam ithalatı 33 milyar dolardır. Yunanistan, Avrupa Birliği 
ekonomileri arasında en küçüğü olmasına karşın, nispeten düşük enflasyonu sayesinde, son yıllar
da, güçlü bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Avrupa 
Topluluğu, Yunanistan'la birlikte Avrupa'ya girmesi çağrısında bulunmuştur; ne o çağrının yapıldığı 
1970'li yıllarda ne de bugün, bu davetin reddediliş nedenlerini anlayabilmiş değilim; ama, bir şeyi 
anlıyoruz ki, bugün, Yunanistan, Avrupa Topluluğuna -şimdiki adıyla Avrupa Birliğine- girmiş ol
makla, girdiği zaman millî gelir bakımından bizden daha düşük olduğu halde, bugün, bizim çok çok 
üzerimizde, millî gelirden fert başına düşen paya ulaşmıştır. Dilerim, en kısa zamanda, biz de Av
rupa Birliğine üye olur ve biz de zenginleşiriz. 

Ülkemiz ile Yunanistan arasında yapılan bazı anlaşmalar şunlardır: Hava Ulaştırma Anlaşması, 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması, Kültürel İşbirliği Anlaşması, Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 
Deniz Taşımacılığı Anlaşması, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması, Gümrük ve İdarelerinin 
İşbirliği Anlaşması. 

Değerli milletvekilleri, çeşitli ülkelerin, şahsîlik ve mülkîlik ilkelerini, aynı vergiler bakımın
dan aynı şekilde kabul etmeleri, birden fazla devletin vergilendirme yetkisinin, aynı yükümlüler ve 
aynı vergi konulan üzerinde çakışması sonucunu doğurur. Örneğin, bir kişi, vergilendirmede ikamet 
ilkesini kabul eden bir ülkede yerleşmişse ve kaynak ilkesini kabul eden bir ülkede ekonomik 
faaliyeti sonucunda gelir elde etmişse, her iki devletin de vergilendirme yetkisi vardır; bu, hukukî 
anlamda uluslararası çifte vergilendirmedir. Hukukî anlamda çifte vergilendirme, birden fazla dev
letin, vergilendirmede değişik ilkeleri kabul etmesinden kaynaklanır. Buna karşılık, aynı vergi 
konusu üzerinde birden fazla kişinin birden fazla devlet tarafından vergi yükümlüsü tutulması ise, 
ekonomik alanda uluslararası çifte vergilendirmeyi oluşturmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme 
yöntemlerinden birkaçına değinmek istiyorum. 

Devletlerin vergilendirme yetkilerini yasalarla, tek yanlı olarak sınırlandırmalan, hukukî an
lamda çifte vergilendirmeyi önlemek için başvurulacak ilk yöntemdir. 

Vergilendirmede ikamet ilkesini kabul eden devletler, gelir veya servetin kaynağı olan devlet
lerin vergilendirme yetkisini tanıyarak, çifte vergilendirmeyi önleyecek tedbirleri alabilirler. Bu 
konuda iki anayöntem vardır; mahsup yöntemi ve istisna yöntemi. 

Mahsup yönteminde, vergilendirmede ikamet ilkesini kabul eden devlet, vergiyi, yükümlülerin 
gerek ülke içinde gerek ülke dışında sahip olduğu kaynaklar üzerinden hesaplar; fakat, yabancı ül
kede ödenmiş olan vergi, hesaplanan toplam vergiden mahsup edilir. İstisna yönteminde ise, vergi, 
yalnız ülke içinde sahip olunan kaynaklar üzerinden hesaplanır. 

Türk vergi yasalannda, çifte vergilendirmenin önlenmesi için, vergilendirme yetkisini sınırlan
dırıcı hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, Tür
kiye'de yerleşmiş olanlar ile resmî daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül 
ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla 
yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlan tam mükellef sayılmışlar ve bunlann Türkiye için
de ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratlann toplamı üzerinden vergilendirilecekleri belirtilmiştir. 
Yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlanndan, bulunduklan memleketlerde elde ettikleri 
kazanç ve iratlan dolayısıyla, Gelir Vergisine veya benzeri vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, anılan 
kazanç ve iratlan üzerinden aynca vergilendirilemezler. Bulunduğu ülke dışında üçüncü bir ülkede 
elde edilen gelirler ise, elde ettiği ülkede vergilendirilmiş olsa bile, Türkiye'de de vergiye tabi 
tutulur, yabancı ülkede ödenen vergi, Türkiye'de hesaplanan vergiden Gelir Vergisi Kanununun 123 
üncü maddesi hükmüne göre mahsup edilir. Devletlerin vergilendirme yetkilerini tek yanlı olarak 
yasalarla sınırlandırmalan çifte vergilendirmeyi tamamen önlemek bakımından yeterli olmamak
tadır. Devletler, uluslararası anlaşmalarla vergilendirme yetkilerini karşılıklı olarak sınırlandınrlar. 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalan genellikle Gelir, Servet, Veraset ve İntikal Vergileri alan-
lannda yapılır. Bu anlaşmalar iki taraflı ya da çok taraflı olarak imzalanabilir; ancak, iki taraflı an
laşmalar çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Uluslararası vergi anlaşmalarının amacı, sadece çifte vergilendirmenin önlenmesi değildir. Bu 
anlaşmalarda devletlerin malî idareleri arasında işbirliği ve bilgi alışverişine ilişkin hükümler de yer 
alır. Uluslararası vergi kaçakçılığı bu yoldan önlenmeye çalışılır. Ülkemizde, Maliye Bakanlığı, çif
te vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına temel olmak üzere bir anlaşma modeli hazırlamıştır. Tür
kiye, Avusturya ve Norveç'le Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
imzalamış ve bu anlaşmaların yasayla onaylanmaları uygun bulunmuştur. Bu anlaşmalarla, Türkiye 
Cumhuriyeti anlaşmaların düzenleme alanına giren konular bakımından vergilendirme yetkisini 
sınırlandırmıştır. Örneğin, her iki antlaşmayla da, gayrimenkul sermaye iratlarının, malların bulun
duğu âkit devlette vergilendirilmesi kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanununun bu konuya ilişkin 
hükümlerine, antlaşmaların kapsamı açısından değişiklik getirilmiş olmaktadır. 

Bu antlaşmalarda, bilgi alışverişlerine ilişkin hükümler de yer almıştır. Bu antlaşmalarda, ne 
OECD modeline ne de Türk modeline tam olarak uyulmuştur. Ülkemiz, 1987 yılından sonra, bir 
kısım Asya ve Afrika devletleri ile Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa devletleriyle 
çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları imzalamış ve bu antlaşmalar yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemiz ile Yunanistan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her 
iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu hususlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde, çif
te vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, iki ül
ke arasında, 2 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmayla, kişilerin, aynı gelir üzerinden iki devlette 
birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere vergileme hak
kı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa, iki devlet arasında paylaştınlmaktadır. Böylece, âkit devletlerden birinde yatırım 
yapan, teknoloji veya hizmet sunan, diğer devlette ikamet edenlerin, o devletin mükelleflerine göre 
daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin, risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergiyle ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin âkit devletlerde önlenmesiyle, Yunan yatmmcılar için Türkiye'nin, Türk yatmmcılar 
için ise Yunanistan'ın daha cazip hale geleceği tabiîdir. Ayrıca, antlaşmayla, iki ülkenin vergi mev
zuatları arasındaki farklılıkların yaratmış olduğu sorunlar asgarîye indirilmekte, gelecekte 
olabilecek vergi kanunları değişikliklerine karşı yatırımcıların haklan güvence altına alınmaktadır. 
Türkiye'nin, bugüne kadar, akdettiği çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 50'si yürürlükte 
bulunmaktadır. 

Yukarıda temel özelliklerini açıkladığımız anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesi halinde, 
ülkemizde bulunan 67 Yunan şirketinin, Yunanistan'da da 8 Türk şirketinin sayılarının artmasının 
beklendiği; ayrıca, ülkeler arasındaki ekonomik, ticarî, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin 
yanında, her iki ülkenin de yakınlaşmalarında tarihî bir adım atılacağı düşüncesiyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyor; hepinize yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akyüz. 
AK Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Mustafa Dündar; buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADİNA MUSTAFA DÜNDAR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bildiğiniz üzere, son yıllarda, Türkiye ile Yunanistan Halkları arasında olumlu gelişmeler 
yaşanmaktadır. İki ülke halkları, karşılıklı ziyaretler yapmakta ve dostluk dernekleri kurmaktadır
lar. Halkların kurmuş olduğu bu dostluk köprüsü, pek tabiîdir ki, yönetimlere de yansımalıdır ve 
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yansımıştır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeye, karşılıklı iyi niyet 
ve her iki tarafın gayretleri sonucunda gelinmiştir. Bu yakınlaşmayla, ilk akla gelen, Türkiye ile 
Yunanistan arasında gaz bağlantısının gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan 
Cumhuriyetine doğalgaz arzına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. 

Yine, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yeni hava koridorları tesis edilmesiyle ilgili, Ege 
Bölgesinde güzergâhları belirlenen, 6 adedi doğrudan ülkemizle bağlantılı toplam 13 adet yeni hava 
koridoru tesis edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu sistemin 25 Aralık 2003 
tarihinde, yani, bugün yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

Yine, Türkiye ile Yunanistan arasında 1999 yılından bu yana sürdürülen yakınlaşma sürecinin 
en önemli unsurlarından biri de, Ege sorunlarına çözüm yollan bulunmasına yönelik sürdürülen in
kişafı temaslardır. Bu görüşmeler, Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları düzeyinde sürdürülmektedir. 

İnkişafı temaslar, Ege sorunlarının müzakereler yoluyla çözülmesi amacıyla başlatılabilecek 
resmî görüşmelerin bir ilk adımını teşkil etmektedir. Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları 
siyasî direktörlerinin eşbaşkanlığında toplanan yönlendirme komitesinin himayesinde 6 çalışma 
grubu faaliyet göstermektedir. Bu çalışma grupları, terörizmle mücadele, ticaret, turizm, çevre, kül
tür ve bölgesel işbirliği çalışma gruplarıdır. Söz konusu grupların çalışmaları neticesinde, son üç-
buçuk yıl içinde, Yunanistan ile Türkiye arasında 19 anlaşma ve protokol akdedilmiştir. İki ülke 
arasındaki yakınlaşma sürecini her iki ülke için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bu yakın
laşmanın daha da ileriye gitmesini arzuluyoruz. 

Son olarak, görüşmekte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, iki ülke arasındaki 
olumlu gelişmelerin diğer bir neticesidir. Söz konusu anlaşma 2 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da im
zalanmıştır. Tasarıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden 
alınan vergilerde çiftçe vergilendirme sorunlarının çözümü ve önlenmesi öngörülmektedir. Anlaş
mayla, iki ülkenin vergi mevzuatları arasındaki farklılıkların yaratmış olduğu sorunlar asgarîye in
dirilmekte, gelecekte olabilecek vergi kanunları değişikliklerine karşı yatırımcıların haklan güven
ce altına alınmaktadır. 

Bu anlaşmayla iki ülke arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi her 
iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu hususlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde, çif
te vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunlann çözümü önem arz etmektedir. 

Anlaşmayla, kişilerin aynı gelir üzerine iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı, gelir unsurlan itibariyle, ikamet 
edilen ve kaynak devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki devlet arasında 
paylaştınlmaktadır. Böylece, âkit devletlerden birinde yatınm yapan, teknoloji veya hizmet sunan 
diğer devlet mukimlerinin o devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilendirilmesine engel olun
makta ve teşebbüslerin, risk almadan önce, ileride karşılanna çıkacak her türlü vergiyle ilgili mükel
lefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin anlaşmaya taraf devletlerde ön
lenmesiyle, Yunan yatınmcılar için Türkiye'nin, Türk yatınmcılar için de Yunanistan'ın daha cazip 
hale geleceği tabiîdir. 

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerde gelinen bu noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-
Yunanistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak, 2004 yılında Yunanistan Parlamen
tosunda da dostluk grubunun kurulmasını temenni etmekteyiz. 

Tasanya AK Parti Grubu olarak olumlu oy kullanacağımızı beyan eder; yeni yılın insanlığa sağ
lık, mutluluk, huzur ve banş getirmesini diler, saygılanmı sunarım. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dündar. 
Tasannın tümü üzerinde, şahsı adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi. 
Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBI (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ile 
Yunanistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı hakkında kişisel görüşlerimi 
açıklamak üzere söz aldım. 

Komşumuz Yunanistan'la hemen her alanda işbirliği yapmamız son derece doğal ve olması 
gereken bir şey. Bu işbirliğini, her alanda, en üst seviyeye çıkarmak gerekir. İşbirliğinin aracı da, iki 
ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasıdır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliş
kilerin yumuşaması sürecinde, Yunanistan'la aramızda çok sayıda anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaş
ma da, daha önce imzalanmış olan anlaşmaların sonuncusudur. Belki bunu takip edecek başka an
laşmalar da olacaktır. 

Bu anlaşma üzerinde söz almamın nedeni, anlaşmanın 8 inci maddesine ilişkin olarak görüş
lerimi sizlere açıklamaktır. Yunanistan ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşması 
görüşmeleri 1990 yılından önce başlamış; ama, bu yıla kadar bu anlaşmalar sonuçlanamamıştır. An
laşma görüşmelerinin sonuçlanamamasının temel nedeni, 8 inci maddede yer alan taşımacılık 
kazançlarının vergilendirilmesi konusunda iki ülke heyetlerinin anlaşamamasıdır. 

Hepinizin bildiği gibi, Yunanistan, son derece güçlü bir deniz ticaret filosuna sahiptir ve 
Yunanistan, güçlü deniz ticaret filosuyla, gerek Türkiye'nin dışticaretine konu olan malların önem
li bir kısmını gerekse dünya ticaretinin çok önemli bir kısmını taşımaktadır. 

8 inci maddeye baktığımızda, deniz taşımacılığından elde edilen kazançların yalnızca gemilerin 
bulunduğu, gemilerin kayıtlı olduğu ülke tarafından vergilendirileceğini söylemektedir. Yani, 
Yunanistan'da kayıtlı olan gemiler Türk limanlarından bir yükü yükleyip gittiği takdirde, bu yükün 
Türk limanlarından yükleniyor olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyetinde doğan kazanç, Yunanistan 
tarafından vergilendirilecektir. Yine, Türk gemilerinin, Yunanistan limanlarından alıp da başka ülke 
limanlarına veya Türkiye'ye yaptığı taşımacılık işinden elde etmiş oldukları kazanç da Türkiye 
tarafından vergilendirilecektir. Denilebilir ki, ne var, burada bir eşitlik sağlamış durumdayız. Sorun 
burada değerli arkadaşlar. Yunanistan, çok güçlü bir deniz ticaret filosuna sahip olmasına rağmen, 
Türkiye, bu filoyla rekabet edebilecek bir filo büyüklüğüne ve gücüne sahip değildir; ama, Türkiye, 
deniz ticaretinde, deniz taşımacılığında potansiyeli olan, geleceği olan bir ülkedir. Çok yakın bir geç
mişte, 2000'li yıllarda -2000 veya 2001 yılındaydı yanlış anımsamıyorsam- ikinci gemi sicili oluştur
duk. Bu, deniz ticaretine, deniz taşımacılığına verilmiş olan önemli bir teşviktir. 

Yunanistan'la olan görüşmelerde, Türk heyetleri, Yunanistan'ın hemen hemen bütün anlaş
malarda gözettiği "gemilerin kayıtlı olduğu ülke tarafından vergilendirilir" ilkesine alternatif olarak 
çok çeşitli alternatifler sunmuş olmasına rağmen, Yunanistan, hiçbir zaman bu öneriyi kabul et
memiştir. Türkiye'nin de, taşımacılık kazançlarının vergilendirilmesinde, öteden beri oturmuş bir 
politikası vardır. Türkiye, çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları konusunda son derece önemli bir 
birikime sahiptir, tutarlı bir politikaya sahiptir ve hemen hemen bütün ülkelerle aynı politika, aynı 
ilke çerçevesinde anlaşmalar yapmıştır; ama, Yunanistan'la yapılan anlaşma hariç. Burada, yapılan 
anlaşmayla, deniz taşımacılığından doğan kazançların vergilendirilmesinde, maalesef, Türkiye geri 
adım atmış, Yunanistan'a çok büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu, bu anlaşmanın en büyük yanlışı, en 
büyük eksiğidir. 

Şimdi, denilebilir ki, aynı maddede "uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde edilen 
kazançlar, teşebbüsün bulunduğu ülkede vergilendirilir" hükmü olduğundan, kara taşımacılığında 
veya hava taşımacılığında doğacak kazançları da Türkiye vergilendirecektir. Değerli arkadaşlar, iki 
taşımacılık yükünün, iki taşımacılığın ağırlığını birbiriyle kıyasladığımızda, bizim Yunanistan'dan 
karayolu ve havayoluyla yaptığımız taşımacılığın son derece küçük bir rakam olduğu ortaya 
çıkacaktır. Türkiye'nin dışticaret hacminin giderek büyüdüğünü, ithalatının ve ihracatının giderek 
arttığını ve bu dışticaret hacmine konu malların taşımacılığını önemli ölçüde Yunanistan'ın 
gemilerinin yaptığını düşünürsek, bu düzenlemenin, anlaşmanın bu maddesinin doğru olmadığı, 
Türkiye'nin menfaatlan aleyhine olduğu kanaatindeyim. 
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Şu denilebilir: Denizcilik sektörünün bu konuda görüşleri alınmıştır. Evet, o görüşler, Maliye 
Bakanlığında benim Gelirler Genel Müdürü olduğum dönemde de alınmıştır; ancak, Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri, Türkiye'nin deniz ticaretindeki hedefini, potansiyelini, gücünü gözetmek 
zorundadır; o noktada, çok bireysel, çok sübjektif değerlendirmeler hükümetlerin politikasına esas 
olmamalıdır. Deniz ticaretinin vergilendirilmesinde, kesinlikle, bu anlaşmayla bir yanlış yapıldığı; 
Türkiye'nin gelecekte deniz taşımacılığından doğan kazançların vergilendirilmesinden elde edeceği 
gelirin, tek yanlı bir kararla, komşumuz Yunanistan'a bırakıldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Düzenleme, bu yönüyle doğru değildir; ama, Yunanistan'la bir çifte vergilemeyi önleme anlaş
masının yapılması, tabiî ki, olumlu bir gelişmedir, onu destekliyoruz; ancak, 8 inci madde, Tür
kiye'nin de menfaatlannı gözetecek şekilde, Yunanistan'ın da menfaatlannı gözetecek şekilde, iki 
ülke menfaatlan, yararlan arasında bir denge kuracak şekilde düzenlenebilirdi. Oysa, madde, bu 
dengeden yoksundur; denge Türkiye aleyhinedir. Onu sizlerin bilgisine sunmak için söz aldım. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına ikinci söz, İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'na aittir. 
Sayın Kaptanoğlu, buyurun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Sayın Hamzaçebi, bu anlaşmanın, vergilendirme açısından, denizcilikte Türkiye'nin aleyhine 

olacağını söyledi. Halbuki -bir denizci olarak söylüyorum- biz, bugün, Mecliste, senelerdir bek
lenen bir yasayı çıkarmış olacağız. Esasında, bu yasa olmasaydı da, zaten, Yunan bayraklı hiçbir 
gemi Türkiye'ye gelmiyordu. Yunan bayraklı gemi gelmeyip, yük yüklemediği zaman, zaten, hiçbir 
kazancımız, kaybımız yoktu. Burada ne olacak; Yunanistan'la olan ilişkilerimiz, bundan sonra 
denizcilikte de çok daha pekişecek, çok daha ilerleyecek. Ne yapıyordu Yunanistan; kendi bayrağını 
getirmiyordu. Biliyorsunuz, Yunanistan, dünyada yabancı bayraklara hükmeden de bir ülkeydi. Ne 
oluyordu; Türkiye'den taşınacak yükleri, yine, Yunan sahipli, Türk bayraklı gemiler taşıyordu. 
Dolayısıyla, bir vergi kaybımız yok. 

Bu yasa tasarısı, bundan evvel, belki o günkü siyasîlerin verdiği siyasî manada bir karar
dı, yoksa, esasında, Türk denizciliğinin -bundan sonra- beklediği bir yasadır. Dolayısıyla, doğ
rudur, Yunanistan'ın bizde malı azdır -16 000 000 ton kadar yüktür; bunun 6 000 000 tonu tran
sittir, 10 000 000 tonu kendi yüküdür- bizim yüklerimiz daha fazladır; ama, demin dediğim gibi, 
zaten, Yunan bayraklı gemiler, bu çifte vergilendirme anlaşması olmadığı için, gelmiyordu, onların 
sahip olduğu yabancı bayraklı gemiler geliyordu. 

Onun için, ben, bu kanunun denizcilik açısından da çok yararlı olacağını, iki ülke arasındaki 
ilişkiler açısından da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Onun için, müspet oylarımızla destek
lememiz gerektiğine inanıyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kaptanoğlu, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞ
MASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-2 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 

Aynca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 254 
Kabul : 252 
Ret : 2 (X) 
Kanun tasansı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı sıraya alınan, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve 

Kredi Kartlan Borçlanna İlişkin Kayıtlann Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
başlıyoruz. 

6. - Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına ilişkin Kayıt
ların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/722) (S. Sayısı : 317) (XX) 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(XX) 317 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 317 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 

Tacidar Seyhan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dik
kate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, biz, bu kanun tasarısını komisyonumuzda bir önceki gün görüştük, 
olumlu ve olumsuz yanlarını çok derin bir şekilde değerlendirdik. Kamuoyunda bu yasayla ilgili 
nispî rahatsızlıklar vardı, bunu değerlendirdik ve hâlâ değerlendiriyoruz. 

Şimdi, ben, sizlerle birlikte, bu tasan üzerindeki, hem Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
hem de kamuoyunda var olan rahatsızlıkları paylaşmaya çalışacağım; eğer uygun görürseniz, kanun 
tasarısı üzerinde nispî değişiklikler yaparak kanun tasarısının daha olumlu hale getirilmesi için hep 
birlikte çalışmalar yapacağız ve tasarıyı çıkaracağız. 

Değerli arkadaşlanm, öncelikle, ben, burada, Cumhuriyet Halk Partisinin bir genel görüşünü 
belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, genelde, af konusuna temkinli yaklaşmaktadır. Bu 
temkin şuradan kaynaklanmaktadır: Toplumun adalet duygusunu zayıflattığı, hukukun işlevine göl
ge düşürdüğü, mağdurlann sosyal güven eksikliğine girdiği, siyasîlere duyulan güveni zayıflattığı 
ve sosyal anlayış, sosyal devlet anlayışıyla nispî olarak çeliştiği iddiasıyla ve gerekçeleriyle inan
cımız olarak, biz bu yıl veya daha önceki yıllarda buraya getirilmiş olan af tekliflerine karşı çıktık. 
Ancak, bildiğiniz gibi, bugün getirdiğimiz sicil affından esnaflar etkileniyor; tüketici kredisi alan 
mağdur vatandaşlanmız etkileniyor ve ticaretle uğraşan küçük ticaret erbabı etkileniyor, holdingler 
etkileniyor. Bu tasan, hepsini birden kapsıyor. Şimdi, onlardan gelen sesi, burada, ben sizinle pay
laşıyorum. 

Bu insanlar, bir rahatsızlığı da beraberinde duymaktadırlar. Evet, Türkiye, geçtiğimiz yıllarda 
çok ciddî krizler yaşadı, bu krizde birçok vatandaşımız borcunu ödeyemedi, yetiştiremedi, 
ödemesini geciktirdi, dövizdeki dalgalanmalardan dolayı ödemesini yapamadı. Günlük problemler, 
doğal afetlerden dolayı, yine, bankalara yetişemedi ve ödemesini yapamadı. Fakat, birçok vatan
daşımız, bu engellemelere rağmen, götürdü ödemesini yaptı. Ödemelerini yapmış olmalanna rağ
men, Merkez Bankasında ve bankalarda vatandaşlanmızın, hâlâ, kaydı bulunmakta; yeniden 
kredilendirmenin önü açılmak istendiğinde, bu kayıtlar vatandaşlanmıza engel olmaktadır. 

Bu şikâyetleri, kamuoyunda esnafımızdan, vatandaşımızdan çok sık duyduk ve bir çelişkiyi de 
bu vatandaşlara izah edemedik: Biz, bu çatı altında örgütlü terör suçlannı, naylon faturacıları ve 
diğerlerini birçok haksızlık yapmış insanı, adam öldürme, gasp suçundan yargılanmış insanlanmızı 
"topluma kazandırmak" adı altında affettik. Dolayısıyla, en son affedilmesi gerekenler ilk olarak af
fedildi. Bu arkadaşlanmızın, sadece, sicilinde, ödemelerini yapmış olmalanna rağmen, hortum-
cularla aynı yerlerde ticarî açıdan güvenilmez olarak afişe edilmesinin anlaşılır, savunulur hiçbir 
tarafı kalmadı. Asıl, biz, bu kadar affı çıkardıktan sonra, ödemesini yapmış namuslu insanlann, o 
günkü krizden etkilendiği için, afişe edilip cezalandınlmasına hiçbir zaman müsaade etmemeliyiz. 
Ancak, burada önemli olan, ödeme koşuludur değerli arkadaşlanm. 

Ben. tasarıyı şöyle bir gözden geçirdiğimde, nispî eksiklik görüyorum. Bunu, Adalet ve Kal
kınma Partili değerli arkadaşlarımla birlikte dışarıda paylaştım. Dilerseniz, bu bölümlere birlikte 
bakarak gerekli düzenlemeleri yapalım, halkın önüne çıktığımızda "eksik bir yasa yaptık" diye 
orada dolaşıp, nispî eleştirilere de cevap vermek durumunda kalmayalım. 
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Birinci önerimiz -ki, Bankalar Birliği de bu konuda bizleri uyarmış- şudur: Tasanda "kredilen-
dirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmaz" deniliyor; yani, 
sadece Merkez Bankası kayıtlannın dikkate alınmaması söyleniyor burada. Bankalar bunu gördü. 
Özel bankanın dikkate alıp almayacağı konusunda ben burada bir yaptınm uygulayamam. Ancak, 
buradaki ibare "ödenmiş olması koşuluyla silinir" şeklinde değiştirilmelidir. Bizim görüşümüz 
budur. Borcunu ödeyen namuslu vatandaşlanmızın o listede afişe edilmesine gönlümüz razı gel
miyor. Bu insanlar borcunu ödemişse, silinir. Buraya "silinir" ibaresini koyalım. Silinmediğinde ne 
olur; yapmış olduğumuz yasa amacına ulaşmaz. Eğer orada borcu kalacaksa, sicili duracaksa, ban
kalar bunu search ettiğinde, karşısında gördüğünde, özel bankalar verip vermemedeki tereddütünü 
yine koruyacaktır. Bankalar Birliğinin genel önerisi de budur "silinir" ibaresinin konulmasıdır. Bu 
tabirin çok daha haklı bir durum yaratacağı konusunda bizler de hemfikiriz. Bu konuda bir önergey
le bu değişikliğin yapılmasını sizin takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, ikinci çekincemiz şudur: Bu yasa tasansındaki ibareyi aynen okuyorum: 
"Ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan 
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlanna ilişkin kayıtlan, söz konusu borç
lann bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde ödenmiş veya yeniden yapılandınlmış olması kaydıyla" demişiz. 

Değerli arkadaşlanm, burada, "yeniden yapılandınlmış olması" koşulu da ayn bir haksızlığı 
gündeme getiriyor. 

Şimdi, bir vatandaşımız var borcunu ödemiş, bir vatandaşımız var borcunu ödememiş; ama, 
bankaya giderek faiziyle birlikte borcunu ödeyeceğini taahhüt etmiş. Bu da güzel, bunu da kabul 
ediyoruz; ancak, buraya "yeniden yapılandınlan borçlar, ödemesi bittiği tarihten itibaren Merkez 
Bankası kayıtlanndan silinir" ibaresini koyarsak, aynı adil uygulamayı burada yerine getirmiş 
oluruz. Buna hassasiyet gösterirsek, şu anda, borcunu ödemiş arkadaşlanmız ile borçlan yeniden 
yapılandınlmış arkadaşlanmız arasındaki haksız muameleyi de önlemiş oluruz. Ödenmeyeceği an
lamına mı geliyor? Tabiî, biz, tarihte yaşadık, bugüne kadar bakarsanız, Bağ-Kur borçlan yeniden 
yapılandınlmadı mı arkadaşlar; yapılandınldı. Kaç kişi buna uydu; bakıyorsunuz, yüzde 20'yi geç
miyor. SSK'da borçlan yeniden yapılandınyoruz, af çıkanyoruz, faizleri biniyor üzerine, yüzde 
20'si ödeniyor bunun. Biz, burada da, yeniden yapılandınlan borçlann ödenmesi konusunda da ak
saklık olabileceğini varsayarak, kanunla, daha bu borçlar ödenmeden onlan aklamış olmanın önüne 
geçmek zorundayız; ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu daha adil olacaktır, daha hakkaniyetli 
olacaktır. Bilgilerinize ve takdirlerinize sunuyorum. 

Evet, arkadaşım "önerge verilecek mi" diye sordu. Sanıyorum, değerli Müsteşanm bu konuda 
bir çalışma yapıyor. Bu önergeyi, eğer onlar da takdir ederlerse, birlikte. Meclis gündemine getir
mek istiyoruz; bu arzudayız; biz de katılacağız. 

Değerli arkadaşlanm, bir çekincem daha var tabiî; bakın, kanun tasarısında "ödeme tarihi 
23.12.2003 tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredinin ödemelerini aksatan 
gerçek ve tüzelkişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müş
terilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçlanna ilişkin kayıt
lan, söz konusu borçlann bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren" deniliyor. Yani, burada 
"diğer kredi borçlan" ibaresini, ben, oldukça fazla buluyorum. "Nakdî ve gayri nakdî kredi" 
deniliyor; "kredi kartı borçlan" deniliyor; bunun dışında "çek ve senetler" deniliyor; geriye bir şey 
kalmıyor; yani "diğer kredi borçlan" tanımı, çok genel bir tanım; neyi alacaksınız bunun içerisine; 
belirlenmiş bir şey yok. Kapsamı her alanda değerlendirilebilecek bir ibareyi buraya koymayı da 
fazla buluyorum. Biz, kanun yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Yaptığımız kanunun neyi kapsayacağı 
konusunda burada bir açıklık, şeffaflık içerisinde olmamız lazım. Uygulamada, bu, bize ciddî sıkın
tılar yaratır. 
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Tabiî, Sayın Müsteşarımız diyor ki: "Burada 'diğer'i biz koyduk -ki, onun da haklılığı var- eğer, 
bu saydıklarımız dışında bir başka kapsamdan müracaat gelirse veya varsa, bunu ne yapacağız?" 
Nakdî ve gayri nakdî dedikten sonra, kredinin bir kapsamı kalmıyor; ben de onu anlatmaya 
çalışıyorum. Ya nakittir ya da gayri nakdîdir; başka bir şekilde kredi kullanılmaz. Sözlü kredi, sözel 
kredi, şifahen verilen kredi diye bir tanını yok ki. Bu nedenle, buradaki "diğer" tanımını çok yerin
de bulmuyorum. 

Tabiî, bu tasarıyı dün biz komisyondan geçirdikten sonra, televizyonlara şöyle bir baktım; bir
takım kaygılar taşıyorlar. Bu kaygılar nedeniyle "işte, kanun çıkarsa, piyasalarda bir dalgalanma 
olur, piyasalarda iç işlem hacmi artar" deniliyor; ben, çok bir farklılık göstereceğini zannet
miyorum. Zaten, bankalar, istikrarlı bir çizgisi varsa, vatandaşlarımıza, protestolu çeki, senedi olsa 
dahi, yeniden kredi vermeye başladı, bir araştırmayla kredi verebiliyor. Belki, devlet bankaları nis
pî çekince koyuyorlar; ama, bu krediler zaten veriliyor. Ben, piyasada bir dalgalanma olacağı 
kanaatini taşımıyorum. 

Cari dengede bir farklılaşma olur mu, çek senet girdileri artar mı, verme artar mı?.. Tabiî ki, 
bu, şu anlama gelmiyor değerli arkadaşlar; biz, bir sicil affı yapıyoruz burada. Sadece o kayıtların 
silinmesini ve kredi verilirken, esnafımızın, Türkiye'deki krizden dolayı mağdur olan vatan
daşımızın önünün açılmasını istiyoruz. Bu nedenle, eğer piyasada bir pozitif dalgalanma olacaksa, 
biz, burada, bunun da yanında olmalıyız. 

Bankalar Birliğinin bir endişesi var, diyorlar ki: "Bu, bizim risk yönetimi anlayışımızı biraz 
zedeliyor. Belli bir güvenle biz kredi vermediğimiz zaman, sicilde görmediğimiz zaman, ona 
ayıracağımız teminat da artıyor." Olabilir; haklı bir sancı, haklı bir endişe, arkadaşlanmızdaki. An
cak, biz, Türkiye'de piyasayı hareketlendirmek için diğer yapmış olduğumuz afları da düşünürsek, 
ticarî açıdan haksızlık yapmış insanlar cezaî müeyyideye tabi tutulmuş ise -cezaî olarak- onları af
fettik, neden malî sicilini Merkez Bankasından silmeydim ki... Öyle ya, bu insanlar ceza aldı; 
cezasını affediyorsun, sicilini orada bırakıyorsun, o veya bu sebeple. Ama, bir de, sade vatandaşın 
bir hakkı var "evet, ben, ekonomik dengemi kuramadım, Merkez Bankası da benim sicilime onu iş
ledi, orada duruyorum; fakat, beni, lütfen oradan çıkarın, ben, banka hortumlayanlarla, borcunu 
ödemeyenlerle, devlete zarar verenlerle aynı listede olmak istemiyorum" diyor. Bu da haklı bir 
taleptir. Bu iki talebi de dengede tutup, Bankalar Birliğinin de önerilerini dikkate alarak, bu kanunu 
doğru biçimde yapılandırmamız gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadalar, kanunun üzerinde konuştum, ama, tabiî, bir şey de yapmamız lazım. Bakın. 
uluslararası arenada bir şeyi çok duyarız; "Türkiye'nin kredi notu B artıya yükseltildi. B'ye yüksel
tildi, düşürüldü"gibi. Tabiî, şu, mantıklıdır: Dünyanın teknolojik dönüşüm yaşadığı bu süreçte, Tür
kiye'nin de. bir teknolojik dönüşüm yaşamaya ihtiyacı vardır; bu açık. Bilgi alma, insanı olduğu gibi 
değerlendirme, bilgi edinme kapsamında, insanların değerlendirilmelerinin kamuoyuyla paylaşılma 
hakkı da vardır; bu da tamam. Bunu yapalım, ama, sanki, bu alanda bir düzenlemeye de ihtiyacımız 
var. Vatandaş borcunu ödememişse, onun kaydını tutalım; ama, ödediği zaman da, biz, Merkez Ban
kasında mı buluruz, sanayi odasında, sivil toplum örgütlerinde mi buluruz, bir sistem koyalım, 
üzerinde çalışalım; borcunu ödeyen istikrarlı insanın kredi notunu yükseltelim, istikrarsızlığı devam 
edeninkini düşürelim; bunu da şeffaf bir biçimde internetten yayımlayalım: Bunun demokrasiyle 
çatışır hiçbir tarafı yok ve lütfen -Sayın Bakanım da burada iken- bu "ticarî sır" tanımlamasını da 
biraz değiştirelim. Şu anda. Bilgi Edinme Hakkı Kanununu çıkardık, çok tasvip ediyorum; ancak. 
bazı kanunlar bizi öyle bir çerçevelemiş ki. biz, bilgi edinme hakkımızı kullanamıyoruz. 

Sayın Bakan burada diye söylüyorum; bundan yaklaşık iki ay önce..bir şirketin yönetim kurulu 
üyeleri hakkında bilgi istedim. Sayın Unakıtan'ın imzasıyla gelen yazıda bana verilen cevap şu idi: 
"Ticarî sır kapsamında olduğundan, tüzelkişiliklerin isimleri vergi levhalarında yazılmaktadır; an
cak, yönetim kurulu üyelerinin isimlerini açıklayamıyoruz." "Bakıldığında, bu şirketin tüzel-
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kişiliğinin kim olduğu da vergi levhasında yazılmaktadır" denildi; hayli üzüldüm, şirketin adını bile 
tanımlamaktan çekinmişler; belki onu gütmemişler ama, en azından, cevap isteyen bir milletvekiline, 
şirketin adı şudur deselerdi... Vergi levhasında yazıyor demelerini, o orada duruyor, istersen gider 
bakarsın şeklinde anladım, hayli de üzüldüm; ama, bunu kastetmediğine de inanıyorum. Bir eksiklik 
olmuştur; ama, bir milletvekilinin de, şirket yönetim kurulu üyelerinin isimlerini bilme hakkı ol
duğuna inanıyorum. Eğer biz bunu bilemezsek, Türkiye'de, ticarî, sosyal ve siyasal açıdan bir şeffaf
laştırmayı nasıl sağlayacağız değerli arkadaşlarım?! Onun için, malî durumları hakkında bilgi ver
meyebilirsiniz, şirketlerin geliri hakkında insanları afişe etmek istemeyebilirsiniz, vergilendirmede 
onu sıralarken, sadece onu yayımlayabilirsiniz; ama, ben, bu ülkenin vatandaşıyım; vatandaş
larımızın, güvenilirlik açısından dahi, hangi alanlarda yatırım yapıp yapmadığı konusunda bilgi edin
me hakkımı istiyorum; vatandaş adına istiyorum, milletvekili olarak istiyorum. En azından, bu kap
samın biraz daraltılmasının, hepimiz açısından, ülkemiz açısından sağlıklı olacağını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu 48 saat meselesine çok girmeyeceğim, bu kanunun gelmesini ben 
de çok istemiştim, burada sadece şunu anlatmak istiyorum: Kanunlar gelsin, biz kanunların gel
mesine karşı değiliz. Eğer, vatandaşın günlük yaşamını etkiliyorsa, vatandaş hakkında çözüme ulaş-
tıracaksa, bu kanunları getirelim, beraber görüşelim burada; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çatısı altında bunu da bir alışkanlık haline getirmeyelim, buranın da bir sistemle çalışmak zorunda 
olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza da, bizim, onların sorunlarına zamanında ve etkin bir şekilde 
müdahale ettiğimizi, çözmeye çalıştığımızı ispatlayabilmek için, zamanında görüşüp, zamanında 
getirelim; en doğrusu budur. Bu anlayışla hareket edileceğini düşünüyorum, umuyorum. 

Bazı komisyonlarda Türkiye için çok önemli olan konuların beklediğini de görüyorum. Bizler, 
en azından Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Elektronik İmza Kanunu Tasarısını geçirdik; bizden 
Adalet Komisyonuna indi; aradan yedi ay geçmesine rağmen, bu tasarıyı henüz Genel Kurulda 
görüşemedik. E-devletin yapılandırılması yolunda çok önemli bir yer tutan, o olmadan e-devlete 
geçişin hayal olduğunu bilen siz değerli milletvekilleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seyhan, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bizim, e-devlet yolunda çok önemli olan Elektronik İmza Kanunu Tasarısını acilen çıkarmamız 

lazım; bu dönüşümü sağlamamız lazım. Türkiye'de, henüz, e-devlet yoktur; sadece elektronik or
tama geçmiş kamu kurum ve kuruluşları vardır. E-devleti yapılandırmanın yolu, kişisel tanım
lamadan geçer, şifrelemeden geçer; bu şifrelemenin, mutlaka kriptografık anahtarlarla veya diğer 
sayısal analizlerle yapılması ve Türkiye'nin elektronik imzaya geçişinin sağlanması gerekir; buna 
inanıyoruz. 

Bu arada da, Mecliste de teknolojik yenilenmeye önem verildiğini görüyoruz; mikrofondan 
başlamak üzere, Meclisteki tüm elektronik ortamın ve cihazların yenilenmesi konusunda, Meclis 
Başkanlığının da çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz; halkla aramızda yeniden bir kesinti yaşan
mamasını diliyoruz. 

Hepinize, Partim ve şahsım adına, saygı ve sevgilerimi sunuyor, bu kanun tasarısını getiren ar
kadaşlarıma teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.13 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 37 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
317 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

6. - Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına ilişkin Kayıt
ların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/722) (S.Sayısı: 317) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıt
ların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasan, kamuoyunda, esnaf ve sanatkâra yönelik sicil affı olarak bilin
mektedir. Aslında, af kelimesi, biraz önce konuşan muhalefet partisi sözcüsü arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi, adalet duygusunu, gerçekten, inciten bir kelimedir; ancak, bunu değerlendirirken, ül
kemizin, son yıllarda, geçirdiği ekonomik sıkıntıları dikkate aldığımız zaman, bunun, af değil de, 
bir ekonomik yeniden yapılandırma çerçevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. 

Hükümetimiz işbaşına geldiği günden bugüne kadar, bu manada birçok düzenlemeye imza at
mıştır. Özellikle 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler neticesinde toplumumuzun büyük bir 
kesimi sıkıntı içerisine düşmüştür; çiftçimiz, köylümüz, esnafımız, sanayicimiz, topyekûn millet 
olarak bu ekonomik krizden nasibimizi aldık. Öyle bir noktaya geldik ki, bu noktada, gerçekten, 
ekonomi âdeta kilitlenme noktasına geldi ve insanlar bu krizin etkisiyle varlıklarının, ser
mayelerinin büyük bir bölümünü kaybetti. Sonuç olarak, kendi taahhütlerini de yerine 
getiremeyecek duruma düştüler. 

Diğer taraftan, özellikle küçük esnafımız, sanayicimiz, ülkemiz ekonomisinin -dünyada da bu 
böyledir- çok önemli bir unsurudur; katmadeğeri yaratan, sigorta primini veren, vergisini peşin 
ödeyen ve devletine karşı yükümlülüklerini fedakârane yerine getiren büyük bir kesimimizi ilgilen
dirmektedir. Gerçekten, Türkiye ekonomisinin anahtarı ve lokomotifi noktasını, bu kesim, küçük 
esnaf ve sanatkârımız oluşturmaktadır. İşte bu krizler neticesinde, gerçekten, gerek esnaf ve sanat
kârımız, gerekse diğer sektörlerdeki çiftçilerimiz, köylülerimiz, aldıkları kredileri, uygulanan yük
sek faizler neticesinde, yaşanan devalüasyon ve ekonomik krizler sebebiyle ödeyemeyecek duruma 
gelmişlerdir. Bundan dolayı, hükümet olarak işbaşına geldiğimiz günden itibaren, toplumun bütün 
kesimlerinin sıkıntılarını ortadan kaldırmak üzere Yüce Parlamentoya çok ciddî manada yasa tek
lifleri getirdik ve bu teklifleri de çıkardık. Bunları şöyle bir hatırlayacak olursak; işte, öncelikle, 
getirdiğimiz vergi barışı bunlardan biri; bir diğeri, SSK ve Bağ-Kur borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasıdır. Diğer taraftan, yine, yüksek faizler sebebiyle esnaf kefalet kooperatiflerimizin Halk 
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Bankası marifetiyle kullandıkları kredilerde takip oranlarını yüzde 60'lardan yüzde 200'lere 
çıkararak, takip oranlarından, esnaf kefalet kooperatiflerimizi kurtardık. Bununla kalmadı, kullan
dırılan kredilerin faizlerini yüzde 30'lara kadar indirerek, Türkiye'de, gerçekten bir ilke imza attık; 
küçük esnafımıza, enflasyon rakamlarıyla eşit oranda faiz oranıyla kredi vermeye başladık. 

Dün, bütçe konuşmasında Sayın Başbakanımız yeni bir müjdeyi verdi. O da, 2004 yılı içerisin
de, gerek çiftçimizin gerekse küçük esnafımızın kullanacağı kredilerin faizlerinin yüzde 25'lere in
dirileceği müjdesiydi. 

Gerçekten, uzun yıllardan sonra hasret kaldığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Enflasyon 
rakamlarıyla aynı oranda faizle kredi verilmesi, gerçekten, Türk Halkının özlemini çektiği bir 
konuydu. Ben, bu konuda hükümetimize, halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; bu noktaya nerden geldik; bu noktaya gelişimizi 
biraz önce ifade etmeye çalıştım; cumhuriyet tarihinde ilk kez, toplumun en mütedeyyin kesimi 
olan, devletine bağhlığıyla, bütün vecibelerini harfiyen, zamanında yerine getirmekle bilinen esnaf 
kesimimiz sokaklara dökülmüştür. Hatırlarsanız, esnafımız, Tandoğan Meydanında isyan etmiş ve 
geçinemeyen, evine ekmek götüremeyen küçük esnafımız, Başbakanlığın önünde, yazarkasasını, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının önüne fırlatmak durumunda kalmıştır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuya gelsek... 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - Sayın milletvekilim, tabiî, konu, nereye geldiğimiz açısın

dan, bu tasarının niçin hazırlandığını izah etmemiz açısından son derece önemlidir. 
Diğer taraftan, çiftçi borçlarımızın yapılandırılması, yine hükümetimizin çok önemli bir icraatı 

olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yine, daha önce kredi kartlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, Çek Yasasıyla ilgili yapılan 

düzenlemeler, KOSGEB'in yeniden düzenlemesiyle, küçük esnaf ve sanayiciye verdiği destekleri 
de sayabiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, ekonomik hayatın durma noktasına gel
mesiyle birlikte, işyerleri kapanmış olan, işsiz sayısı artmış olan, siyasî istikrarsızlığa bağlı bir seyir 
izleyen ekonomik istikrarsızlık, kişi ve kurumların taahhütlerini yerine getirememelerine neden 
olan bu krizler neticesinde, işte böyle bir yeniden yapılandırma -diyorum- gündeme gelmiştir. 

Bu çerçevede, bugün burada çıkaracağımız yasayla, aslında iki şeyi yapmış oluyoruz. Bir taraf
tan, iyi niyetli, ancak borcunu ödeyemeyen esnafımızın, kredi kartı mağdurlarımızın, büyük bir 
kesimin borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân tanıyoruz; işin bu yönü unutulmamalıdır. Diğer 
taraftan ise, onların ticarî hayatlarına, yeniden, rahat bir şekilde devam edebilmelerine imkân sağ
lamış oluyoruz. Yani, sicillerinin silinmesiyle, yine kredi alabilmelerine, çek karnesi kullanabil
melerine imkân tanıyoruz. Bu protestolardan dolayı sicilleri bozulan insanlarımızın, sicillerinin 
silinmesi hususunu -yine, değerli arkadaşımızın biraz önce ifade ettiği gibi, teknik bir konu- zan
nediyorum, hükümetimiz ve komisyonumuz dikkate alacaktır; bu konunun bir önergeyle düzeltil
mesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bu, doğru bir tespittir; arkadaşımın o görüşüne de 
katılıyorum. 

Dolayısıyla, bu uygulamalarla yapmak istediğimiz şey, yeniden, devlet ile milleti barıştırma 
projesi olarak adlandırılabilir. Esas olarak, bu yaptığımız işin sosyal boyutu da bu derece önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esnaf ve sanatkârlarımız, gerçekten, ülkemizde yaşanan 
bu krizden en çok nasibi alırken, yine, buna bağlı olarak, kredi kullanan, esnaf olmayan, ancak 
üretici olan büyük bir kesimimiz de, bu krizlerden nasibini almış, protestolu duruma düşmüş ve ay
nı şekilde, yeniden kredi kullanamayacak duruma gelmişler. 
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Diğer taraftan, aynı şekilde kredi kartı borçlarını ödeyemeyen insanlarımız da aynı çerçevede 
yeni kredi kartı imkânlarından istifade edemeyecek bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. 

Yaklaşık 4 000 000'u bulan, emeğini ve sermayesini ortaya koyan bu kesimimiz, bu yapılan
mayla yeni bir soluk, yeni bir nefes alacaktır. Dolayısıyla, özellikle, bugün, burada, bu konu üzerin
de, sizleri uzun uzun meşgul etmek istemiyorum. Konu, tüm kamuoyu tarafından sabırla beklenen, 
özlemle beklenen ve esnafımızın büyük bir bölümünün uzun süredir arzu ettiği, çıkmasını temenni 
ettiği; ancak, bugüne nasip olan bir konudur. Yüce Parlamentonun, bu konuda, bizlerle aynı düşün
ceyi paylaştığı kanaatini taşıyorum. 

Yeni yıla giriyoruz, Parlamentomuz da yoğun bir çalışma dönemi geçirdi; burada, doğrusu, 
özellikle üzerinde mutabakat olan yasa tasarıları üzerinde uzun konuşma yapmanın arkadaşlarımızı 
sıkacağı kanaatini de taşıyarak, süremi tamamlamadan sözlerimi bitirmeyi de uygun görüyorum; 
çünkü, bu konuyu, gerek muhalefet partimiz gerek İktidar Partimiz gerekse tüm kamuoyunun des
teklediğini biliyorum. 

AK Parti Grubu olarak -bu konu, hükümet tasarısı olarak gelmiştir- bu tasarıya olumlu oy 
vereceğimizi söylüyorum. Tüm esnafımıza, tüm kredi kartı sahiplerine ve senedi protesto olmuş 
mükelleflerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, inşallah, bu yasayla birlikte, yeniden yapılan
dırılmış olan borçlar da ödenmiş olur diye düşünüyorum. Hem alacaklılar hem de vereceklilerin 
memnun olacağı bir yasa olacağını düşünüyorum. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özegen'e teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI 
BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - Ödeme tarihi 23.12.2003 tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gayrî nak

dî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan 
gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve 
diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlan söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya yeniden 
yapılandınlmış olması kaydıyla, bankalar ve özel fınans kurumlannca yapılacak kredilendirme, çek 
karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Sedat Uzun bay; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlanna İlişkin Kayıtların Dik
kate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili görüşlerimizi açıklamak 
üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına. 
hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Ülkemiz ekonomisi. 1990'b yıllann başında, Uzakdoğu ve Rusya'da başgösteren küresel krizin 
ardından, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleriyle derinden sarsıldı. 2003 yılının şu son günlerinde 
dahi. bu krizlerin etkisinin tam anlamıyla azaldığını, ne yazık ki söyleyemiyoruz. Şubat 2001'den 

- 5 3 4 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 2 

bu yana geçen süreçte, işsiz sayısı 12 000 000'un üzerine çıktı. Dünya Bankasının yaptığı araştır
maya göre, Türkiye'de yoksul sayısı, son iki yılda 3 kat arttı. Ekonomik kriz, sanayiciden esnafa, 
memurdan çiftçiye kadar her kesimi yerle bir etti. 

Bugün Meclis gündemine getirilen tasan, ekonomik krizde borcunu ödeyemeyen dürüst esnafı, 
küçük sanayiciyi, kredi kartı borcu batağına düşmüş onbinlerce vatandaşımızı yakından ilgilen
diriyor. 

Karşımızda şöyle bir tablo var: Bugün, ülkemizde, karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi 
kartı borcu nedeniyle Merkez Bankası tarafından karalisteye alınmış tam 938 000 kişi var. Halen, 
her 70 kişiden biri, karalistede yer alıyor. Karşılıksız çek sayısı, 2001 yılında 1 200 000, 2002 
yılında 750 000 ve 2003 yılının ilk on ayında 700 000 olmak üzere 2 650 000 olarak kayıtlara geç
ti. Protesto edilen senetlerin parasal boyutu, 2001 yılında 1,1 katrilyon lira, 2002 yılında 816 tril
yon lira, 2003 yılının ilk on ayında 600 trilyon lira olmak üzere, toplam 2 katrilyon 516 trilyon lirayı 
buldu. 

Değerli milletvekilleri, onbinlerce esnaf, küçük sanayici ve kredi kartı mağdurunun sabırsızlık
la beklediği bu düzenleme, aylar öncesinden yapılmalıydı. Herkesin yakından bildiği gibi, son 
dönemde, çok sayıda af yasası çıkarıldı. Bu aflardan, cezaevlerinde yatanlar, dağlardaki teröristler, 
hortumcular ve vergi kaçakçıları yararlandı; ancak, ekonominin kurbanları, krizlerin gerçek mağdur
ları kaderlerine terk edildi. Sayın Bakanın, yazılı ve görsel medyada "sicil affı çıkaracağız, sicil affı 
geliyor" şeklindeki demeçlerini defalarca dinledik, izledik; ancak, bu hükümetin, dağlardaki terörist
lerin şartlı affına, vergi kaçakçılarına, naylonfaturacılara gösterdiği ilgiyi, bugüne kadar, ekonomik 
krizin gerçek mağdurlarına göstermemiş olmasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sanayicilerin "dük
kâna dönüş yasası" diye adlandırdığı sicil affının çıkarılmasında geç bile kalınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, adına kısaca "sicil affı" dediğimiz bu tasarının yasalaşmasıyla, borcunu 
ödeyen veya yeniden yapılandıranlar aftan yararlanabileceklerdir. Bankalar da, yeni kredilendirme 
ve çek karnesi verme gibi bankacılık işlemlerinde, karalistedeki kayıtlan dikkate almayacaklardır. 
Piyasalar psikolojik yönden olumlu şekilde etkilenecektir, piyasalara moral dopingi yapılacaktır. 
Borcunu ödediği halde karalisteden çıkarılmayan kredi kartı sahipleri, bu ayıptan kurtarılacaktır. 
Ekonomideki çarkların daha verimli işlemesi için, yeni kredi kullanma yolu açılacaktır. Esnafın, 
küçük sanayicinin ayaklarındaki karaliste prangası çözülecektir. 

Değerli milletvekilleri, Merkez Bankası ile özel bankaların bu tasarıya yönelik çeşitli olumsuz 
eleştirileri, çekinceleri vardır. Merkez Bankasına göre, sicil affı faydasız olacak; bankalar, sicil af
fını dikkate almayıp, bildiklerini okuyacaklardır. 

Tasanya, Türkiye Bankalar Birliğinden de çeşitli eleştiri ve itirazlar gelmiştir. Yakın dönemde 
gerçekleşen ekonomik düzenlemelerle bu tasannın çeliştiği öne sürülüyor; düzenlemeyle, kredi 
kalitesinin bozulacağı söyleniyor; bunun da, tasarruf sahiplerine, bankalara borç verenlere ve 
sonucunda, vergi verenlere zarar getireceği dile getiriliyor. Bankaların, risklerini izleme ve kontrol 
etmesinde çeşitli zorluklann çıkacağı belirtiliyor. Kredi kartlarına ilişkin bölümün bankaları ek kül
fete sokacağı, maliyetlerin artacağı, bunlara bağlı olarak, faizlerin yükseleceğine işaret ediliyor. 
Benzer eleştiriler, çeklerle ilgili bölüm için de yapılabilir. 

Değerli milletvekilleri, özetlemeye çalıştığım eleştirilerde, bankacıların zihinlerinde oluşan 
tedirginliklerde bazı haklılık paylan vardır; ancak, tasanyla getirilen düzenlemede, inisiyatifin yine 
bankalarda olacağı unutulmamalıdır. Yani, bankalar, sicilini kötü ve uygun bulmadıklan müş
terilerine kredi, kredi kartı ve çek karnesi vermek zorunda kalmayacaktır. Tasannın yasalaşmasıy
la, her kötü sicilin banka kayıtlanndan silineceği anlaşılmamalıdır. Düzenleme yürürlüğe girdiğin
de, bankalara kredi verme zorunluluğu getirilmiş olmayacaktır; ama, kredi istendiğinde de, eski 
kayıtlann bir engel oluşturmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Vatandaşlanmıza bu konuda bir 
fırsat verilmesinin sosyal devletin gereklerinden biri olduğunu da unutmamak gerekir. 
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Değerli milletvekilleri, af kapsamına girecek yalnızca protestolu senetlerinin tutan 595 trilyon 
lira seviyesinde bulunuyor. Kredi kartı borçlularının sayısı 249 000'e ulaşmış durumdadır. 189 000 
kredi sözleşmesi de halen kapatılamamıştır. Bu çaptaki bir soruna karşı duyarsız kalınamaz. 
Sorunun kaynağı, ekonomik ve siyasal krizlerin yarattığı istikrarsızlıktır. Kendilerinin sebep ol
madığı ekonomik krizlerden etkilenerek böylesi olumsuzluklara maruz kalanların sicil affından 
yararlandırılması, üretim ve istihdama da olumlu katkılar yapacaktır. İşlerinden olan, dükkânlarını 
kapatmak zorunda kalan, ekonomideki çarkların dönmesinde büyük pay sahibi olabilecek onbinler-
ce vatandaşımızı geri kazanmanın sayısız fayda sağlayacağı çok açıktır. 

Değerli milletvekilleri, tasannın en önemli detayı, sicil affından yararlanmak isteyenlere borç-
lannı ödeme veya borçlannı yeniden yapılandırma şartının getirilmesidir; yani, vatandaşlanmıza, 
iyi niyetlerini gösterme olanağı tanınacaktır. Borcunu ödeme konusunda iyi niyetini ve gayretini or
taya koyan herkese de bir fırsatın sunulması önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, sanayicimizin "dükkâna dönüş yasası" diye adlandırdığı bu tasarı, es
nafımızın, yurttaşımızın dükkânına dönmesini gerçekten sağlayacak mıdır? Bugünkü politikalarla 
dükkâna dönüşün gerçekleşebileceğine inanmıyoruz. Birçok konuda çok geç kalınmıştır. Sanmayın 
ki, bu tasannın yasalaşmasıyla her şey düzelecek, kapanan dükkânlar yeniden açılacak, müşteriler 
dükkâna dolacak! Böyle bir şeyin olacağını sanmıyoruz. Bu tasarı bu haliyle karalisteyi ortadan kal
dırmayacak; karaliste, kara liste olarak durmaya devam edecek. Kara listeye girilmesine neden olan 
koşulları iyileştirmeyecek; bu tasan, sadece, karalistenin dikkate alınmamasını sağlayacak. Hangi 
halde karaliste dikkate alınmayacak; borçlu, karalisteye girmesine neden borcunu ödemişse, üç ay 
içinde öderse veya "ben, bunu bir plan dahilinde ödeyeceğim" deyip, borçlu olduğu kuruluş bunu 
kabul ederse, karalisteye bakılmayacak, yeniden çek karnesi alabilecek ya da kredi açılabilecek. 

Bu tasan, borcunu ödeyen ve ödeyebilecek olanlar için yararlı. Bu konuda, özellikle, borcunu 
ödeyen, ödeyecek olan ve belli bir yapılandırma dahilinde ödeme taahhüdünde bulunmuş olan borç
luların borçlarını ödemeleri halinde, kayıtlannın silinmesine ilişkin olmak üzere, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak hazırladığımız önergeyi Başkanlığımıza takdim ettik; bu önergenin de destek
lenmesini rica ediyorum. Ancak, ekonomik kriz nedeniyle çekinin veya senedinin karşılığını kredi 
veya kredi kartı borcunu ödeyememiş ve bugünkü durumda tekrar ayağa kalkabilme olanağını 
bulamamış olan, sıfın tüketmiş, iflas etmiş; yani, bugün için dahi borcunu ödeyecek durumu olmayan 
esnafımızın, tüccarımızın, yurttaşımızın durumunda bir değişiklik olmayacak. Onlann yapabileceği 
bir şey yok; onlar, karalistenin kapkara bölümünde olmaya devam edecekler; oysa, onlann da çok 
fazla kusuru yok; onlar da, bizi yöneten hükümetlerin izlediği ekonomik politikaların kurbanı. 

Hükümetin bu tasarılarla birlikte, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, köylümüzün, çift
çimizin, esnafımızın da durumunu ve yaşam koşullanm iyileştirecek tedbirleri en kısa sürede alması 
ve uygulaması gerekir. Ekonomik kriz mağduru esnafımızı bu tasanyla dükkânına döndürmeye 
çalışıyoruz. Esnafımız dükkânını açtı; ama, müşteri yok. Esnafımıza müşteri lazım. Bu tasan, müş
terinin dükkâna gidişini sağlayacak mıdır?! 

Müşterilerin büyük bölümü işçi, memur, çiftçi, emekli, dul ve yetim insanlar. Bu insanlarımız, 
yaşamın acil ihtiyaçlarını satın almada bile zorluk çekiyor. Bir parça et alamayan ailelerimiz var. 
Çiftçinin tohum alacak, gübre alacak, mazot alacak parası yok; bankadan kredi alacak itibarı da yok. 
Bunlardan, beklenen anlamda müşteri olur mu değerli arkadaşlar?! 

Emekli işçimiz, 58 inci hükümetin yaptığı seyyanen zam kandırmacasıyla ekonomik olarak, 
diğer emeklilerimiz gibi, çok mağdur durumda, TÜFE'den kaynaklanan eski maaş farklannı 
alamadılar. Çiftçimiz, doğrudan gelir desteği ödemesini alamadı; sözde mazot desteğini alamadı; 
yetiştirdiği ürün elinde kaldı, uygun fiyat bulamıyor, işçimize, memurumuza, emeklimize; yani, 
krizin gerçek mağdurlanna verilen maaş zamlan ortada. Satın alım gücü olmayan bu insanlarımız
dan müşteri olur mu değerli arkadaşlar?! Esnafımız, yine siftah yapamayacak, sinek avlamaya 
devam edecek, müşteriyi dört gözle beklemeye devam edecek. 
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Sayın Bakandan, dolayısıyla sayın hükümetten, bu tasarının ardından birkaç tasan daha hazır
lamalarını önemle rica ediyorum; biz de yardımcı olalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunbay, 1 dakikalık eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu tasanlar için de kısa adlar öneriyorum: Çiftçinin tarlaya dönüş yasası; işçinin, memurun in

sanca yaşama dönüş yasası; emeklinin açlık sınınnın altında yaşamaktan kurtanlma ve onurlu bir 
yaşama dönüş yasası... Bu yasalan hep beraber çıkaralım arkadaşlar. 

Değerli milletvekilleri, esnafın, tüccann, kredi kartı mağduru onbinlerce vatandaşımızın boy
nuna asılan karaliste yaftasının kaldınlmasının ekonomiye olumlu yönde katkı sağlayacağı düşün
cesiyle, tasannın 1 inci maddesine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak "olumlu" oy kullanacağımızı 
belirtiyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri 1 inci madde üzerinde 2 adet, aynı mahiyette, önerge vardır; önergeleri 

önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra birlikte işleme koyacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlan Borç-

lanna İlişkin Kayıtlann Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasansının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sedat Uzunbay Tuncay Ercenk Tacidar Seyhan 
İzmir Antalya Adana 

Mehmet Işık Mehmet Tomanbay Kemal Kılıçdaroğlu 
Giresun Ankara İstanbul 

"Madde 1- Ödeme tarihi 23/12/2003 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayri nakdî 
kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan ger
çek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 
kredi borçlanna ilişkin kayıtlan, söz konusu borçlann bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veya bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi veya bankaca yeniden 
yapılandınlması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan 
kayıtlan silinir. 

Merkez Bankasınca kayıtlann silinmesinden sonra, bankalar ve özel fınans kurumlarınca 
yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar 
dikkate alınmaz." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borç
larına İlişkin Kayıtlann Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasansının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Cevdet Erdöl Mustafa Elitaş 
Bursa Trabzon Kayseri 

Erdoğan Özegen Fatih Ankan Tevfık Akbak 
Niğde Kahramanmaraş Çankm 

Zafer Hıdıroğlu 
Bursa 
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"Madde 1. - Ödeme tarihi 23/12/2003 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nak
dî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan 
gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve 
diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlan, söz konusu borçların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce veya bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi veya bankaca 
yeniden yapılandınlması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında 
tutulan kayıtlan silinir. 

Merkez Bankasınca kayıtlann silinmesinden sonra, bankalar ve özel finans kurumlarınca 
yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar 
dikkate alınmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçesi okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Merkez Bankasındaki kayıtlann da silinmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon önergeyi takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor. 
İki önerge de aynı mahiyette olduğu için birlikte oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 1 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasannın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

7. - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar 
I ergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 318) (x) 

(x) 318 S, Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 318 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA 
KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 

Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1.- 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve 

İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Baş
bakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin ser
mayesi, kendi kaynaklanndan ve kurum kânndan karşılanmak kaydıyla 15 (on beş) trilyon liraya 
yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artınlabilir." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 852 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatınmlan yapabilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3.- 852 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu sermaye 15 (on beş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlan

dıktan sonra, kârlar Hazineye yatınlır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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8.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/720) (S. Sayısı 316) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 316 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Mehmet 

Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; bazı kanunlarda, çoğunlukla da vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 
tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; sözlerime 
başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının geneli üzerindeki değerlendirmeye geçmeden önce, yine tasarıyla ilişkili olduğunu 
düşünerek, vergi sistemi konusunda, bir açıdan kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Ülkelerin vergi politikaları, küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası gelişmelerden etkilen
mektedir. Küreselleşme, etkisini en çok, dolaylı vergiler alanında; yani, Katma Değer Vergisi, Özel 
Tüketim Vergisi gibi alanlarda göstermektedir; ancak, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi vergiler 
de bu gelişmelerden, şüphesiz, payını almaktadır. 

Bugünkü dünyada, sermayenin geniş hareket kabiliyeti, ülkeleri gelir ve kurumlar vergisi oran
larında düşüşe zorlamakta ve bu noktada, çalışanların, ücretlilerin vergi yükünün artması sorunu; 
yani, vergi adaletinin, ücret geliri elde edenlerin aleyhine olarak bozulması sorunu karşımıza çık
maktadır. Türkiye'de, 1998 yılından bu yana, vergi oranlarında önemli düşüşler yaşanmış ve bu 
düşüş süreci devam etmiştir. Bu süreç, şüphesiz, uluslararası gelişmelere son derece uygundur. 

Yine, yıllardır enflasyonun işletmeler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek, özser-
mayenin vergilenmesini önlemek amacıyla enflasyon muhasebesinin sisteme dahil edilmesi de, şüp
hesiz, son derece olumludur. Ancak, gerek oran düşüşlerinin gerekse enflasyon muhasebesi uy
gulamasının en büyük şekilde önümüze getirdiği sorun, ücret gelirleri üzerindeki vergi yükünün 
oransal olarak artmasıdır. 

Olayın bir diğer yönü de, gerek oran düşüşleri ve gerekse diğer yollarla vergi gelirlerinde mey
dana gelen düşüşlerin, vergi sisteminde vergi gelirlerindeki kayıpların, bütçe dengelerini tutturabil
mek amacıyla Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi dolaylı vergilerin oranlarında artışa 
gidilmek suretiyle karşılanmasıdır. Bu da, vergi sisteminde, sabit gelirlilerin vergi yükünün artması 
sonucunu yaratmaktadır. 

Bu, şüphesiz, belki bugünün, bu yılın sorunu değil; yıllardan beri yaşadığımız süreç, bizi böy
le bir sonuçla karşı karşıya bırakmıştır. Ancak, bu sürecin, içinde bulunduğumuz yılda ve 2004 
yılında daha ağırlaşarak devam ettiğini söylemek istiyorum. 2004 yılı bütçesine baktığımızda, 2002 
yılı sonu itibariyle yüzde 66 olan dolaylı vergilerin payının, yani, Katma Değer Vergisi, Özel 
Tüketim Vergisi gibi, vatandaşın harcamaları üzerinden alınan vergilerin payının, 2004 yılında, yüz
de 70'e geldiğini biliyoruz. Yine, 2004 yılında, ücretlilerin ödeyeceği Gelir Vergisinin, gerek toplam 
Gelir Vergisi içerisindeki payının gerekse millî gelire oranının, artacağını görüyoruz; çünkü, oran 
düşüşleri ve enflasyon muhasebesi, diğer mükelleflerin gelirlerinde önemli bir azalmaya, daha doğ
rusu, ödeyecekleri vergilerde önemli bir azalmaya yol açacak; bunun sonucunda, ücretlilerin 
ödeyeceği vergi, oransal olarak, 2004 yılında, çok daha artacaktır. Bu, bizim, bu gelişmelerin 
önümüze getirip koymuş olduğu en büyük sorunumuzdur. 

(x) 316 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Şüphesiz, oran düşüşleri, enflasyon muhasebesi, doğru uygulamalardır; ancak, bu doğru uy
gulamaları destekleyici, kayıtdışını önleyici başka politikaları uygulamaya koymadığımız takdirde, 
vergi sistemi bozulmaya devam edecek ve vergi adaleti, giderek ortadan kalkacaktır. 

Hükümetin, kurulduğu zaman "ilk üç ayda kayıtdışını önleyeceğiz, takip eden altı ayda da ver
giyi tabana yayacağız" şeklindeki vaadi, üzülerek görüyorum ki, gerçekleşmemiştir ve gerçekleşme 
yönünde de, kayıtdışını kayda alma, vergiyi tabana yayma yönünde de, bir uygulamanın, çabanın 
olmadığını, üzülerek görüyorum. 

Asgarî ücretin yetersizliğine üzülmenin ötesinde, gerçekten, asgarî ücreti, kalıcı bir şekilde, in
sanca yaşanabilir bir düzeye çıkarmak için, vergi sisteminde, kayıtdışını vergileyecek, vergi 
yükünün sadece çok sınırlı bir kitlenin omzunda kalmasını önleyecek müesseseleri ve uygulamaları 
geliştirmek zorundayız. 

Ayrıca, bir yandan, asgarî ücret yetersizdir tartışmaları yapılırken, öte yandan, asgarî ücretliler 
de dahil olmak üzere, bütün ücretlilerin yararlandığı özel indirimin -ki, aylık tutan 6 750 000 liralık 
bir vergi indirimidir- 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldınlıyor olmasını da, üzün
tü verici buluyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, gerçekten büyüyebilmek için, gerçekten gelişmiş ülkelerle arasın
daki mesafeyi kapatabilmek için, yüzde 5'in üzerinde bir büyüme oranına ihtiyaç duymaktadır ve 
bunun için de, yatınmlara bütçeden ayrılan payın mutlaka artınlması gerekir. "Artık, devlet yatınm 
yapmıyor, bir felsefe değişikliği söz konusu, yatınmlan özel sektör yapıyor" açıklaması, sadece, 
yatırımlara bütçeden aynlan payın azalmasının bir mazeretidir. Buluna buluna, sadece bu mazeret 
bulunmuştur; ancak, bu mazeret, bizi doğru bir yere götürmeyecektir; çünkü, devletin yapacağı 
yatınmlar, özel sektörün yapacağı yatınmlan tamamlayıcı yatınmlardır; bunlar altyapı yatınm-
landır, bunlan bir başka sektörün yapma imkânı yoktur. Eğer bu yatınmlan esirgersek, faizdışı faz
layı tutturabilmek için bu yatırımlardan fedakârlık edersek, bugün ulaştığımız büyüme oranının 
gelecekte tehlikeye düşeceğini söylemek isterim. Bugün, bir büyüme var; ancak, bu büyüme istih
dam yaratmıyor, tam tersine istihdamda azalış var, işsizlik artıyor. O nedenle, bütçeden yatınmlara 
aynlan payı artırmamız gerekir. 

Neden yatınmlara girdim, konumuzla ne ilgisi var derseniz, bunları yapabilmek için, tabiî ki, 
bütçenin gelirlerinin sağlam kaynaklarla finanse edilmesi gerekir. Bütçede vergi yükünün son 
derece önemli bir noktaya, önemli bir orana ulaştığını görüyoruz ve geldiğimiz noktada, artık bu 
yükü daha da artırmanın ekonomide olumsuz sonuçlar yaratacağını görüyoruz. O halde, yapılması 
gereken, bu yükü daha geniş bir tabandan almak, yani vergi vermeyen kesimleri vergi verir hale 
getirmektir ki, ancak bu şekilde yatırımlann ve ihtiyaç duyduğumuz diğer harcamaların finans
manını sağlayabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bu kısa değerlendirmeden sonra tasanya gelecek olursak; küreselleşme 
dediğimiz olgu, şüphesiz, bugün görüşecek olduğumuz birtakım vergi düzenlemelerinde de etkisini 
gösteriyor, en çok dolaylı vergiler küreselleşmeden etkileniyor ve Gelir ve Kurumlar Vergileri de bu 
etkiyle beraber uluslararası düzenlemelere, diğer ülkelerin düzenlemelerine uyum sağlamaya 
çalışıyor; bu, çok önemli; ancak, servet vergileri grubunda nitelendirdiğimiz Motorlu Taşıtlar Ver
gisi de bu etkilenmeden şüphesiz payını alıyor. Servet vergileri, bizim vergi sistemimiz içerisinde 
çok önemli bir yere sahip değildir, daha çok sosyal adalet kaygısıyla alınan vergilerdir. Şüphesiz, 
gelir miktarını küçümsemek mümkün değildir; ancak, toplam içerisinde çok önemli bir paya sahip 
değildir. Görüşmekte olduğumuz tasan, ekonomide zaman içinde meydana gelen değişikliklere 
paralel olarak birtakım düzenlemeleri kapsamakla birlikte, esas olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinde 
bir sistem değişikliğini getiriyor ve daha önce geçici olarak sistemimize girmiş olan Özel İletişim 
Vergisi ve Özel İşlem Vergisi gibi vergilerin kalıcı hale gelmesini sağlıyor. 
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Değerli arkadaşlar, Motorlu Taşıtlar Vergisinde şu anda uygulanmakta olan sistemde hem ağır
lık esası hem yaş esası hem de bunun yanında, silindir hacmi 1 600 cc'yi aşan otomobillerde, yine, 
bugünkü bizim Motorlu Taşıtlar Vergisi sistemimizde lüks kriteri vardır; ancak, sistemin aksayan 
yanlan vardır, tarife eskimiştir. Anayasanın "vergi, ödeme gücüne göre alınır" ilkesine çok uygun 
düşmemektedir, çok lüks arabalardan çok düşük miktarda vergi alınabilmektedir; bunun yanında, 
çok daha düşük değerli arabalardan da -lüks arabalara kıyasla- daha fazla vergi alınabilmektedir. 
Bugünkü sistemin, böyle bir açmazı, böyle bir sorunu vardır ve vergide adalet duygusunu 
zedelemektedir. 

Buna karşılık, önümüze gelmiş olan tasanda, silindir hacmi esası getirilmektedir; ağırlık kriteri 
bir kenara bırakılmış ve münhasıran silindir hacmine dayalı bir sistem getirilmiştir. Silindir hacmi, 
birtakım gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaktadır; ancak, Avrupa Birliği ül
kelerinin tamamında silindir hacmi esasının uygulandığını söylemek de mümkün değildir. Yine, yaş 
esasını, yaş kriterini, silindir hacmine bağlı olarak kullanan vardır; bu, doğal olarak olması gereken 
bir durumdur; ama, bunun yanında, ağırlık esasını muhafaza eden ülkeler de vardır. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi, ülkelerin refah düzeyine göre, vatandaşın gelir düzeyine göre, hem bir 
servet vergisi özelliğine sahiptir hem de bir çevre politikasının, bir sağlık politikasının veya bir 
ulaşım politikasının aracıdır. Ülkelerin gelir düzeyi, vatandaşın gelir düzeyi, bu politikalardan han
gisine ağırlık verileceğini belirlemektedir. Çok gelişmiş ülkelerde, refah düzeyi çok yüksek olan ül
kelerde, sadece silindir hacmine bağlı kalınıp, diğer unsurlar ihmal edilebilmektedir, bir yaş kriteri, 
belki ihmal edilebilmektedir. Yaş nedir; aracın yaşı arttıkça, yaşlandıkça, eskidikçe verginin azal
masıdır. Türkiye gibi ülkelerde araç yaşlandıkça bu vergi azalmak zorundadır; çünkü, bu verginin 
bir servet vergisi özelliği vardır. Vatandaşın ödeme gücü yoksa, sadece silindir hacmi yüksek diye, 
bu vergiyi almak da doğru değildir. 

Bir aracın silindir hacmi arttıkça değeri artmaktadır; ancak, önümüzde öyle tablolar vardır ki, 
otomotiv sektöründe üretilen o kadar çok araba vardır ki, aynı silindir hacmine sahip olmakla bir
likte değeri çok düşük olan veya değeri çok yüksek olan araçlar vardır. Aynı silindir hacmine sahip 
olup, değeri 35 milyar lira olan bir araç vardır, yine aynı silindir hacmine sahip olup, değeri 100 
milyar lira olan araç vardır; ama, münhasıran her ikisi aynı silindir hacmine sahip diye, bunlan ver
gi tarifesinde eşitlemek ve aynı vergiyi almak vergide adalet ve vergide eşitlik ilkesine aykındır. O 
nedenle, tasarının silindir hacmine ilişkin düzenlemesi; yani, silindir hacmine dayalı olarak ver
gileme, ilke olarak doğru bir ilkeden hareket etmiş olmakla birlikte, uygulamada çok çeşitli sorun
lara yol açabilecektir. 

Biraz aceleye gelmiş bir taşandır. Plan ve Bütçe Komisyonuna evvelki gün gelmiş, dün 
görüşülmüş ve bugün de Genel Kurulda görüşülmektedir. Biraz daha zaman olabilseydi, bu 
tasannın vergi tarifesi çok daha iyi bir şekle gelebilirdi; ancak, şu andaki tarifenin uygulamada 
sorunlara yol açacağını ve vergide eşitlik, vergide adalet ilkesine ters düşeceğini söylemek isterim. 

Yine, Motorlu Taşıtlar Vergisindeki düzenleme, 2004 yılı bütçesinin vergi geliri tablosuyla bir
likte değerlendirildiğinde, karşımıza şu çıkmaktadır: 2004 yılı bütçesinde Motorlu Taşıtlar Ver
gisine ilişkin olarak, 1,6 katrilyon liralık bir gelir tahmin edilmiştir. Bu gelir, 2003 yılındaki hasılata 
kıyasla, yüzde 50 oranındaki bir artışı ifade etmektedir. Yani, hükümetimiz, 2004 yılında, 2003 
yılına kıyasla motorlu taşıtlardan alman vergiyi yüzde 50 oranında artırmayı hedeflemektedir. 
Düzenlenmiş olan tarife de bu hedef göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Şüphesiz, belki, tek tek her 
araçta böyle bir oranda artış yok; ama, en azından, bu hedefe ulaşılması çabası vardır ve 2004 yılı 
için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı da -biliyorsunuz, bu yıl açıklandı- yüzde 28,5'tir. 
Tasanyla öngörülen vergi gelirindeki artış miktarı, yeniden değerleme oranının üstündedir, 2004 
yılı enflasyon hedefi olan yüzde 12 oranının üstündedir. Bunun anlamı şudur: 2003 yılında, mükel
leflerden, ek taşıt vergisi olarak tahsil edilmiş olan verginin, sonuçta, mükelleflere iade edil
memesidir. Tasanda, bu verginin mükelleflerin 2004 yılında ödeyecekleri vergiye mahsup edilmesi 
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yönünde bir hüküm var; doğru, bu mahsup yapılacak; ama, normal oranda artması gereken bir vergiyi, 
normal sınırlarının üzerinde artırıp ondan sonra bu mahsubu yapacağım derseniz, bunun anlamı, 
Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolanıp, bu vergiyi vatandaşa iade etmiyorum demektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının bir diğer düzenlemesi, bu Mecliste, yine, bu yıl 
içerisinde kabul ettiğimiz bir kanunla, Kurumlar Vergisi oranını, fon payı dahil olmak üzere, yüzde 
33'ten 30'a indirdiğimiz halde, bu tasarıyla, 2004 yılı kazançlan için bu oran, yeniden yüzde 33'e 
çıkarılmaktadır. Yine, bununla sınırlı kalınmıyor, 2004 yılında ödenecek olan geçici vergi oranı da 
yüzde 33'e çıkarılmaktadır. Bu kadar kısa zamanda Kurumlar Vergisi oranından bir geri dönüşü, 
ben, vergide bir politikasızlık, tutarsızlık olarak görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, bu tasarıyla, Özel İletişim ve Özel İşlem Vergileri 
kalıcı hale gelmektedir. Özel İşlem Vergisi görünüşte kaldırılmaktadır; ancak, bu verginin kapsamın
daki işlemler, Damga Vergisi ve Harçlar Kanununa alınmak suretiyle kalıcı hale getirilmektedir. 

Ben, yine sizlere şunu hatırlatmak istiyorum: Hükümetimizin, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
bir taahhüdü vardı, Damga Vergisi başta olmak üzere işlem vergileri kaldırılacaktı. 

Değerli arkadaşlar, bu uygulamayı, yasadaki bu düzenlemeyi, bu politikayla, bu vaatlerle bağ
daştıramıyorum, uyumlu bulamıyorum. Bunlar olağanüstü dönem düzenlemeleridir, Özel İletişim, 
Özel İşlem Vergileri. Hükümet, varsayalım ki, bu vergilere ihtiyaç duydu, bütçe dengelerini tut
turabilmek için... 2003 yılı bütçesi yapılırken "2003 yılı sonuna kadar" diye bunlar uzatılmıştı; ama, 
olmadı, biz, vaatlerimizi tutamadık... Olabilir, belki hesaplar iyi yapılamadı o zaman. O zaman 
yapılması gereken, bu vergilere, eğer, bir iki yıl daha ihtiyaç duyuluyorsa, belki bunu söylemektir; 
ama, bundan da vazgeçilip, bunlar, vergide, vergi kanunlannda daimî olarak kalıcı hale getirilmek
tedir. Bir yandan, haberleşme üzerindeki vergileri kaldıracağız taahhüdü, bir yandan da, haberleş
menin kendisi olan cep telefonu haberleşmesi üzerinden alınmakta olan Özel İletişim Vergisinin 
kapsamı da genişletilmek suretiyle, bazı uydu yayınlan da bu kapsama alınmak suretiyle, bu, geniş
letilmektedir. Son derece yanlış olmuştur, vergi açısından tutarsızlık olmuştur daha doğrusu, hem 
vaat edilen politikalara, vaat edilenlere aykın hareket edilmiştir hem de kayıtdışını vergilemek gibi 
bir iddiayla yola çıkan hükümetin, kayıtdışmı vergilemek için gerekli önlemleri almayı bir kenara 
bırakıp demeyeyim; yani, bir kenara bırakmadıysa da, ortada bir şey göremiyoruz; ama, sonuçta, 
dolaylı vergileri bu şekilde artırarak harcamalara, haberleşmeye, işlem vergilerine yüklenmek 
suretiyle vergi adaletsizliğini artırması doğru olmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yine, fınansal enstrümanlarla, fınansal araçlarla ilgili, onlann 
vergilendirilmesiyle ilgili, tasanda birkaç hüküm daha var; onlara da değinerek sözlerimi tamam
lamak istiyorum. 

Mevduat faizi, repo geliri gibi tasarruf araçlan üzerindeki, onlann faiz gelirleri üzerindeki ver
gilemenin stopaj yoluyla yapılması ve bunun 2004 yılı sonuna kadar uzatılması şeklinde bir düzen
leme vardır. Umanm, 2004 yılı içerisinde, bu konuda, hükümet gerekli karan verir ve artık, bu konu 
da geçici düzenleme olmaktan çıkar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Hamzaçebi, size 2 dakikalık bir eksüre vereceğim; lütfen, konuşmanızı 

tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Mevduat faizini, repo gelirini beyan ettirmenin şüphesiz birtakım olumsuzlukları olabilir. 

Vatandaşı bürokrasiden kurtarmak iyi bir şeydir. Vergi adaletine belki ters düşen yanları olabilir; 
ama, tasarrufu vergilemenin ekonomide yarattığı olumsuz sonuçlar da vardır. Stopajla yetinip 
beyanname verdirmemek doğru bir uygulama da olabilir; ama, bunlan, geçici olmaktan çıkarıp, 
beyan edilecekse beyan, beyan edilmeyecekse de, bunun daimi düzenlemesinin vergi kanunlannda 
yapılması gerekir. 
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Bir diğer düzenleme, devlet içborçlanma senetleri faiz gelirlerindeki istisnanın bir yıl daha 
uzatılması. 

Değerli arkadaşlar, bunun kesinlikle yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu rakam, 2003 
yılında elde edilecek Hazine bonosu faiz gelirleri için 315 milyar liradır. Bir yanda asgarî ücretteki 
6 750 000 liralık vergi istisnasını 1 Ocak 2004'ten itibaren kaldırma uygulaması, bir yanda da 2004 
yılında beyan edilecek hazine bonosu faiz gelirlerine ilişkin olarak 315 milyarlık bir istisna!.. Bunu, 
sizlerin takdirlerine, vicdanlarına bırakıyorum. 2001 yılı şartlan içerisinde getirilmiş olan bir düzen
lemedir hazine bonosu faiz gelirleri istisnası, 2001 kriz yılında getirilmiş bir istisnadır. Geçiciydi, 
2002 yılı sonuna kadar ihraç edilecek bonolarla ilgiliydi; hükümetimiz geldi, bir yıl daha uzattı 
bunu, 2003 yılı sonuna kadar. Şimdi, tekrar, bir yıl daha uzatılıyor. Hazinenin, borçlanma için bu 
araca ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Mademki enflasyon iniyor, mademki faizler iniyor, 
mademki makro dengeler yerinde, bu istisnayı tekrar tanımaya gerek olmadığı kanaatindeyim. 

Sözlerimi burada bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Açıkalın; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin görüşünü açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Bu tasandan önce de, Adalet ve Kalkınma Partisi, bilindiği üzere, bu Meclise birçok kanun 
tasansı sevk etmiştir. Hatırlanacağı üzere, yapılanlardan bir geçit yapmak istersek, birinci olarak 
malî milat kaldınlmıştır. Vergi banşı getirilmiştir. Bazı mal ve hizmetlerde Katma Değer Vergisi in
dirimli oranda uygulanmıştır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde istisna getirilmiştir. 

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek üzere, 10 milyar lira ve bunun üzerindeki nakit hareket
lerinin bankacılık sisteminden geçmesi temin edilmiştir. Elbette ki, tek başına, bankacılık sistemine 
10 milyar lira üzerindeki nakitlerin girmesi suretiyle mücadele etmek mümkün değildir. Kayıtdışı 
ekonomi, bu ülkenin vergi sistemi bakımından, gerçekten, en önemli problemlerinden bir tanesidir. 
Bununla mücadele etmek için, vergi sisteminde alınması gereken fevkalade önemli tedbirler vardır. 
Bu hükümet, bunlan peyderpey Meclisin gündemine getirmektedir. 

Bu tasanyla yapılmak istenilen nedir?.. Baktığımızda, bu tasan, vergi sistemimizdeki, Gelir 
Vergisi Kanununda, 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunda, Kurumlar 
Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda, Damga Vergisi Kanununda ve Harçlar 
Kanununda, önemli ölçüde, usule ilişkin değişiklikler yapmaktadır. 

Bu getirilen tasannın amacına baktığımızda, getirilen maddelerle sınırlı olmak üzere, vergi sis
temi basitleştirilmek istenmektedir. Vergi teşvikleri getirilmektedir, özellikle ihracatta ve döviz 
kazandıncı işlemler bakımından. Malî sisteme yönelik olarak, aracılık maliyetlerinin azaltılması 
amaçlanmaktadır. Bu yıl sona eren mevcut vergi teşviklerinin süresi uzatılmaktadır. Vergide adalet 
ilkesine uyulmak istenmektedir. 

Tasannın detaylarına girdiğimizde; Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından yapılan düzenleme 
şöyle: Bilindiği üzere, şirketlerin aktiflerinde mevcut gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satış-
lanndan elde edilen kârlar, gelirler sermayelerine ilave edildiği takdirde, bu miktarla sınırlı olmak 
üzere, vergiden istisna edilmiştir. Buradaki amaç, şirketlerin malî yapılannı kuvvetlendirmektir. Bu 
istisna bu yıl sona ermekteydi. Bunun bir yıl daha uzatılması temin edilmiştir. Esasen, bu istisnanın 
daimî hale getirilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim. 
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Aynı şekilde, bankacılık sisteminin kuvvetlendirilmesi amacıyla ve bankalara borçlu durumda 
olan mükelleflerin borçlarının ödenmesinde de benzer bir istisna, bir yıl süreyle, yeniden uzatılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından önemli ölçüde getirilen değişikliklerden bir tanesi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin bulunmaktadır. Bilindiği üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
bünyesinde 18 000 adet mazbut vakıf bulundurmaktadır. Bu yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yatırım bütçesi 200 trilyon lira mertebesindedir. Bu bütçeyi bu eserlere böldüğümüzde, aşağı yukarı 
bir eser başına 10 milyar lira civarında bir harcama isabet etmektedir. Takdir edileceği üzere, böy
le cüzi bir rakamla, bu tarihî eserlerin, bedii eserlerin korunması, bakımı, onarımı ve restorasyonunu 
gerçekleştirmek imkânı bulunmamaktadır. Bu amaçla, sevk edilen kanun tasarısında, özel sektörün, 
müteşebbislerin ve -vergi bakımından baktığımızda- mükelleflerin de, bu tarihî eserlerin, eski eser
lerin, tescilli eski eserlerin bakım, onarım ve restorasyonlarına iştirakleri temin edilmiş bulunmaktadır. 
Bu amaçla, özel sektör, kişiler, mükellefler, tarihî eserlerin bakımı ve restorasyonu için Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne yapacakları bağış ve yardımların tamamını gider olarak kaydedebileceklerdir. 

Burada, üzerinde durulması gereken bir nokta, buradaki gider yazılmadaki sınır kaldırılmış 
bulunmaktadır. Şahıslar veya kurumlar, sadece bağış ve yardım dışında, bizzat, bu harcamaları, ken
dileri de, Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygun bulduğu projelerde ve onların gözetiminde yapmak 
suretiyle gider yazma imkânlarını muhafaza etmektedirler. Benzer düzenleme, aynı zamanda, Gelir 
Vergisi Kanunu bakımından da yapılmış bulunmaktadır. 

Vakıflarla ilgili olarak diğer bir düzenleme de şu: Vakıf mülklerinin kiralanmasında, işyeri 
kirası dolayısıyla kesilmekte bulunan -Gelir Vergisine mahsuben- stopaj, maliye ile mükellefler 
arasında önemli ölçüde ihtilaflara sebep olmuştur. Yapılan düzenlemeyle, bu stopaj, mazbut vakıf
lar bakımından kaldırılmış bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, bu tasarıyla, uygulanmakta olan ekonomik programın bir gereği olarak, 2004 
yılında, Kurumlar Vergisi oranını, biraz önce de ifade edildiği üzere, yüzde 33 olarak tespit etmiş 
bulunmaktadır. Ancak, takdir edileceği üzere, 3 puanlık bir artış gibi gözükmekle birlikte, daha ön
ceki uygulamada yüzde 10 mertebesinde fon bulunduğundan, aslında, Kurumlar Vergisindeki top
lam vergi yükü artmış değildir. Bu, yalnız 2004 yılına mahsus bir uygulamadır, önümüzdeki yıl 
yeniden gözden geçirilecektir. 

Gelir Vergisi Kanunu bakımdan baktığımızda, özellikle serbest meslek kazançlarında gider 
yazma sınırlan ve kapsamı önemli ölçüde genişletilmiştir. 

Yapılan düzenlemeyle, fınansal kiralama yoluyla edinilen otomobillerin giderleri, kira gideri 
olarak yazılabilecektir. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan diğer bir düzenlemeyle, mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi 
verenlere ödenen kâr paylan, repo gelirleri ve yatınm fonlannın katılma belgeleri, kâr paylan için 
yıllık beyanname verilmemesine yönelik düzenleme bir yıl uzatılmıştır. Esasen, bilindiği üzere, 
bunlar üzerinden stopaj yoluyla vergi tahsil edilmektedir. Burada, basitliğin muhafazası amaçlan
mıştır. Aksi takdirde, bunlar üzerinde herhangi bir vergi bulunmadığı tarzında bir yanlış anlaşılmaya 
meydan verilmemesi icap eder. 

Bir diğer bir yıllık uzatma, yine, devlet tahvili, hazine bonosu faizleri üzerinde uygulanan is
tisnadır. Bu da yıl sonuna uzatılmıştır. Esasen, bu istisnanın uzatılmasının lehinde ve aleyhinde söy
lenecek sözler olabilir. Bilindiği üzere, bunun vergiye tabi tutulması, borçlanma maliyetlerini en 
azından vergi kadar artıracaktır. 

Esasen, hükümetimiz, iktidara geldiği tarihten bugüne kadar, borçlanma maliyetlerinde önem
li indirimler temin etmiştir. Bu da, borç verenlerin siyasî iktidara ve istikrara, aynı zamanda TL'ye 
olan güvenleri sayesinde gerçekleşmiştir. Gerçekten de, baktığımızda, bankalar mevduatı içerisinde 
TL'ye olan güven önemli ölçüde gelişme göstermiş ve iki yıl aradan sonra, ilk defa, 2003 yılında 
TL mevduatı döviz mevduatının üzerine çıkmış bulunmaktadır. 
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Tasarıyla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bir değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 
Teknoloji bölgelerini işleten yönetici şirketlere, on yıl süreyle, Kurumlar Vergisi istisnası getirilmiş
tir. Burada asıl amaç, tabiî, teknoloji bölgelerinde gerçekleştirilen ar-ge ve yazılım hizmetlerini teş
vik etmektir. Esasen, bu bölgelerde gerçekleştirilen yazılım ve ar-ge hizmetleri de, aynı şekilde, 
Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Keza, bölgede istihdam edilen nitelikli personelin Gelir 
Vergisi istisnası bulunmaktadır. Aynı şekilde, bu bölgelerde, münhasıran teknoloji geliştirme böl
gelerinde gerçekleştirilen mal ve hizmet teslimlerinde, yazılım teslimlerinde Katma Değer Vergisi 
istisnası bulunmaktadır. 

Ülkemizde, halen, 12 adet teknoloji geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Bunların önemli kısmı, 
tamamına yakını üniversite çevresinde, üniversiteyle işbirliği içerisinde veya bir üniversite kam
pusu çevresinde bulunmaktadır. Bu, bir adımdır. İleride, yazılım konusundaki teşvikin ve ar-ge teş
vikinin üniversite dışına da -konuya yönelik olarak, tamamen yazılım ve ar-ge'ye münhasır olmak 
üzere- bu fizikî çevre dışına da taşacağını, taşması gerektiğini düşünüyorum. 

Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin aracılık maliyetlerinin azaltılmasına matuf 
olduğunu ifade etmiştim. Bu amaçla, bazı kâğıtlar Damga Vergisinden istisna edilmiş bulunmak
tadır. Baktığımızda, bankacılık işlemlerinde, bireysel amaçlı taşıt kredisi, ev kredisi ve ihtiyaç 
kredisi kullanımları; kurumsal bankacılık işlemleri kapsamında da, yatırım kredisi kullanımları 
Damga Vergisinden istisna edilmiştir. 

Bunun dışında, Damga Vergisi Kanununda yapılın değişiklikle, döviz kazandırıcı faaliyetlere 
ilişkin işlemlerde, 3505 sayılı Kanunun geçici maddesiyle bu yıl sonunda biten süre kalıcı hale 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, yatırım kredileri için teşvik belgesi alma mecburiyeti kalkmış bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere, daha önce bu Meclisten geçen bir kanunla, yatırım indiriminde de teşvik belgesi uy
gulaması kaldırılmış ve yatırım indirimi uygulaması, yüzde 40 mertebesinde olmak üzere, bütün ül
ke sathında tek bir oran olarak tanzim edilmişti. 

Damga Vergisi Kanununda yapılmış bulunan bu düzenlemelere paralel olarak Harçlar 
Kanununda da düzenlemeler yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, Türk vatandaşlarından, yabancı elçilik ve konsolosluklar nezdindeki vize 
müracaatlan sırasında "müracaat parası" veya "işlem parası" adı altında bir tahsilat yapılmakta, 
vizenin gerçekleşmemesi durumunda da bu para iade edilmemekteydi. Harçlar Kanununda yapılan 
düzenlemeyle, mütekabiliyet esası prensibinden hareketle, Dışişleri Bakanlığımıza benzer bir yetki 
verilmektedir. 

Aynı şekilde, Harçlar Kanununda yapılan diğer bir düzenlemeyle, ikamet tezkeresi harcının 
kalınan süreye bağlı olması esası benimsenmiştir. 

Harçlar Kanunundaki diğer önemli bir düzenlemeyle, anonim, limitet ve eshamlı komandit şir
ketlerin, kuruluşlarında, sermaye artırımlarında, birleşmelerinde düzenlenen kâğıtlar harçlardan is
tisna edilmiştir. 

Aynı şekilde, yurtiçi ve yurtdışı kredi kuruluşları tarafından veya uluslararası kredi kuruluşları 
tarafından temin edilen kredilerdeki harç uygulaması Harçlar Kanununun kapsamı dışına çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Bu tasarıyla getirilmiş bulunan önemli düzenlemelerden bir tanesi 6183 sayılı Kanuna ilişkin 
bulunmaktadır. Bilindiği üzere, enflasyonun inişine paralel olarak, çok yakın bir zamanda, yüzde 7 
nispetinde uygulanan gecikme zammı yüzde 4 mertebesine çekilmiştir. Bu yüzde 4, bu defa, kanuna 
konulmuştur. Aynı zamanda, Bakanlar Kuruluna, yine ekonomik gelişmelere paralel olarak, bu yüz
de 4 mertebesinin yüzde 10'una kadar, yani 3,6'ya kadar indirme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. 
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Aynı şekilde, bundan önceki uygulamalarda, gecikme zammında, kanun gereği olarak, ay 
kesirleri tam ay olarak kabul edilirken, günlük hesaba dönülmüştür. Bileşik faiz uygulanması 
konusunda hükümete yetki verilmiştir. Sayın Maliye Bakanının, zorunlu olmadıkça, bu yetkiyi kul
lanmamasını, şahsen, temenni ediyorum. 

Mahkemelerin hükmettiği, ceza niteliğindeki amme alacaklarında, gecikme zammı yüzde 50 
mertebesinde uygulanacaktır. Ayrıca, ceza mahiyetindeki amme alacaklarında gecikme zammı uy
gulanmayacaktır. 

Diğer bir önemli değişiklik, bilindiği üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılmıştır. 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki vergi matrahının tespitindeki amaç, otomobilin doğru 
değerine ulaşmaktır. Bugüne kadar uygulanan yöntem, bilindiği üzere, ağırlık esaslı idi. Bu tasarıy
la ağırlık esasından vazgeçilmiş, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunluğunda uygulanan sisteme 
uyumlu hale getirilmesi amacıyla, tasanda bu vergi yeniden düzenlenmiştir. Ağırlık esasından vaz
geçilmiş, silindir hacmi esası getirilmiş, yaş kriterleri yeniden tanzim edilmiş, daha adil, basit bir 
vergiye ulaşılmak istenmiştir. 

Aynı şekilde, engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiş olan özel tertibatlı araçlar, bu 
kişiler tarafından bizzat kullanılmasa dahi vergi istisnasından istifade eder duruma getirilmiştir. 

İlk defa, yine, bu kanunla, motosikletler vergi kapsamına alınmış bulunmaktadır. 
Geçen yıl alınan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2004 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinden mah

subuna yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu mahsup işlemi ocak ayında gerçekleştirilecektir. Artan 
bir vergi bulunuyorsa, ocak ayında araç sahiplerine iade edilecektir. Aynı araca ilişkin iadelerde de 
başvuruya ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Çevre Temizlik Vergisinde, verginin tahsilinde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişiklikle, çevre temizlik vergisi bundan böyle, konutlar bakımından, su idareleri tarafından su 
faturası içerisinde tahsil edilecektir. Bilindiği üzere, büyükşehir belediyesi bulunan yerleşim mer
kezlerinde, önemli ölçüde, özel kanunlarla kurulmuş ayn bir su tahsil yönetim idareleri bulunmak
tadır; işte, İSKİ, ASKİ gibi. Bunun dışındaki illerde de, belediyeler tarafından su bedelleri tahsil 
edilmektedir. 

Yapılan önemli değişiklikle, bu şekilde tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisinin yüzde 20'si çöp 
imha tesislerinin inşa ve bakımında kullanılacaktır. Bunun başka bir amaçla kullanılması mümkün 
değildir. Esasen, bakıldığında, gerçekten de, çöp, uzaklaştırılması gereken bir atık olmaktan ziyade, 
çağımızda bir sanayi hammaddesi, önemli bir sınaî faaliyet konusu olarak gündeme gelmektedir. 
Gerçekten de, çöpten, elektrik enerjisi, kompos gübre elde edilmektedir. Ülkemizde de bunun uy
gulamaları başlamıştır. Ümidim odur ki, bu yüzde 20'lik pay, bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesin
de fınansal katkı temin edecektir. 

Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisiyle ilgili olarak, bu düzenlemeler ilgili kanunlarında 
yapılmıştır. 

Şans oyunları üzerinden alınan pay ve vergi, Gider Vergileri Kanunu kapsamına alınmıştır. 
Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi konusunda yapılan düzenlemeyle eğitime ayrılan 

kaynağın azalmaması amaçlanmıştır. Bu konuda yeni bir düzenleme getirilmemiştir. 
Son olarak; Özel İletişim Vergisi sürekli hale getirilmiştir. Cep telefonu abonelerinden tesis 

sırasında alınan Özel İşlem Vergisi bu verginin kapsamına alınmıştır. 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan önemli bir değişiklik de şu: İndirime tabi işlemleri 

bulunan mal ve hizmet teslim eden mükellefler, indiremedikleri Katma Değer Vergisini yıl sonun
da nakden iade almaktaydılar, yani, bir yıl beklemek zorundaydılar. Bu yapılan değişiklikle, bir yıl 
beklemek zorunda kalmadan, iade miktarlarını, SSK borçlanna, diğer vergi borçlanna veya kamu 
kurum ve kuruluşlanndan satın aldıklan mal ve hizmetlere ilişkin borçlanna mahsup edebileceklerdir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak, bu kanun tasarısında amaçlanan önemli 
hedeflerden bir tanesi de, vergi tahsilatının bankacılık sistemiyle yapılacak olmasıdır. Bu amaçla, 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi beyannamelerinde beyanname 
verme süresi ile ödeme süresi farklılaştınlmıştır. Bu farklılaştırmanın uygulayıcılara bazı zorluklar 
getireceğini tahmin ediyorum; ancak, bankacılık sisteminin vergi tahsilatında daha çok devreye 
sokulması doğru bir tercihtir. Buradaki amaç, bankaların, beyannamelerin daha önce verilmiş 
bulunması münasebetiyle önlerinde tahakkuklannı bulabilmeleridir. Dolayısıyla, doğru bir tahsilata 
imkân ve yol açılmış olmasıdır. 

Yapılan bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Açıkalın, teşekkür ediyorum. 
Tasannın tümü üzerinde, şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Kemal Deveciler; 

buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 316 sıra sayılı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının tümü üzerinde şahsım adına söz 
almış bulunmaktayım; Yüce Türk Milletini ve sizleri, sevgi ve saygılanmla selamlıyorum. 

Bugün görüşmekte olduğumuz bu tasan, ekonomideki gelişmeler doğrultusunda vergi 
idaresince ihtiyaç duyulan çeşitli düzenlemelerin karşılanması, vergi sisteminde yer alan bazı istis
naların süresinin uzatılması, geçici teşvik düzenlemelerinden bir kısmının sürekli hale getiril
mesinin yanında, Çevre Temizlik Vergisinin su faturalanyla birlikte tahsil edilmesi, Motorlu Taşıt 
Vergisi uygulamasında ise, ağırlıktan silindir hacmi esasına geçilmesi ve süresi 31 Aralık 2003 
tarihinde sona erecek olan Özel İşlem ve Özel İletişim Vergilerinin kalıcı hale getirilmesiyle ilgili 
düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, burada görüşmekte olduğumuz 51 maddeden oluşan bu yasa 
tasansının maddelerinin büyük bir kısmının, vatandaşımızın aleyhinde olduğu, bu hükümet 
döneminde ondört aydır yapılanlar gibi, yine, vatandaşa büyük bir vergi yükü getirdiği açık ve seçik 
görülmektedir. 

Sayın Bakan, konuşmalannda, 2003 yılından 2004 yılına geçerken vergi yükünde bir azalma 
olduğunu sık sık söylemektedir; ama, 2001, 2002 ve 2003 vergilerini incelediğimizde, 2004 yılın
da vatandaşa getirilen vergi yükünde büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. 

Aynca, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak iktidara gelirken, Kasım 2002'de yapılan seçimler 
öncesinde seçim meydanlannda AKP temsilcileri olarak yapmış olduğunuz konuşmalarda, vatan
daşın üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu, iktidara geldiğinizde vatandaşın üzerindeki ver
gi yükünü kesinlikle azaltacağınızı sizler söylediniz; ama, iktidara geldiğinizde, her zaman, bugüne 
kadar yaptığınız gibi, seçimlerde halkımıza vaat ettiklerinizin tam tersini yaptığınız, vergi konusun
da da açıkça görülmektedir. Vatandaştan aldığınız vergiyi düşüreceğiniz, azaltacağınız, hatta, kal
dıracağınız yerde, geçici olanlan dahi kalıcı hale getirerek, vatandaşın vergilerini duble olarak siz
ler artırdınız ve bugün de yapılacak olan düzenlemeyle, artırmaya da devam ediyorsunuz. Nerede 
kaldı Adalet ve Kalkınma Partisinin adaleti, nerede kaldı sizlerin seçim meydanlannda vermiş ol
duğunuz seçim öncesi sözleriniz?! 

İktidarlann, bütçe açıklannın kapatılmasında yeni gelir elde edebilecekleri unsur, hemen, hal
kımıza yeni vergiler salınması, mevcut vergilerin oranlannın artınlması olarak gelmektedir. Gerek
çe de hemen hazırdır. Gerekçe olarak, gelir artına tedbirlerin uygulanmasında vergi yükünün adil 
bir şekilde dağılımının sağlanması önem taşımaktadır denilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar ne krizler, ne felaketler yaşamıştır saymakla bitmez. Vatan
daşın çilesi ise hiç bitmez, bitmeyecektir de. Devleti yönetenlerin başlan ne zaman sıkışsa, iktidar
lann başlan ne zaman sıkışsa, ellerini atacaklan ilk yer, ilk adres vatandaşın cebidir; bu da, vergi, 
vergi, vergi olarak... 
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1999 yılında ülkemizi derinden sarsan Ağustos 1999 depremi felaketinden sonra, halkımıza, o 
günkü iktidarlar "deprem vergisi" adı altında Özel İşlem Vergisi ve Özel İletişim Vergisi gibi bazı 
vergileri saldılar. 

Yaşanan deprem nedeniyle, deprem bölgeleri dışında konulan, deprem bölgelerine katkı yap
mak için çıkanlan, deprem bölgelerinin yaralannı sarmak için konulan, 31.12.2000 tarihinde sona 
ermesi gereken deprem vergileri, devletimize ve iktidarlanmıza öyle tatlı geldi ki, her dönem, her 
dönem uzatıldı. 

Deprem bölgelerinde açılmış olan yaralan sarmak için konulmuş olan bu vergilerin çok büyük 
bir çoğunluğunun, o bölgelerde, geçmiş dönemlerde ve geçtiğimiz yılda da harcanmadığını, yerin
de kullanılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Şimdi, o deprem bölgelerinin yaralannı sarmak için konulmuş olan, o bölge insanlannın muaf 
olduğu, ödemediği vergiler, o bölge insanlannın da ödeyebileceği, oralann deprem yaralan sanl-
mamışken, o kaynaklardan deprem bölgelerine ciddî kaynak aynlmamışken, şimdi o bölge insanını 
da içine alacak bir şekilde "Türkiye'nin sorunlannı çözmek için kullanılacaktır" denilmektedir. 

Deprem bölgesinde felaketi yaşamış olan yurttaşlanmız, kendi yaralannın sanlması için konul
muş olan bu vergilerin altında şimdi kendileri ezileceklerdir. AKP İktidannın vergi anlayışı, 
maalesef, bu tür çarpıklıklan da içinde banndıran, içinde taşıyan bir anlayışla en adaletsiz vergi 
biçimi olmaya devam etmektedir; bu anlayışla vergi toplamaya devam edilmektedir ve devam 
edilecektir; öyle gözüküyor. 

Kasım 2002'de iktidara gelen AKP İktidan, daha geçen yıl 2003 yılı için yaptığımız ekbütçe ve 
2003 yılı bütçe görüşmelerinde, eskiden beri süregelen bu deprem vergilerinin uzatılmasını son 
defa, bir yıl daha 31 Aralık 2003 tarihine kadar uzatılmasını talep etti ve özellikle biz Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak bu uygulamayı, bu uzatmayı komisyonumuzda tenkit ettik. Maliye Bakanı, 
bizlerden, komisyondan, son kez bir yıl daha uzatılmasını talep etti. Tüm komisyon üyeleri olarak, 
son olmak koşuluyla, bunu kabul etmiştik; ama, bakıyoruz ki, şu anda görüşmekte olduğumuz bu 
yasa tasansıyla bu deprem vergileri kalıcı hale getirilmektedir. Bu tasanyla sadece uçak biletlerin
den alınan Özel İşlem Vergisi ile cep telefonlanndan alınan Özel İşlem Vergisi kaldınlmaktadır. 
Bunlann kaldınlması, geçimini zor temin etmekte olan, uçağı rüyasında dahi göremeyen vatandaş-
lanmıza hiçbir şey getirmemektedir. 

Yine, getirilen bu kanun tasansıyla Taşıt Vergisi artık, ağırlık değil, yaş ve silindir hacmine 
göre alınacaktır. Hükümet, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin in
tikamını vatandaştan bu yasayla almaktadır. Sayın Unakıtan "lüks arabanın vergisini de artınyoruz" 
diyor; ama, motor hacmi 1300 cc olan araçlara bile çok yüksek vergi gelmektedir. Emektar wolk-
svvagen gibi bedeli 2 milyar lirayı dahi bulamayan, silindir hacmi yüksek sayılan eski otomobillerin 
vergisi yüzde 200 artınlmaktadır. 

Hükümetin getirdiği bu yeni uygulamayla, ithal araçlar ödüllendirilirken, yerli araçlar ise 
cezalandınlmaktadır. Örnek verecek olursak, 1600 cc'lik ithal ve yerli bir araç, yaşlannın aynı ol
ması durumunda her ikisi de aynı miktarda vergi ödeyecektir. İthal aracın değeri -belki aynı vergi 
alınacak; ama- yerli aracın kat kat üzerindedir. Yeni yapılan bu düzenlemeyle, bu yönde yanlış 
yapılarak, vatandaşın haksızlığa uğratıldığı görülmektedir. Burada yapılacak en adaletli seçim, en 
adaletli hesaplama, araçlann kasko değerlerine göre yapılacak olan bir düzenlemedir. 

Yine bu yasayla, ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisinden 2003 yılında ödenmiş olan Ek Motor
lu Taşıtlar Vergisinin indirilmesi öngörülmektedir. Yani, 2004 yılında, vatandaştan -tüm Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak Anayasaya aykın olduğunu uyarmamıza rağmen- duble olarak alınan ver
gilerin mahsubu yapılmak istenmektedir. 
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3 Nisan 2003 tarihinde Meclisimizce bu düzenleme yapılırken, kürsüye çıkarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi temsilcileri olarak, bu ekverginin Anayasaya aykırı olduğunu söylememize rağmen, 
çoğunluğunuza güvenerek Anayasayı dinlemez tavırlannızla kabul ettiğiniz yasa neticesi, hatta 
Cumhurbaşkanımızca veto edilmesine rağmen tekrar kabul ettiğiniz ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal ettirdiği Ek Motorlu Taşıtlar Vergilerinin şimdi iade 
edileceğini söylüyorsunuz; ama, sizler vatandaştan bu vergileri 3 Mayıs 2003 tarihinde tahsil et
tiniz, dokuz ay sonra "iade edeceğiz" diyorsunuz. Tabiî ki iade edeceksiniz, geç bile kaldınız. 
Anayasa Mahkemesi kaç ay evvel yasayı iptal etti, şimdiye kadar aklınız neredeydi?! Bu vatandaş
larımızdan duble olarak aldığınız bu vergiyi şimdiye kadar niye iade etmediniz?! Şimdi ise "2004 
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinden geçen yıl ödenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini mahsup edeceğiz" 
diyorsunuz. Hiç vatandaşı kandırmayınız "geriye ödüyoruz, mahsup yapıyoruz" diye. 2003 yılı enf
lasyonu TEFE yüzde 12,6; açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 28,5; 2004 yılında diğer tüm 
vergileri ve harçlan yeniden değerleme oranı olan yüzde 28,5 artınyorsunuz; Emlak Vergilerinde 
ise, yeniden değerleme oranının yansı kadar, yani, yüzde 14,5 civannda artış yapıyorsunuz. Peki, 
neden, Motorlu Taşıtlar Vergisini yüzde 40 civannda artınyorsunuz? Önce, bunun cevabını veriniz, 
önce, bu artınmın hesabını veriniz; ondan sonra da, yasaya bir madde koyarak, vatandaştan geçen 
yıl aldığımız duble Ek Motorlu Taşıtlar Vergilerini iade edeceğiz demeyiniz. 

Sizler, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidannın adaletine sığınarak, zaten, iade edeceğiniz Ek 
Motorlu Taşıtlar Vergisinin de iadesini düşünerek, yeniden değerleme oranı yüzde 28,5 iken yüzde 
40'lara kadar artırdınız. Aradaki fark olan yüzde 11,5'i ise, geçen yıl duble olarak alınan ve iade 
edeceğiz diye övündüğünüz Motorlu Taşıtlar Vergisi miktanyla kapatıyorsunuz. 

AKP olarak, hiç takiyye yapmayınız arkadaşlar; her zaman yapıyorsunuz. Vatandaşa iade 
edeceğiniz vergiyi, yine, vatandaştan alıyorsunuz. Yani, resmen hilei şer yapıyorsunuz; burada açık
ça görülmektedir. Sayın Bakanım, hukuka uygun davranmıyorsunuz; Anayasa Mahkemesi karannı 
hiçe sayıyorsunuz. O kadar artınp, artırdığınız miktan mahsup edeceksiniz; aynca, yeniden değer
leme oranı tutan kadar vergiyi de vatandaştan almış olacaksınız. 

Yine, bugün görüşmekte olduğumuz yasa tasansında, repo gelirleri, mevduat faizi gelirleri, 
devlet içborçlanma senetlerinden sıfır vergi alınıyor; diğerlerinden ise 315 milyara kadar alınacak 
Gelir Vergisi bir yıl ertelenmektedir. Bu, kesinlikle yanlıştır. 

Başbakan, asgarî ücretin 350 000 000 liraya çıkanlacağını iddia ediyor. Bırakın asgarî ücreti 
artırmayı, bugün, 226 000 000 lira asgarî ücret alan bir işçiden yüzde 15 vergi alacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Deveciler, 1 dakikalık eksüre veriyorum size; lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Bu asgarî ücretlinin 6 750 000 liralık vergiye tekabül 

eden özel indirimini dahi kaldıracaksınız. Yine, çalışanlardan, memurlardan vergilerini, kaynağın
da, bordrosundan anında keseceksiniz. Bunun yanında devlet içborçlanma senedinden hiç vergi al
mayıp, mevduat faizi ve repo gelirlerinden 315 milyar liralık geliri vergidışı bırakacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, bu adalet midir nedir, soruyorum, nerede kalmıştır AKP'nin adaleti?! 
AKP'nin gücü, asgarî ücretliye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, esnafa mı yetecektir?! İnşal
lah, tüm bunlann hesabını, sizlere, 28 Martta, bu kesimler sandıkta soracaklardır. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 104.- İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) 

numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayn ayn olmak üzere, birmilyar 
liradan az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde aynca (3) numaralı bende göre ilan yapıl
maz ve ilan yazısının askıya çıkanldığı tarihi izleyen obeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 
3. İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila yüzmilyar lira arasındaki vergi veya vergi 

cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırlan içinde 
çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutann yüzmilyar lirayı aşması halinde ilan, Türkiye 
genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde aynca yapılır. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ay
nca posta ile gönderilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın Mus

tafa Özyürek; buyurun. 
Sayın Özyürek, şahsınız adına da aynca söz talebiniz olduğu için ikisini birleştirerek size 15 

dakikalık süre veriyorum ve sürenizi başlatıyorum. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasanyla ilgili olarak ar-

kadaşlanmız görüşlerini ifade ettiler. Hepinizde yorgunluk halini rahat görüyorum; bütçe yorgun
luğu, arkasından da 51 maddelik bir vergi kanunu çıkarma mecburiyeti hepimizi yordu; çok hak
lıyız, haklısınız. Maddeler üzerinde çok fazla, lüzum olmadıkça, konuşma yapmayacağız, yap
mamaya çalışacağız; ama, bu madde vesilesiyle, tümü hakkında bazı görüşlerimizi sizlerle paylaş
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, dikkatinizden kaçmamıştır; sürekli, vergi kanunlannı görüşen bir Mec
lis haline geldik. Bu, bugün böyle değildi, dün de böyleydi; durmadan, bir vergi kanunu çıkanyoruz, 
orasından, burasından değiştiriyor, tekrar tekrar yeni kanunlar çıkanyoruz. Bu niçin oluyor; çünkü, 
vergi sistemimiz artık, çok eskidi; ek maddeler, geçici maddeler, ana maddeleri aşar hale geldi. 
Biraz önce, Sayın Açıkalın, Sayın Akif Hamzaçebi, ben, arkadaşlanm -ki, bizim işimiz vergicilik
tir- bir iki noktası, neresi değişmişti diye bulmakta bile zorluk çektik. Onun için, hep önerimiz 
şudur: Böyle, bütçeye ödenek yetiştirmek veya yeni yıla girerken bazı vergi oranlannı artırmak için 
değil, ama, yeni baştan, sakin bir ortamda, bu vergi kanunlannı ele almak ve yeniden yazmak lazım. 

Bu nasıl olur; bir komisyon kurulur. Elbette maliyeciler olur, elbette meslek odalanndan tem
silciler gelir, sendikalardan gelir, üniversitelerden gelir; onlar, bir zaman sıkıştırması olmadan, 
otururlar, dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, ona göre bir vergi sistemini yeni baştan 
yazarlar; buraya gelir, beğenirsek, onu kabul ederiz ve yeni bir sistem oluşur. 

Maliye Bakanlığımızda, Vergi Konseyi adı altında, bu yönde bir oluşum var -ben de, uzun süre 
orada çalıştım- ama, ne yazık ki, o komisyon bu görevi yapamadı; sadece, günübirlik, önümüze 
gelen bazı taşanlarla ilgili görüş bildirmekle yetindik. Eğer, böyle bir çalışmamız olsaydı, bugün, 
burada, kırkambar niteliğinde, yama niteliğinde bir tasanyı görüşmek durumuyla karşı karşıya gel
mezdik. 

- 5 5 1 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 2 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, bir vergi reformu yapılması ihtiyacı açık. Bu vergi reformun
da, bir kere, vergi yükü azaltılmalıdır. Gerçekten, Türkiye'de, Türkiye'nin şartlan düşünülürse, ver
gi yükü, hem millî gelire göre yüksektir hem de şahıslar ve firmalar bazında yüksektir. Bunu, mut
laka makul bir düzeye çekmek lazım ve vergide adaleti sağlamak lazım. 

Değerli arkadaşlarım da ifade etti, bizim vergi sistemimiz, esas itibariyle, tüketim vergilerine 
ve vasıtalı vergilere dayanıyor; yani, bir malı alırken, bir hizmeti yaparken, alırken vergiyi 
ödüyoruz. Bu vergiler, tanımı gereği adaletsiz vergilerdir; çünkü, 1 kilogram peynir alan işçi Ali bey 
de aynı vergiyi verir, Sakıp Sabancı da aynı vergiyi verir; yani, bu vergiler, vasıtalı vergiler, vergi 
adaletinden ve vatandaşların malî gücünden uzaktır, onunla irtibatlı değildir. Biz, gelirler üzerinden 
yeteri kadar vergi alamadığımız için, vergi kayıp ve kaçağıyla yeteri kadar mücadele edemediğimiz 
için, durmadan, Katma Değer Vergisi alalım, akaryakıt üzerinden Özel Tüketim Vergisi alalım diye, 
adaletsiz bir şekilde vergi sistemine yüklendikçe yükleniyoruz; bunun sonucu olarak da, bizim ver
gi sistemimizde adalet kalmıyor. 

Bir diğer önemli nokta, ekonominin bir yarısından vergi alıyoruz, öbür yansından vergi 
alamıyoruz; çünkü, kayıtdışılık, Türkiye'de almış başını gitmiş. Öyle olunca ne yapıyoruz; bugün 
görüşmekte olduğumuz tasanda da yaptığımız gibi, kayıtlı sektör içinde olanlar, yani zaten vergi 
vermek durumunda bulunanlar üzerinden biraz daha vergi alıyoruz, biraz daha vergi alıyoruz; ver
gicilikte çok alışılmış bir deyimle ifade etmek gerekirse, kümesteki kazlardan bir tüy, bir tüy daha 
yolmaya devam ediyoruz. 

Aynca, vergi sisteminin, basit ve kolay olması lazım; yani, vatandaşlann kolaylıkla an
layabileceği, kolaylıkla uygulayabileceği bir sistem olması lazım. Zaman içinde, biz, durmadan 
değişiklik yaptığımız için, bunun esas mantığını bozduk. 

Değerli arkadaşlanm, çok acele kanunlar çıkanyoruz. Dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonu geç saatlere kadar çalıştı, önünüzde bulunan raporu hazırladı; bugün, burada, 
bu tasanyı görüşüyoruz; hiçbirimizin, bunu yeteri kadar inceleme, değerlendirme şansı olmuyor. 
Tabiî, biz, çalışmaktan kaçmıyoruz; zaten, bu Mecliste çalışan insanlann sayısı da bellidir; ama, 
çalıştığımızdan iyi sonuç almamız lazım, çalışmamızın işe yaraması lazım; ama, hepimiz görüyoruz 
ki -komisyonda da gördük, burada da görüyoruz- bazı düzenlemeler içimize sinmiyor; yani, bu, ik-
tidar-muhalefet meselesi de değil; arkadaşlanmın da içine sinmiyor; ama, bir sıkıntı içindeyiz. İşte, 
1 Ocaktan itibaren bu kanunun bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi lazım; o nedenle de, hemen 
görüşelim, kabul edelim deniliyor ve bu tasanlar, müteakip düzenlemeleri kaçınılmaz hale getiriyor. 

Değerli arkadaşlanm, önümüzde olan ve şu anda görüştüğümüz kanun tasansı da, yama 
niteliğinde bir tasan; pek çok konuyu düzenleyen bir tasan. Bazı olumlu noktalan var: Mesela, tek
noloji geliştirme bölgelerinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnasına paralel olarak, Katma Değer 
Vergisinde istisnalar uygulanması güzel, normal. 

Yetersiz olmakla beraber, gerçekten çok yetersiz olmakla beraber, serbest meslek kazançlannın 
belirlenmesinde, bazı giderlerin indirilmesinin de kabul ediliyor olması olumlu; ama, burada, giyim 
gibi, sağlık gibi, eğitim gibi bazı temel ihtiyaçlann da düşülmesi lazım. Orada, bazı düşürülen 
kalemler var; ama, bu, çok sınırlı; bunu, geniş bir şekilde yapmamız lazım. Zaten, kimden 
düşeceğiz; kayıt içinde olan, yani, vergisini ödeyen kesime bunlan sağlayacağız; vergi dairesinin 
yolunu hiç bilmeyenlere değil; onlar, ne gelirini gösteriyor ne giderini gösteriyor. Bizim hep konuş-
tuklanmız, mutlaka iyileştirme yapmayı düşündüğümüz kesim, vergi ödeyen kesim. 

Bir diğer önemli, güzel düzenleme, eski eserlerin tamiri, onanmı, restorasyonu için yapılacak 
bağışlann vergiden düşülmesidir. Bunlar, hepimizin uzaktan, hali pürmelalini gördükçe üzül
düğümüz tarihî eserlerimizin onanmına, restorasyonuna bir vesile olur, bir imkân sağlarsa, bundan 
hepimiz seviniriz. 
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Yine, bazı sözleşmelerin Damga Vergisinden istisna edilmiş olması da, olumlu düzenlemeler
dir; ama bunun yanında, bazı, vergiyi ağırlaştıran, arkadaşlarım da ifade etti, düzenlemeler var. 
Hatırlarsanız, daha önce, bizim şirketlerden kâr payı elde eden kesim, eğer vergiyi kaçırmıyorsa, 
yüzde 65'e varan vergi ödüyordu. Hükümet, iyi bir yaklaşımla bunu yüzde 45'e indirmiş idi ve bunu 
da övünerek anlatmıştı, biz de burada dinlemiştik; ama şimdi görüyoruz ki, hükümet, o ilkesinden, 
o iddiasından vazgeçmiş, yüzde 30'a düşürdüğü Kurumlar Vergisini şimdi yüzde 33'e taşıyor, ar
tırıyor. Tabiî -zannediyorum temmuz ayında görüşmüştük bazı düzenlemeleri- yüzde 65'ten yüzde 
45'e düşürdüğümüz vergi yükünü daha ilk kalemde yüzde 3 gibi artırmış oluyoruz; bu doğru bir 
yaklaşım değil, hem vergicilik açısından doğru bir yaklaşım değil hem de Adalet ve Kalkınma Par
tisinin halka vaatleri açısından doğru bir yaklaşım değil. 

Değerli arkadaşlarım, bu vergi kanunu tasarısında beyanname verme süreleri öne çekiliyor. 
1950'den bugüne Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yürürlüğe girmişti, 1950'den bugüne; yani el-
liüç yıldır her vatandaşa sorsanız mart ayı dert ayı derler; çünkü 31 Marta kadar beyannamenizi 
hazırlarsınız, götürür vergi dairesine verirsiniz ve ilk taksitini ödersiniz. Yine elliüç yıldır, nisan ayı 
sonuna kadar Kurumlar Vergisi beyannamenizi verir, ilk taksitini ödersiniz. Şimdi, hükümetimizin 
getirdiği bu tasarıyla, bunlar onbeş gün öne çekiliyor; yani en geç 15 Marta kadar Gelir Vergisi 
beyannamesini vereceksiniz, en geç 15 Nisana kadar Kurumlar Vergisi beyannamesini vereceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, güzel bir söz vardır, eski vergiler, eski ayakkabıya benzer. Böyle kolay 
kolay çıkarılıp atılmazlar; çünkü eski ayakkabıya ayağınız alışmıştır, çok rahat edersiniz; yeni ayak
kabının bir fiyakası vardır; ama, ayağınızı sıkar. Şimdi, oturmuş, iş dünyası biliyor, malî müşavirler 
biliyor, muhasebeciler biliyor, biz bunu onbeş gün öne çekiyoruz... Bu, doğru değil arkadaşlarım. 

Tabiî, Maliyede çalışan arkadaşlarımız, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunları bilmedik
leri için, bir muhasebecinin, bir malî müşavirin yaşadığı sorunları bilmedikleri için, alıyorlar kâğıdı 
kalemi, onbeş gün öne çekelim, onbeş gün sona atalım... Tabiî, eğer, kendileri de ayrılıp piyasaya 
çıkarlarsa, oradaki onbeş günün, oradaki beş günün ne kadar önemli olduğunu o zaman görürler ve 
bizden daha fazla eleştirmeye başlarlar, bu Maliye de ne biçim, gerçekleri bilmiyor diye; ama, ben, 
bu camianın yıllarca başında bulunmuş, malî müşavirlerin, muhasebecilerin birliğinin başında 
bulunmuş ve onu yaşamış bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bu, çok yanlış olmuştur. 

Gene, Katma Değer Vergisinde, daha temmuz ayında, her ayın 25'i olan beyanname verme 
süresini ayın 23'üne çekmiştik, şimdi 20'sine çekiyoruz ve 1996 yılında gene buna benzer bir düzen
leme buraya gelmişti -İsmail Özgün arkadaşım hatırlattı, onunla da konuştuk, Sayın Abdüllatif 
Şener de Maliye Bakanıydı- o zaman ben TÜRMOB Başkanıyken, bunu, kuliste, arkadaşlarıma an
latmıştım ve o yanlıştan dönülmüştü. Şimdi Parlamentonun içindeyim, komisyonda da arkadaş
larımıza anlattık, burada tekrar anlatıyorum, ama, arkadaşlarımız kendilerine göre bir mantık kur
muşlar, bir adım ileri gitmiyorlar; ama, bu, yanlış bir yol arkadaşlar. Bir süre sonra göreceksiniz, 
tepkiler büyüyecek, iş dünyasından tepkiler gelecek, muhasebecilerden, malî müşavirlerden tepkiler 
gelecek ve bu yanlış yoldan döneceğiz; ama, akıllı insanlar yanlışı baştan görürler, dönerler, başka 
insanlar da, ille duvara çarptıktan sonra geri dönerler. 

Değerli arkadaşlarım, bu sürelerle ilgili yanlıştan mutlaka dönülmesi gerektiğini düşünüyorum; 
biraz sonra bu konuda bir önerge de takdim edeceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, size 1 dakika eksüre veriyorum; 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, yine, mevduat faizi sürelerinin uzatılması, kamu kağıtlarındaki istis

naların uzatılması gibi, zaten, artık, her yıl beklenen düzenlemeler de burada yapılıyor. Doğrusu, bu 
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düzenlemeleri niye hep bir yıl, bir yıl diye yapanz. işte, Özel iletişim Vergisinde Sayın Bakanımız 
"zaten her yıl uzatılıyor, onun için ben de bunu sürekli hale getirdim" dedi. Tabiî, yanlış, bizim is
teğimiz, bu olağanüstü vergilerin yürürlükten kaldırılmasıdır; ama, pratik açıdan, her yıl uzatacak-
sanız, sürekli yapmanız çok doğru. Bunları da sürekli yapalım; eğer, bir süre sonra bu yöntemden 
vazgeçeceksek, getiririz burada değişiklik yapanz. Her sene bütün iş dünyasını böyle bir beklentiye 
sokmak son derece yanlıştır. 

Yine, burada, mahsuplarla ilgili bir düzenleme getiriliyor. Bu da, Anayasa Mahkemesinden 
dönen Ek Taşıt Vergisi Kanununa göre vergisini ödeyen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Ödenen Ek Taşıt Vergileriyle ilgili kanunu Anayasa Mahkemesinin iptali sonucu, yasal 

niteliğini kaybeden vergilerin mahsubunu öngörüyoruz. Tabiî, bu düzenleme, burada önemli bir 
haksızlığı da beraberinde getiriyor. 2003'ün nisan ayında ödediğiniz parayı, 2004'ün ocak ayında 
mahsup ediyorsunuz; Hazine bu parayı sekiz dokuz ay kullanmış oluyor. Sizin, bir kuruş borcunuz 
olsa, bayağı önemli bir gecikme zammı ödüyorsunuz; ama, Hazine size borçlu kaldığı zaman da bir 
günlük gecikme faizi ödemiyor. Bu da büyük haksızlıktır. Vatandaşın hakkını teslim etmek açısın
dan, burada, iyi niyetli olarak, çıkan kanunlara güvenen, devletine güvenen, ülkesini seven bu in-
sanlann dürüst davranışını ödüllendirecek bir yöntem de burada bulunmalıydı ve zamanında ver
gisini ödeyenlere bir avantaj sağlanmalıydı. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasannın 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 213 sayılı Kanunun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan 

vergilerde ve kanunlan gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye 
dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili 
Muharrem Eskiyapan; buyurun. (Alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM ESKİYAPAN (Kayseri) - Sayın Başkan, süremi iyi kul

lanırım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; görüşmekte olduğumuz, Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının 2 nci maddesi hakkında söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, ben, iş âleminden gelmiş bir milletvekili arkadaşınızım. Benim gibi, 
gerek iktidar Partisinde bulunan gerekse muhalefette bulunan, iş âleminden gelen birsürü arkadaşım 
var; hepsini saygıyla selamlıyorum. 

Biraz sonra söyleyeceğim konu... Sayın Başbakanımızın ve Sayın Maliye Bakanımızın, bütçe 
görüşmeleri sırasında, özel sektöre ve iş âlemine bazı müjdeleri olmuştu. Kendilerine, iş âlemi 
olarak çok teşekkür ediyorum; inşallah, bu müjdelerini en kısa zamanda yerine getirirler. 
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Ben, muhalefet partisinin bir milletvekili olarak değil; ama, iş âleminden gelen bir arkadaşınız 
olarak, şunu söylemek istiyorum; ben, haziran ayında, bir kanun teklifinde bulundum. Dedim ki, as
garî ücretten alınan vergi oranı çok yüksek, sigorta primleri çok yüksek. 22 Haziran, 23 Haziranda 
bu kanun teklifini verdim. 

Şimdi, bakıyorum, altı ay geçmiş. Zannederim, ayın 30'unda asgarî ücret ilan edilecek. O as
garî ücretin de net rakamları telaffuz ediliyor. Tabiî, gönlümüz istiyor ki, özel sektör, işçimize, bu 
340 000 000, 350 000 000 veya 400 000 000'un çok daha fazlasını verebilme imkânına kavuşsa. 

Şimdi, sizden, şunu rica ediyorum: Asgarî ücretin üzerinde bulunan, yani, 226 000 000 liralık 
net asgarî ücretin üzerinde bulunan vergi yükü yüzde 15, sosyal sigortalar primi yüksek. Bu rakam
lar, bir de, eline geçmeyen paradan, yani, 396 000 000 liradan hesap etmeye başlanılıyor. 

Ben, bu son yapılan değişikliklerde, asgarî ücretten alınacak olan verginin oranını falan 
göremedim; ama, bir hatırlatma yapmak istiyorum. İş âlemi, artık, bu yüksek vergi yüklerini, asgarî 
ücretin üzerindeki bu vergi yüklerini taşıyamaz hale geldi. Hep şikâyet ediyoruz, kayıtdışına doğru 
gidiyor diyoruz. 

Samimî olarak söylüyorum. Ben, burada, kayıt içinde bulunan işverenlerin temsilcisiyim. Hiç
bir zaman tasvip etmiyorum, ne vergide ne sosyal sigortalar priminde ne de... Kayıtsız işçi çalış
tıranların temsilcisi olarak burada bulunmuyorum; ama, çok rica ediyorum, bir Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekili olarak, bir işveren olarak, diliyorum ki, bu vergi kanunlan geçerken, ayın 30'un
da da ilan edilecek olan asgarî ücrette, lütfen, bu dikkate alınsın. 

Devlet sosyal olmalıdır; yani, işverenin bu yükünü hafifletmelidir. Bakın, söyleyeyim; bir ana 
ücret var, bir de dana ücret var. Toplusözleşmeye tabi olan işverenlerimiz iyi bilirler; ana ücret 
durur, dana ücret çoktan geçmiştir o ücreti. 

Son yapılan hesaplara göre, 226 000 000 liralık asgarî ücretin brütü 590 000 000 liradır. İnşal
lah, 400 000 000 dersiniz, 450 000 000 dersiniz, seviniriz buna; ama, hesap ediyorum, o zaman iş
verene bunun maliyeti 1 milyar liraya çıkar. Bunu azaltmamız lazım Sayın Bakanım. Bu biraz sizin 
Bakanlığın kesesinden harcanıyor; ama, lütfen, asgarî ücret alan arkadaşlanmızın vergi yüklerini, 
Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini azaltınız. 

Tahmin ediyorum, bu müjdelerin içerisinde bu da vardı ve bu da gelecektir; ama, ben, bir hatır
latma yapmak istiyorum. Artık, işveren, işçinin bu yüklerini kaldıramaz haldedir. Bakın, hepimiz iş
çi çalıştmyoruz. Gönlümüz istiyor ki, bugünkünden fazla işçi çalıştıralım. İşçi geliyor "ben onu 
bunu bilmem arkadaş, cebime ne girecek" diyor. Tamam, biz kanuna saygılı işvereniz; tutuyoruz, 
bordrosunu yapıyoruz "arkadaş senin eline 350 000 000 lira geçecek" diyoruz ve üstüne bindirmeye 
başlıyoruz diğer giderleri. Sayın Bakanım, samimî söylüyorum, bindirdiğimiz bu rakamlarla 
beraber, işçinin yükü taşınmaz hale geldi. Buna bir çare bulun da, bu kayıt dışında olan işçileri kay
da alalım. İşte, sigorta primlerinin gerçeğini alın, verginin gerçeğini alın. Sayın Bakanım, sizden 
rica ediyorum, sizin sempatik tavrınıza da sığınarak rica ediyorum; lütfen, bu vergileri düşürün. 
Bunu göremedim bu vergi kanunlannın içerisinde. 

Ben, haziran ayında verdim hem sigorta primleri hem de vergilerle ilgili kanun teklifimi. 
Bakın, bunu, muhalefetten geldi diye mi dikkate almıyorsunuz acaba? Ben bir milletvekili olarak 
kanun teklifi verdim altıncı ayda. Şimdi, herhalde bu düzenlenecek, bunlan indireceksiniz. Ee, ne 
olur canım, bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun, bu kanun çıkan lirken bizim de etkimiz olsun! 
Bu teklifte 60 - 70 milletvekilimizin imzası var, altıncı ayda vermişiz. Bunu lütfen dikkate alın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Eskiyapan, teşekkür ediyorum. 
2 nci madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3.- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 40 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması zorun
luluğunu getirmeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve 
bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir." 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 51.- Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine 
isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz. 
Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu 

madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme 
alacaklarında ise bu oranın yansı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan 
amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, 
yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına 
kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecik
me zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yet
kilidir." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde Komisyonun bir söz talebi var. 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU 

(Bursa) - Sayın Başkan, birinci paragrafın üçüncü satırında "her ay için ayrı ayrı yüzde dört" ifadesin
den sonra "oranında" ibaresinin gelmesi gerekiyor; bunu bir redakte etmek gerekiyor efendim. 

BAŞKAN - "Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 
tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde dört oranında gecikme zammı tatbik olunur" şeklin
de, maddenin giriş kısmı düzeltilmiştir. 

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Öz-
yürek; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; buradaki düzenleme, gecikme zammının, gecikme faizlerinin nasıl hesaplanacağına dair 
bir düzenleme. Eskiden, aylık olarak bu dikkate alınıyordu; yani, ay kesirleri tama iblağ edilmek 
veya düşürülmek suretiyle hesaplanıyordu. Şimdi, artık, teknoloji geliştiği için "bunu günlük olarak 
hesaplayalım" diyor arkadaşlanmız; çok doğru bir yaklaşım; ama, burada, bir bileşik faiz 
getiriliyor; bu çok yanlış. Değerli arkadaşlanm, bu uygulama geçmişte de vardı ve 1994'te, zan
nediyorum, kaldınldı; çünkü, faizin de faizini hesapladığınız zaman anaparanın üstüne çok fazla 
gecikme faizi biniyor ve mükellefte öyle bir izlenim doğuyor, öyle bir karara vanyor; diyor ki: "Ar
tık, 100 milyarlık vergi borcuma karşılık 500 milyarlık gecikme zammı binmişse, ben bunu hiç 
ödemeyeyim." Arkasından da, yok, af çıkaralım, yok, vergi barışı çıkaralım, bunlar ödenmiyor diye 
bir beklenti hâsıl oluyor. 
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Bir diğer önemli nokta; geçmiş dönemde, mükellefler, vergide anaparayı ödemek suretiyle 
gecikme zammı ödemekten kurtulurlardı; yani, onun üzerinden anapara ödendiği için, ek bir faiz, 
ek bir zam uygulaması olmazdı. Şimdi, herhangi bir parayı yatırdığınız zaman, oransal olarak onun 
bir bölümü anaparaya mahsup edilir, bir bölümü de gecikme zammına mahsup edilir. O nedenle, 
yani "gecikme zamları bir kenarda dursun; ben, anaparayı ödeyip kurtulayım" demek mümkün 
değildir; bu düzenleme yapılmıştır. 

Şimdi, burada, bileşik faiz ödemesi son derece sakıncalıdır. Bakanlar Kuruluna bu yetki 
veriliyor. Biz, komisyonda da ifade ettik. Eğer, bunu sürekli alacaksanız, o zaman niye yetki alıyor
sunuz; buraya "bileşik faiz uygulanır" deyin. Uygulamayacaksanız, niçin yetki alıyorsunuz?! Buna 
ihtiyaç yok. Bu, bir banka işlemi değil değerli arkadaşlarım. Vatandaş, beyan eden vatandaş vergi 
borcunu zamanında ödemek ister; cezaya muhatap olmak istemez, gecikme zammı, gecikme faizi 
ödemek istemez. Bu, vergi kaçırmak değil. Hani, vergi yüzsüzü filan diye de kamuoyunda bir 
niteleme var; bu yanlış. Vergi yüzsüzü, esas, hiç vergi ödemeyendir, vergiyi kaçırandır. Bu, gitmiş, 
namusuyla "ben esnaf olarak şu işi yaptım, şu kadar para kazandım, şu kadar vergi borcum var" 
demiş; ama, dara düşmüş, güç durumda kalmış, vergisini zamanında ödeyememiş; onun üzerinden 
gecikme zammı hesaplanıyor. Bu gecikme zammını, bir de, o zammın üstünden de zam koyarak 
hesapladığınız zaman, çok fazla bir meblağ ortaya çıkıyor ve vatandaşlar bunu ödeyemiyor. 

Onun için, bu bileşik faiz uygulamasından kesinlikle vazgeçilmelidir, bu yola gidilmemelidir. 
Bu, banka değildir; bu, bir kredi işlemi değildir; bu, bir vergi borcudur; sizin zorla aldığınız bir 
paranın üzerine konulan gecikme zammıdır. Bu zammın üzerinden de ben zam uygulayacağım der
seniz, bu bir vergi zulmüne döner, bu bir vergi terörüne döner. Bundan kaçınmak lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; sadece bir hususa 

dikkati çekmek için söz aldım. 
Şimdi, bu maddeyle, Bakanlar Kuruluna, gerektiğinde bileşik faiz uygulama yetkisi alınıyor. 

Oysa, Anayasanın 73 üncü maddesine göre, malî yük getiren bütün uygulamaların alt ve üst sınır
lan belirtilmek kaydıyla ancak Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Burada alt ve üst sınırlar belir
tilmediği için, yapılan düzenlemenin Anayasaya aykırılık oluşturacağını düşünüyorum. 

Bu vesileyle, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bentten 

sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) numaralı bent eklenmiştir. 
"11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya 

ödeme planına bağlanması." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 6.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara 
göre ilgililere iade edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest 

bölge hükümlerinin uygulandığı mallar," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi ve (4) 

numaralı fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın mülga (ı) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir. 

"b) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, 
yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları 
ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulanan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi," 

"g) Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli 
kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi," 

"ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava mey
danlarında yapılan hizmetler," 

"n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye 

tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, 
aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hiz
metin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutan Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek sınırı aşan vergi bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçlan ile genel ve katma 
bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlanna ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 
51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin 
ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlanna mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade 
edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslan tespit etmeye yetkilidir." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.- 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Şu kadar ki yurt içi teslimleri ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ih

racında bu madde hükmü uygulanmaz. 
Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim 

borçlan ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlanna ya da döner sermayeli 
kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamın
da bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlanna mahsup 
suretiyle sınırlayabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11.- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 20. - 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tek

noloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlannın gelir veya kurumlar ver
gisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 
yönetimi, iş uygulamalan, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 
şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. 

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibanyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin 
olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlannı tanımlamaya ve uy
gulamaya ilişkin usul ve esaslan tespit etmeye yetkilidir. 

2. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem kısmi istisna kap
samına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci 
maddesine göre iade edilir. 

3. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi 
Kanununun 16 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki (c) ben
di hükmü uygulanır. 

4. 2003 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tâbi işlemlerle ilgili iade taleplerinde, 
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştiril
meden önceki hükmüne göre işlem yapılır." 

BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Millet
vekili Sayın Yakup Kepenek. 

Sayın Kepenek, şahsınız adına da söz talebiniz vardır; ikisini birleştirerek sürenizi başlattım. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli izleyenler; ben de söz

lerime başlarken, ülkemizin siyasetinde, sanatında, kültüründe büyük katkıları olan iki büyüğümüz, 
eski Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anılan önün
de saygıyla eğiliyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum: Görüşmekte olduğumuz tasannın 11 
inci ve 43 üncü maddeleriyle sağlanan teknoloji teşvikleri çok doğru, çok olumlu ve çok gereklidir. 
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Bu, hem benim kişisel kanımdır hem de Cumhuriyet Halk Partisinin geleneksel görüşüdür; doğ
rudur. Ancak, 11 inci maddenin ikinci paragrafında yazılan sözcüklerin, Anayasa hukuku yönünden 
tartışılabilir tarafı olup olmadığını incelemek, aynca hukukçuların işidir. 

Değerli arkadaşlar, bu düzenleme gerekliydi, gereklidir; ancak, yeterli değildir. Yetersizlik 
sayısaldır, yetersizlik kurumsaldır, yetersizlik politikadadır, yetersizlik siyasettedir. Türkiye'de, 
üzülerek belirteyim ki, bilim ve teknoloji alanındaki destekler, teşvikler, sayısal olarak yetersizdir. 
Biraz önce, bu işin eşgüdümünü, koordinasyonunu yapan TÜBİTAK'tan aldığım veriler şunu gös
teriyor: 1991'den bu yana gerek TTGV, gerek TİDEP yoluyla, TÜBİTAK'ın eşgüdümünde sağlanan 
ar-ge teşviklerinin toplamı 600 000 000 doların doların altındadır. Bu, hiçbir Avrupa ülkesiyle karşılaş
tırılmayacak kadar düşük bir sayıdır, hiçbir Avrupa Birliğine aday üye ülkeyle karşılaştırılmayacak 
kadar az bir tutardır. O nedenle, verilen teşvikler, gerekliydi -tekrar edeyim- ama, yetersizdir. 

Şimdi, eksik olan nedir; eksik olan -galiba, burada ikinci veya üçüncü kezdir vurguluyorum-
iktidann, hükümetin doğru dürüst, kapsamlı, düzgün bir bilim ve teknoloji politikası olmayışıdır, 
bunun yokluğudur. Tek tek taşlarınız güzel olabilir, tek tek iyi işler olabilir; ama, bunları bir bütün
lük içinde duvar yapamıyorsanız, bir örgü öremiyorsanız, başarılı olma şansınız yoktur. 

Burada, kapsamdan kastedilen, kapsamla söylenen nedir? Kapsamla öngörülen, söylenen 
şudur: Bilim ve teknoloji gelişmelerinin, oluşumlarının üç ayağı vardır. Bunlar, mal ve hizmet 
üreticileridir, üniversitelerdir ve bir de devletin araştırma geliştirme kurul uslandır. Bunlar size çok 
soyut gelebilir, somutlayalım; tarım araştırma birimleri, Hıfzıssıhha Enstitüsü, MTA ve benzerleri. 

Şimdi, başarılı bir ar-ge politikası, bütün bu kurumların, üniversitelerle birlikte ve üreticilerle 
birlikte, ar-ge mantığıyla, yani, araştırma ve yenilik mantığıyla, etkin, verimli bir işbirliği içine 
girilmesini gerektirmektedir. İktidar Partisinin böyle bir programı, böyle bir tasarımı, böyle bir an
layışı ve politikası bugüne kadar ortaya çıkmış değildir ve yoktur. İşin özü, bu üçlünün, yani, 
üreticilerin, devletin elindeki araştırma kurumlarının ve üniversitelerin işbirliğini, bir ağ gibi çalış
masını ve eşgüdüm içerisinde üretken olmasını sağlayacak bir mekanizma, bir süreç yaratılamamış
tır. En büyük eksiğiniz budur. 

Şimdi, bu eksiğin giderilmesi yönünde de, çok fazla yol alınmadığı, tam tersinin yapıldığı, son 
TÜBİTAK olayıyla bir kez daha kanıtlanmıştır. TÜBİTAK, yedi ay felç edilmiştir, çalıştırılmamış
tır. Bunun karşılığında, Türkiye'nin bilim insanlarının, Avrupa'da ve başka yerlerde ülkemizi tanıt
ma ve oradaki projeleri ve gelişmeleri izleme yönündeki çabalarına sekte vurulmuştur, bunlar en
gellenmiştir ve Türkiye'nin beyni, bilim ve araştırma beyni, yedi ay felç edilmiştir. Bu felcin 
yaratacağı çok olumsuz, çok ters, çok yıkıma yönelik sonuçlan, toplum olarak, önümüzdeki yıllar
da, korkanm, yaşayacağız ve bundan, ülkemiz, bütünüyle zarar görecektir. Ben, TÜBİTAK'a şunlar 
atanmıştır, bunlar gitmiştir gibi, polemiklere girmiyorum; ama, bu kürsüde, şunu tekrar ediyorum: 
TÜBİTAK yönetimine indirilen darbe, Türkiye bilim dünyasına indirilen en büyük darbedir, bir 
yıkımdır ve bunun, ağır bir faturası vardır, hepimize çok ağır faturası vardır, çok ağır bedeli vardır. 
Bu yanlışlık, büyük yanlışlıktır. 

Şimdi -devam ediyorum- ne yapmak gerekir, nasıl bir yol tutulması gerekir? 
Değerli arkadaşlar, sözünü ettiğim bu üçlünün destekleyici çerçevelerinin olması gerekir. Bun

lardan bir tanesi, finansman desteğidir. Görüşmekte olduğumuz tasannın iki maddesi, bu yönde, 
destek değil, teşvik edici öğeler taşımaktadır. Oysa, yapılması gereken, onun ötesinde bir destek 
sağlamanın yollarını bulmaktır, fînansal destek sağlamanın yollannı bulmaktır. Neden gereklidir 
bu; şunun için gereklidir: Politika bakımından, eksik olan bir başka boyut da budur. Türkiye, tek
nolojisini, esas olarak dışandan alıyor, transfer ediyor. Geçmişte, pek çoğunuzun gençliğinde ya da 
çocukluğunda, anahtar teslimi fabrika satın alabilirdiniz. Günümüzde, anahtar teslimi fabrika satın 
alma şansı kalmamıştır. Neden kalmamıştır; çünkü, üretim işi bir süreçtir, yani proseslerden oluşan 
bir süreçtir, bilgisayar ağırlıklıdır, teknoloji ağırlıklıdır, mal ve hizmet üretiminin niteliği değişmiş-
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tir. Türkiye girişimcileri, üreticileri bu bilinçle hareket etmek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde, Tür
kiye, her yıl, dışarıya milyarlarca dolar yenilik, teknoloji, araştırma, geliştirme bedelini akıtmak, ver
mek zorunda kalacaktır. Türkiye, dünya ölçeğinde üretim süreçlerine beyniyle değil, çoğunlukla, yal
nızca eliyle katılan bir kitle, bir toplumsal yapı konumu kazanacaktır. Bu büyük bir eksikliktir, bu büyük 
bir yetersizliktir. Bunun giderilmesinin yolu, kapsamlı, düzgün bir politika oluşturmaktan geliyor. 

Teknoloji süreçtir dedik. Teknoloji pahalıdır dedik. Teknolojinin bir başka boyutu var; tek
nolojide, yenilikte, bilimde, insan beyni ile sermaye iç içedir, birliktedir. Biz, okullarda hep şunu 
vurguladık: Emekgücü-sermaye gücü. Şimdi, bilim ve teknoloji ile bu ikilinin evliliği, birlikteliği 
söz konusudur. Bu birliktelik şunu getiriyor: Hemen her yerde, her noktada bu vurgulanıyor. Yatırım 
olarak çok az bir yatırımla çok büyük bir katmadeğer elde ediyorsunuz. Şimdi, az bir yatırımla 
büyük katmadeğer elde etmenin yolu buradan geçiyorsa, bu alana önem vermemiz gerekiyor. 
Finansman kısmını söyledim, Sayın Bayraktar. 

Önem verilmesi gereken ikinci alan eğitimdir. Eğitimden kastettiğimiz şudur: Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin eleştirel bir bakışla dünyaya bakması, araştırmacı olarak yetişmesi, beynini taa 
başından beri iyi kullanması ve yeteneklerini... Onların yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmek, 
toplum olarak hepimizin görevidir. Bu, eğitimde fırsat eşitliğini gerektirir; bu, eğitimde kız-erkek 
ayırımı yapmadan bütün çocukların ve gençlerin bu sürece katılmasını sağlamayı gerektirir; bu, baş
ka bir şey daha gerektirir; bu, çocukların, bu gençlerin dünyaya bakışının özgürleşmesinin önündeki 
her türlü -aile, gelenek, başka şey- engelin azaltılmasını ve giderek kaldırılmasını gerektirir. Tür
kiye, çok iyi sanatçı olacak birilerini, çok iyi bir roman yazarını, çok iyi bir müzisyeni, kırsal kesim
de okuryazar olmayan bir durumda tutma hakkına hiç sahip değildir. Çok iyi bilgisayar uzmanı veya 
doktor olacak bir çocuğu sanayi çarşısında yedek parçacı durumunda tutmak, en büyük ulusal 
kayıptır, ulusal varlığın kaybıdır. Bunlann önlenmesi gerekir. Bunlann önlenmesinin yolu -tekrar 
tekrar vurguluyorum- bir bütünlük içinde ve kapsamlı bir politikayla bu işe bakılmasını zorunlu 
kılıyor. Türkiye, bu bağlamda çok iyi, çok doğru işler yapıyor denemez. 

Son bir noktaya daha değineyim, Avrupa Birliği toplantılannda ve OECD toplantılarında Tür
kiye'nin bu büyük eksiği sık sık vurgulanıyor. Hükümetimiz, bilmem 6 ncısı. 7 ncisi söz konusu 
olan uyum paketleri hazırlıyor. 

Değerli arkadaşlar, burada ikinci kezdir vurguluyorum, uyum paketlerinin bir tanesi de, Kopen
hag Kriterlerinde aday ülkeler için öngörülen Avrupa'ya ekonomik uyum konusudur. Türkiye'nin bu 
alanda çok somut, çok doğru hazırlıklar yaptığı kanısında değilim. Bakınız, Kopenhag Kriterlerinde 
"eğitim, altyapı, araştırmayı da içeren fizikî ve beşerî sermayenin artınlması" deniliyor. Şimdi 
soruyorum: Biz, bir yıldır bu konuda ne yaptık; çok fazla bir şey yapmadık, hiçbir şey yapmadık. 

ikincisi, mal ve hizmet üreticisi firmalann -iyi dinleyin bunu- teknoloji ve uyum sağlama 
kapasitelerinin artınlması; bu, Kopenhag Kriteridir. Türkiye'nin bu konuda da çok fazla iş yaptığı, 
somut adımlar attığı söylenemez. Bunun yerine, TÜBİTAK ile uğraşalım, kurumlan parçalayalım, 
oradakileri biz atayalım, gerisi ne olursa olsun mantığı, çok haksızdır, çok yanlıştır ve Türkiye'yi 
iyiye götürmez, kötüye götürür. 

Sözlerime son verirken, tasannın otomobil vergileri bölümüyle ilgili olarak seçmenlerden 
gelen bir şikâyeti söyleyeyim, daha doğrusu, halkımız, bu konuda kamuoyuna yansıyan düzen
lemelerin çok ağır, çok haksız ve çok yanlış olduğunu vurguluyor. Umarım, iki grubun anlaşmasıy
la bu konuda düzeltme yapılır; fatura değeri, kasko değeri gibi değerler öne çıkar ve bu yanlış, bir 
başka yanlış yapılmadan düzeltilir. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, değerli izleyenler; ben de, yeni yılın, sizlere, ül
kemize, tüm insanlığa dostluk, banş, kardeşlik getirmesini diliyorum; iş ve aş sorunlarının çok azal
dığı bir Türkiye dileğiyle sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Kepenek, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 

Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet 
bedeli." 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.- 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 68. - Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir: 
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâh

larının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve 
aydınlatma gibi diğer giderlerin yansını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amor
tismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın 
yansını gider yazabilirler.). 

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak 
üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklanna ödenmiş olması ve 
emekli ve yardım sandıklannın tüzel kişiliği haiz bulunmalan şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı 
giyim giderleri. 

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla). 

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre aynlan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden 
çıkanlması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). 

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtlann giderleri. 
6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 
7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 
8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklanna ödenen giriş ve emeklilik aidat

ları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. 
9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam ver

gileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 
10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. 
Her türlü para cezalan ve vergi cezalan ile serbest meslek erbabının suçlanndan doğan taz

minatlar gider olarak indirilemez." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 14.- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 
ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir. 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile 
belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve 
yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların 
tamamı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir. 

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet 
bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir." 

BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde, şahsı adına, Karabük Milletvekili Sayın Mehmet Ceylan. 
Sayın Ceylan, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konunun 

önemine binaen, görüşmekte olduğumuz tasarının 14 üncü maddesiyle ilgili, şahsım adına söz al
mış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi, öncelikle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu maddeyle, ülkemizde sahip olduğumuz ata yadigârı çok 
sayıdaki vakıf ve tarihî eserlerin bakımı, onarımı ve restorasyonu konusunda çok önemli bir imkân 
getirilmektedir. Bilindiği gibi, ülkemizde halen yaklaşık 20 000'i İstanbul'da olmak üzere, toplam 
60 000'i aşkın sayıda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alın
mış, tescilli vakıf eseri ve tarihî eser sayısı bulunmaktadır. 

Tabiî ki, ata yadigârı bu tarihî eserler, maalesef, zaman içinde çeşitli gerekçelerle yeterince 
bakılamadığı için, bugün yok olmayla karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlar, bize atalarımızdan 
yadigâr olan eserlerdir ve korunması gereken vakıf ve tarihî eserlerdir diye düşünmekteyiz. Bu 
açıdan da, bu eserlerin korunup kollanarak, tamiratı yapılarak, restorasyonu yapılarak gelecek 
kuşaklara aktarılmasının bize düşen en önemli görevler arasında bulunduğu kanaatindeyim. 

Özetle, işte bu maddeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait mazbut vakıflar ile belediyeler 
dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bulunan ve Kültür Bakanlığı tarafından 
koruma altına alınmış tescilli yapıların onarımı, restorasyonu, bakımı konusunda yapılan bütün 
masraf ve bağışların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahından düşürülmesi imkânı getirilmek
tedir. Son derece önemli bir düzenleme diye düşünmekteyim. Bu alanda yıllardır beklenen bir 
gelişmedir bu. Bu eserlerin yaşatılması, onarılması konusunda önemli gelişmeler sağlayacak bir 
madde diye düşünmekteyim; o açıdan, son derece önemli görmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle, tabiî, bundan sonra, ecdat yadigârı, ata 
yadigârı bu tür vakıf eserlerimiz ve tarihî eserlerimiz artık yok olmayacaktır; onanlıp, restore 
edilerek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarma imkânı bulacağız. 

Tabiî ki, bu maksatla yapılacak bağışların her türlü bağış ve onanm harcamalarının Gelir Ver
gisi ve Kurumlar Vergisi matrahından düşürülmesi imkânı getirilmektedir. Bundan sonra da, bu tür 
eserlerin onarımı ve restorasyonu hızlanacaktır diye düşünmekteyim; bu vesileyle, tabiî ki, bize, bu 
eserleri yadigâr bırakan, miras bırakan ecdadımızı sevindirmiş ve onlann ruhunu da şad etmiş 
olacağız diye düşünmekteyim. 

Yine, maddeye, dün akşam, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir başka fıkra eklenmiştir; fakirlere 
yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığınca 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamının, 
yıllık beyannameyle bildirilen gelirden indirilmesi imkânı getirilmiştir. Bu da son derece yerinde bir 

- 5 6 3 -



T.B.M.M. B : 37 25 .12 . 2003 O : 2 

düzenlemedir diye düşünmekteyim. Bundan sonra, ihtiyaç sahibi muhtaç insanlara gıda yardımı 
konusunda yardım yapacak ve gıda bankacılığı konusunda faaliyet gösterecek vakıf ve derneklere 
yapılacak tüm bağışlann da vergiden, matrahtan düşürülmesi imkânı getirilmektedir. Son derece 
yerinde, yararlı bir düzenleme diye düşünmekteyim. 

Tasarının hayırlı olmasını diliyorum. Eski eserlerimizin tescili, onarımı konusunda yararlı bir düzen
leme diye düşünmekteyim; tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
14 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.- 193 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali 

müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. 
Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki 

statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir. 
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi 

beyannamesinin verildiği tarih itibanyla yapılır. İkmalen veya resen yapılan tarhiyatlarda mahsup 
işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlanna girdiği 
tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönün
den düzeltme yapılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
15 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir. 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile 
belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlan adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklannı 
Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onanmı, restore edilmesi ve 
yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlann 
tamamı kurum kazancının tespitinde gider kaydedilir." 

BAŞKAN - 16 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Millet
vekili Akif Hamzaçebi konuşacaklar. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; tasannın 16 ncı maddesine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz al
dım. Sözlerimi çok kısa sürede tamamlayacağım. 

Bu madde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde olan mazbut vakıflar ile 
belediyeler de dahil olmak üzere kamu kuruluşlannın mülkiyetindeki taşınmazlardan Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu nezdinde tescilli olan eski eserlerin bakımı, onanmı ve restoras
yonu için yapılacak harcamalann kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağını 
düzenliyor. Bu, son derece olumlu, doğru bir düzenlemedir. Biraz önce, buna yönelik olarak benzer 
bir maddeyi 14 üncü madde olarak, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 
kabul ettik. 
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Belirtmek istediğim husus şudur: Türkiye'de, gerçekten, tescilli eski eser sayısı onbinlerle, bel
ki yüzbinlerle ifade edilecek düzeydedir. Anadolu'nun hemen her semtinde, büyük kentlerimizde, 
özellikle de İstanbul'da çok fazla sayıda tescilli eski eser vardır. Madde, bu eserlerden, sadece Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün denetiminde olan mazbut vakıflara kayıtlı olan taşınmazlar ile belediyeler 
ve diğer kamu kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmazları kapsamına alıyor. Oysa, özel kişilerin 
mülkiyetinde olup, tescilli olan, tescilli eski eser olan çok fazla sayıda taşınmaz vardır. İstanbul'daki 
eski semtlerin kente kazandınlamayışının temel nedenlerinden birisi budur; çok fazla sayıda eski 
yapı vardır; ama, sahiplerinin bunu onaracak ekonomik güçleri yoktur. Bu binaları kente kazan
dırabilmek için, ekonomik gücü olmayan bu insanların yapamadıkları restorasyon harcamalarının 
bir başkası tarafından yapılması halinde, bunların da, Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin kazancın 
tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekir. 

Bu düzenleme, bu yönüyle doğru olmakla birlikte, eksik bir düzenlemedir. Umarım, gelecek
te yapılacak olan vergi yasası değişikliklerinde bu husus da dikkate alınarak, bu binalann kent 
yaşamımıza kazandırılması, insanımızın layık olduğu bir konfora ve görünüme kavuşturulması için 
gerekli düzenlemeler yapılır. 

Bunun için söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum. 
16 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.- 5422 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli 

mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yet
kilidir. 

Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki 
statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir. 

Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya resen yapılan tarhiyatlarda mahsup 
işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği 
tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönün
den düzeltme yapılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18.- 5422 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 32.- 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde 25 inci maddede yer alan 

kurumlar vergisi oranı % 33 olarak uygulanır. 2004 yılı üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri 
ile ilgili geçici verginin hesabında da bu oran dikkate alınır. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kapanmış dönemlerle ilgili geçici vergi hesabında bu oran uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 19.- 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Bu maddede belirtilen nispeti % 50 oranında artırmaya ve tekrar kanuni orana kadar indir
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Sayın Başkan, 19 uncu ve 20 nci maddelerde bir düzeltme yapılması gerekiyor. 

19 uncu maddenin ikinci satırındaki "fıkrası aşağıdaki gibi" ibaresinin "fıkrası aşağıdaki şekil
de" olarak değiştirilmesi gerekiyor efendim. 

Yine, 20 nci maddenin ilk satırındaki "gibi" kelimesinin "şekilde" olarak değiştirilmesi 
gerekiyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddenin birinci paragrafı "2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı 
Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır" şeklindedir. 

19 uncu madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20.- 2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye, vergi iadesinden mahsup 

edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya, vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetin
den ayrı olarak avans oranı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Vergi Usul Kanununda belir
tilen mücbir sebepler dolayısıyla hak sahibince iadeye konu harcamalara ilişkin belgelerin ibraz 
edilememesi veya hak sahibinin vefatı halinde daha önce avans olarak ödenmiş vergi iadeleri ile il
gili olarak herhangi bir işlem yapılmaz." 

BAŞKAN - 20 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Millet
vekili Sayın Sedat Pekel; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 20 nci maddesi üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; görüşlerime geç
meden önce, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, hukuk sistemimizde kanunüstü düzenleme 
Anayasamızdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 üncü maddesinde "herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır" denilerek, yurttaşların vergi ödevi hüküm altına alın
maktadır. Anayasamız, herkesin, kendi bütçesine göre, yani, her yurttaşın, cebindeki parasına göre, 
kamu giderlerinin karşılanmasında katkıda bulunacağını belirtmiştir. 

Kamu harcamalarını finanse etmenin en sağlıklı yolu vergidir. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi 
yok ve zaten, Anayasamız da, bu konuyu hüküm altına almıştır; ancak, ülkemizde vergi yükü çok 
ağırdır ve bu yük, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, dul ve yetimimizin, çiftçimizin, es
nafımızın omuzlanna yüklenmiştir. Kapısını çaldığımız, girmek için ulus olarak mücadele ettiğimiz 
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yaşayan bir mükellef, ortalama 22 500 euro olan yıllık gelirinin 9 
250 euroluk kısmını vergi olarak öderken, ülkemizde, ortalama 5 900 euro yıllık geliri olan bir 
mükellef gelirinin yaklaşık 1 600 eurosunu vergi olarak vermektedir. 
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Değerli milletvekilleri, yine bildiğiniz gibi, vergiler, bir ülkede, dolaylı ve dolaysız olarak iki 
şekilde alınmaktadır. Dolaysız vergiler gelir üzerinden alınmakta ve vergi adaletini sağlamada daha 
etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde, vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i ise 
dolaylı vergilerden sağlanmaktadır. Dolaylı vergilerin uygulandığı ürünlerin düşük gelirli yurttaş
larımızın bütçesindeki payı çok büyüktür. Ekonomik koşullar altında ezilen yurttaşlarımız, 100 
lirasının 70 lirasını, dolaylı vergi yoluyla devlete vermektedir. İşte, bu durum, vergide adaletsizliği 
doğurmaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki, dolaylı vergide, maalesef, dünya şampiyonuyuz. 

Verginin adaletli şekilde alınabilmesi için, vergiyle tanışmamış olanların üzerine gidilmesi 
gerekmektedir. Bunu, hükümete, bu kürsüden, defalarca söyledik; fakat, yapmadılar ya da 
yapamadılar. Kayıtdışı ekonominin boyutu, son dönemlerde, yüzde 60'lara ulaşmıştır. Hükümet, 
vergi toplamak için elini kolunu bağladığı işçiye, memura, esnafa, emekliye yöneliyor. Yurttaş
larımız, kendilerini sıkıntıya sokan bu uygulamalardan, belge düzeninin sağlıklı yapılmasıyla kur
tulacak; vergi gelirleri artacak, çalışan ve emeklilerimize yüksek gelir ve tüm yurttaşlarımıza 
kaliteli hizmet olarak dönecektir. 

Kayıtdışı ekonomiyi ise, kayıt altına almaya yönelik, geniş kapsamlı çalışmalar bir an önce 
yapılmalı, kayıtdışı konusunda başarılı ülkelerin projeleri örnek alınmalı; kayıtdışı ekonominin 
boyutu, makul bir düzeye mutlaka çekilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, çalışan bir kişinin, gıda, konut, giyim, sağlık ve kültür giderlerini kar
şılamak için, günün fiyatları üzerinden, asgarî düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanan 
asgari ücret, yıllardır, çalışma hayatımızın en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Bugün, as
garî ücretle çalışan bir yurttaşımız, 226 000 000 lira kazanmaktadır ve asgarî ücretle yoksulluk 
sınırının altında yaşayan bu yurttaşlarımız mucize gerçekleştirmektedirler. İşverenimize, bir asgarî 
ücretlinin maliyeti 427 275 774 liradır; ancak, bu paranın, sadece 226 000 000 lirası çalışanının 
eline geçmektedir. Bu nedenle, asgarî ücret vergi dışı bırakılmalı, AKP Hükümeti, asgarî ücretle 
geçinen yaklaşık 20 000 000 yurttaşımız için bu fedakârlığı yapmalıdır. Esasen, hükümet, kayıtdışı 
ekonomiyi makul bir düzeye çektiğinde kaynak artacak, böylelikle, asgarî ücretten vergi alınmasına 
gerek kalmayacak ve anılan ücret, insanca yaşanılacak bir düzeye gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, mükellefin, vergi yükünün adil olmadığına inanması, psikolojik olarak, 
mükellefin vergi kaçırmasına neden olmaktadır; çünkü, böyle bir mükellef, vergi kanunlarının, 
diğerlerine göre kendisine daha adaletsiz uygulandığını düşünmekte ya da alternatif olarak, vergi 
kanunlarının vergi kaçakçılığı yoluyla ihlal edildiğine inanabilmektedir. Bu konuda yapılan araştır
malar, ekonomik ve psikolojik tahliller de bunu doğrulamaktadır. Aynı zamanda, vergi idaresi ve 
yargısına güven duyulmayan bir ülkede vergi kaybının önüne geçilmesi çok güçtür. Bununla birlik
te, bir ülkede tahsil edilen vergilerin nerelere ve nasıl harcandığı da önemlidir. Türkiye, bugün, top
ladığı vergileri, batık bankaların açtığı karadeliklere vermekte, yolsuzlukların faturasının karşılığı 
olarak ödemektedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 20 nci maddesiyle 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ifade değiştirilmekte "Bu dönemleri bir 
aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye, vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans 
olarak ödeme yaptırmaya, vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetinden ayrı olarak avans 
oranı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir" denilmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, 
vergi iadesi nispetini geçmemek üzere, farklı bir avans oranı tespit etme konusunda Maliye Bakan
lığı yetkilendiriliyor. Avans oranı konusunda maddede bir netlik olmaması, yani, tamamen Bakan
lığın insafına bırakılması keyfî durumlar doğurabileceğinden, sakıncalıdır. 

Vergi nispeti kadar ödemenin sürdürülmesi uygulamasının devamı gerekmektedir. Ayrıca, 
avans oranının belirtilmemesi nedeniyle, emeklilere yapılacak vergi iadesinin bir kısmının emek
liler tarafından gecikerek elde edilmesi sonucu yaratılabilecektir. 
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Değerli milletvekilleri, bu tasarının gerekçesinde, ekonomik koşulların gerektirdiği bazı düzen
lemeleri yapmak ve mükelleflerin veya devletin ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri sağlamak üzere 
hazırlandığı söylenmekte ise de, yapılacak değişiklikler, ne yazık ki, geniş bir kesimi mağdur 
edecektir. 

Bununla birlikte, belge düzenini sağlamak için 1985 yılında başlatılan vergi iadesi uygulaması 
nedeniyle, emeklisinden çalışanına, geniş bir yurttaş kitlesi fiş peşinde koşmakta, dönem dönem 
yapılan değişiklikler nedeniyle de sistem, âdeta, yap boz tahtasına döndürülmektedir. Bu sistemin 
bir an önce sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Sözlerime burada son verirken, Yüce Meclisi, tekrar, şahsım ve Grubum adına saygıyla selam
lıyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pekel, teşekkür ederim. 
20 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı tasarının çerçeve 20 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 

2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesindeki "vergi iadesinden mah
sup edilmek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "vergi iade nispetinde" ibaresinin eklenmesini 
ve "vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetinden ayrı olarak avans oranı belirlemeye" 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 25.12.2003 

Mehmet Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek Kemal Kıhçdaroğlu 
Trabzon Mersin İstanbul 

Muhsin Koçyiğit Halil Tiryaki Ali Kemal Deveciler 
Diyarbakır Kırıkkale Balıkesir 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Emeklileri mağdur edebilecek düzenlemenin düzeltilmesi öngörülmektedir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci mad

desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tanımlar 
Madde 2.- Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir: 
1- Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya 

yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır. 
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2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak 
için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. 

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan 
karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımaların
da kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

4- Minibüs: Yapısı itibariyla sürücüsü dahil dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak 
için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. 

5- Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. 

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak 
için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil 
ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station 
ve benzerleri bu sınıfa dahildir.) 

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla 
beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır. 

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı 
olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük 
taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır. 

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uy
gun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır. 

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için 
imal edilmiş motorlu araçtır. 

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için 
imal edilmiş motorlu araçtır. 

12- Çekici: Römork ve yan römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motor
lu araçtır. 

13- Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her 
boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motor
lu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası 
almış, motorları olan yelkenli teknelerdir. 

14- Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit 
olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür. 

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara 
göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatlan gereğince cm3 cinsinden 
ifade olunan motor hacmidir. 

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtlann karayollannda güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil
meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil 
kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır. 

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibanyla tes
pit edilir. 

19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtlann ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtalan siciline 
yapılan kayıt ve tescilini ifade eder. 
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Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22.- 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekillerini; aziz milletimiz büyük 

bir değişim talebiyle ortaya çıktı ve öncelikle 3 Kasımda bu değişim talebini gerçekleştirdi ve biz
lere de, Türkiye'nin daha iyiye gelişme odaklı bir değişimini gerçekleştirmek üzere, âdeta, görev 
verdi. Bu değişim talebini gerçekleştirme kabiliyetine sahip, iktidanyla muhalefetiyle bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz ve üyeleri var. Bu değişim talebinin gerçekleştirilmesini, hayata en iyi 
şekilde geçirilmesini gerçekleştirecek bir de hükümetimiz var. 

İşte, değişim talebi, yani Türkiye'nin daha yaşanabilir bir ülke olması yolundaki adımlar teker 
teker atılmaya başlandı. 

Bu maddede Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra, şu ana kadar geçen sürede ulaşan 
telefon ve mail'lerle, arkadaşlarımız memnuniyetini bildirdiler. Belki de, yüzde 80 oranında bu ül
keden gitmek isteyen insanlar, şu anda -başta en çok sıkıntı çekenler olmak üzere- bu ülkede kal
mak ve bu ülkenin mutluluğunu yaşamak istiyorlar. İşte, bu mutluluklan vermek, aslında çok da zor 
değilmiş. Bunu, bu değişim talebini gerçekleştiren, bu şekilde hizmet vermeyi anlayış edinmiş olan, 
başta hükümetimize, ekibiyle beraber Maliye Bakanımıza şükranlanmı sunuyorum. 

Özellikle bu madde -belki biraz sonra değişecek; değişiklik önergesiyle daha da güzel olacak 
madde- Türkiye'de büyük sıkıntı çeken insanlara şu mesajı veriyor: Siz de bu milletin bir men
subusunuz; bizim gözümüzde değerlisiniz; biz sizi seviyoruz ve sizin üretken hale, daha iyi nok
talara gelmenizi istiyoruz. Bu, son derece önemli ve insanlan mutlu eden bir yaklaşım. Bu mesaj, 
aynı zamanda, adaletin bir tecellisidir ve insanlann bu adaletten dolayı mutlu olmasının gereğidir. 
Bütün mutluluğumuz, bu adaletin yerine gelmesi ve bu kadar kolay olan bir hayatın insanlar tarafın
dan da kolaylaştınlmış, zorlaştınlmamış olmasının bir ifadesidir. 

Ben, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri olan siz milletvekillerimize, 
hükümetimize ve Maliye Bakanımıza, hassaten şükranlanmı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efen
dim. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayva, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 22 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Lokman Ayva Mustafa llıcah Nusret Bayraktar 

İstanbul Erzurum İstanbul 
Sadullah Ergin Hanefi Mahçiçck Fehmi Öztünç 

Hatay Kahramanmaraş Hakkâri 
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Madde 22 - 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

" c) Sakatlık dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıt
lar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ayva, gerekçeyi mi okutuyorum? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yüksek oranda sakatlık derecesi bulunan malul ve engellilerin bilfiil taşıt kullanamayacağı dik

kate alınarak durumlarına ek düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23.- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. - Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlan ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) 

sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
(I) SAYILI TARİFE 

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşlan İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlan 

ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

1301-1600 cm3 e kadar 

1601-1800 cm3 e kadar 

1801-2000 cm3 e kadar 

2001-2500 cm3 e kadar 

2501-3000 cm3 e kadar 

3001-3500 cm3 e kadar 

3501-4000 cm3 e kadar 

4001 cm3 veyukansı 

2) Motosikletler 

100-250 cm3'e kadar 

251 - 650 cm3'e kadar 

651-1200 cm3'e kadar 

1201 cm3 veyukansı 

1 -3 yaş 

250.000.000 

400.000.000 

700.000.000 

1.200.000.000 

1.750.000.000 

2.500.000.000 

4.500.000.000 

6.750.000.000 

9.500.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

600.000.000 

4-6yaş 

175.000.000 

280.000.000 

550.000.000 

840.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

3.150.000.000 

4.750.000.000 

6.750.000.000 

40.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

7 - 11 yaş 

125.000.000 

200.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

900.000.000 

1.500.000.000 

2.200.000.000 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

250.000.000 

12 - 15 yaş 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

1.000.000.000 

1.300.000.000 

1.700.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

16 veyukanyaş 

30.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

450.000.000 

600.000.000 

750.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

100.000.000 
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(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutar
larının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası 
değerlerinin %10'unu aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir 
alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutan olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN - 23 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili 
Oğuz Oyan;buyurun.(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Oyan, şahsınız adına da ayrıca söz talebiniz olduğu için ikisini birleştirerek 15 dakikalık 
sürenizi başlatıyorum. 

Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bugün burada gene anonim başlıklı bir yasa tasarısı görüşüyoruz. Anonim 

başlıklı; çünkü "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı." Başlığına bakın
ca ne olduğunu anlayamadığımız türden bir tasan. Bunun ilk örnekleri Özal döneminden başlamış
tı, daha sonra, Meclisimiz, böylece bu alışkanlığı sürdürüyor; çeşitli yasalarda değişiklik yapan 
düzenlemeler geliyor. Dolayısıyla, bu tür her düzenlemeden sonra Vergi Kanununda oralara işaret
lememiz gerekiyor ki, işin içinden çıkasınız. 

Şimdi, burada, bu yasa tasansının, Plan ve Bütçe Komisyonundan çıktıktan sonra 48 saat geç
meden buraya gelmesinin sakıncalanna değinmeyeceğim, yalnız, bir şeye dikkatinizi çekeceğim; bu 
maddeyle ilgili Bakanlığın bir önergesi, yahut tasanda getirdiği düzenleme, tarife, komisyonda, 
yine, Bakanlığın önerisiyle değiştiriliyor. Daha sonra -birazdan önünüze gelecek, bizim önümüze 
geldi, gördük- iktidar kanadından, bu tarifeyi değiştirmek için bir önerge daha geliyor, yani, tarife 
ikinci kez değişmiş olacak. 

Yani, bir kere, birinci tespit, iyi düşünülmemiş, iyi hazırlanmamış, iyi tartışılmamış, 
kamuoyunda tartışılmadığı gibi, Mecliste de tartışılmamış ve incelenmemiş bir tasanyla yeniden 
karşı karşıyayız. Bu tür tasanlar ne oluyor; ya Cumhurbaşkanından dönüyor ya Anayasa Mah
kemesinden dönüyor ya da uygulamadan dönüyor. Uygulamadan niye dönüyor; çünkü, hayatın ger
çekleriyle uyumsuz olduğu için, bu defa, onu ya yeniden düzenlemeniz gerekiyor ya da uygulamada 
başansız olan bir yasa ortaya çıkıyor; birinci söyleyeceğim bu. 

İkincisi şu: Şimdi, Bakanlar Kurulundan çıkmış taşanlarda, komisyonda ve Genel Kurulda çok 
kapsamlı düzenleme yapılması çok âdetten değildir. Şimdi, burada -biz daha önce gördük- birtakım 
baskı güçleri devreye girebiliyor; vergi banşında gördük. Vergi banşında, bizim de komisyonda 
destek verdiğimiz birçok hüküm vardı; ama, buraya geldik, gördük ki, baştan aşağı değişmiş. Yani, 
birden bire, karşımıza bambaşka bir vergi affı tasansı çıktı; çünkü, geceyansı araya IMF girmişti, 
dışbaskı grubu. Daha sonra, ilginç olan, o yasanın uygulanmasıyla ilgili, sürelerle ilgili, bu defa Al-
bayraklar Şirketi devreye girmiş ve özel bir süre uygulaması... Hatta, bizim Grubumuza da, bu, im
zalattın larak getirilmek istenmişti. 

Değerli arkadaşlanm, bu tür, şirket, gerek tüzelkişi gerek özel kişi, gerek iç gerek dış sermaye 
çevrelerinden gerekse çeşitli baskı gruplanndan yasama sürecine müdahaleyi bu kadar görünür 
kılan bir dönem herhalde yaşanmamıştır. Şimdi, burada da bu değişiklik oldu; acaba, bu türden 
müdahaleler mi oldu tarife üzerine, bunu bilmiyorum; ancak, bildiğim bir şey var; bu müdahaleler 
sonrasında, örneğin, araya bir dilim eklenmesinin, 1 600 - 2 000 arasına bir 1 600 - 1 800 dilimi ek
lenmesinin bazı araç sahiplerini oldukça memnun ettiğini tahmin ederim. Özellikle, burada, bu 
konuyu bilenler için söyleyeyim; 2.0 litre araba segmentinde rekabet eden; ama, 1.8 turbo olarak 
satılan Passat araç sahipleri, herhalde çok memnun olmuşlardır; ama, acaba böylesine bir değişik
liğin haklı nedenleri var mıdır?! 
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Bakınız, otomotiv sektöründe, Türkiye, giderek Avrupa Birliğinin tüketim kalıplarına doğru 
yol alıyor. Bu sektörde (B) ve (C) segmentindeki araçlar, yani küçük ve alt orta denilen, compact 
sınıf denilen araçlar, giderek Türk pazarına hâkim olmaya başlıyor. Bunlann ikisinin Türkiye'deki 
araba satışları içinde ocak-kasım arasındaki payı yüzde 79,7'dir; yani, küçük sınıf, Türkiye'de ilk 
kez yüzde 34'lük bir paya ulaşmış ve alt orta sınıfın yüzde 45 olan payıyla birlikte, küçük ve orta 
sınıfta bu oran yüzde 79,7 olmuş; yani, yüzde 80'e yaklaşmış. Bu küçük ve orta sınıfın en önemli 
özelliği, ağırlığı, silindir hacmi olarak, 1 400-1 600 ya da burada olduğu gibi 1 300-1 600 arasın
daki silindir hacimleridir. Yani, biz, eğer bu tarifede bir bölme yapacaksak, bu yüzde 80'lik ağırlığı... 
Belki yüzde 80 değil; çünkü, bu sınıf içinde olup da, daha üst silindir hacimlerine sahip olanlar da 
var; ama, orta sınıfta olup da daha alt, yani 1 600 cc'lik araçlar da olduğu için, burada, en azından 
yüzde 70 küsurluk araçlar var. Yüzde 70 küsurluk ağırlığı olan bir dilimi bölmek gerekiyordu. Bu, 
Türkiye'de, gerçekten, küçük araç kullanan ve çevreyi daha az kirleten özellikteki araç sahiplerine 
gerçek bir hizmet olurdu; fakat, biz, burada görüyoruz ki, şu tarifede, biraz sonra önümüze gelecek 
önergeyle, indirimler, esas olarak üst tarifenin üst basamaklarında, daha yüksek silindir hacimlerin
de, daha zengin grupların, daha varlıklı kesimin sahip olduğu araçlarda yapılıyor; yani, en yükseğin
de 9 500 000 000'u bile 9 milyara indiren bir düzenleme birazdan teklif edilecek; Bakanın, o Porc-
heyi şöyle vergilendirelim vesaire dediği laflar havada kalacak. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, eğer, bunu yapabilseydiniz; yani, 1 200 cc'nin ya da 1 100 cc'nin 
altındakileri bir sınıf, bunun üstündekileri, 1 100 ya da 1 200 ile 1 400 arasındakileri bir ayn sınıf 
yapsaydınız, bir de, 1 400 ile 1 600 arasındakileri bir sınıf; o zaman, gerçekten, daha düşük gelirli 
olup da araç sahibi olanların lehine bir düzenleme yapmış olurdunuz. Bu imkânınız hâlâ var, hâlâ 
yapabilirsiniz; eğer, bu, daha dargelirli yurttaştan yana bir tavır alma konusunda samimi iseniz; çün
kü, bu yüzde 70 küsurluk grubu... 

HALUK İPEK (Ankara) - Önergede var. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - O önergede o yok, o önergeyi görüyorum Sayın İpek. O önergeyi 

görüyorum, o önergede olmadığını gördüğüm için, burada, sizi uyarıyorum, vaktiniz var; ben 
konuşurken, yeni bir önerge hazırlayıp, bunu düzeltebilirsiniz. 

Şimdi, tabiî, burada, bu, spesifik bazlı, miktar esaslı bir tarifenin adaletsizliklerini düzeltmeye 
yetmez; çünkü, bu tür tarifeler adaletsizdir. Bu tür tarifelerle, burada, iddia edildiği gibi, gerçek 
piyasa değerine daha yakın bir değeri yakalayamazsınız ve vergi yüklerinin çok eşitsiz olarak 
dağılımına yol açarsınız. 

Ben, size, birkaç örnek vereceğim; Sayın Bakan arzu ederse, bu örnekleri bir liste halinde ken
disine verebilirim; ilginç; çünkü, adaletsizliklere yol açıyorsunuz. Şu an tartıştığımız tarife üzerin
den söyleyeceğim; ama, sizin önerdiğiniz tarife de bu yapıya esaslı bir değişiklik getirmediği için, 
bir fark olmayacaktır. Şimdi, sıfır kilometre araçlar üzerinden bakalım isterseniz: Sıfır kilometre 
araçlarda, sizin, 1 300 ve 1 600 silindir hacmine aldığınız, örneğin, BMW 3,16 enjeksiyonlu bir araç 
kullanan için -bu aracın şu anki değeri 62 milyar küsurdur- bu uyguladığınız 400 000 000'luk ver
gi, yüzde 1 bile etmiyor, yüzde 0,6 ediyor; yani, o araca uyguladığınız vergi binde 6 ediyor. Buna 
karşılık, sizin, örneğin bir Lada Şamara araca uyguladığınız vergi -yenisi 11 milyarlık bir araçtır-
400 000 000, yüzde 3,5'tir; yüzde 0,6; yüzde 3,5; 7 kat daha yüksek, ağır bir vergi yükü. En yoksul 
vatandaşa, araba almak için en alt basamaktan başlayan, eski teknolojiye razı olan -ne hava yastığı 
var, ne başka bir güvenlik önlemi var- adama diyorsunuz ki, "haa, demek öyle, sana yüzde 3,5..." 
Ya da, ne bileyim, Dacia Solenza -Renault patentiyle çıkan- otomobile yüzde 2,9'luk bir vergi getir
miş oluyorsunuz. 

Başka bir örnek vereyim. Passat 1.8'i ucuzlatmış oldunuz, rekabet ilişkisini bozdunuz; ona uy
guladığınız vergi -ki, bunun, 1.8'in üst modelinin, konforlu olanının fiyatı 65 milyardır- 700 000 000 
liradır, bunun oransal değeri yüzde 1,08'dir; yani yüzde l'dir. Oysa, örneğin, Hyundai Sonata alacak 
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olana -daha üst gruba girdiği için, 2.0 litre, 42 milyardır satış fiyatı-1 200 000 000 uyguluyorsunuz, 
şimdi getireceğiniz öneriyle 1 100 000 000'a indiriyorsunuz, çok fark etmez; buna yüzde 2,86 ver
gi uygulamış oluyorsunuz. Yani biri yüzde 1, öbürü yüzde 3'e yakın; 3 kat fark var. Bu mu adalet, 
bu mu vergi eşitliği değerli arkadaşlarım? Bu kadar kötü hazırlanmış bir tasan olabilir mi? 

Yani, burada, Türkiye'de yıllardır uyguladığımız, çeşitli eşitsizliklere yol açtığını bildiğimiz bir 
tarife var, siz o tarifeyi hâlâ... Bu kadar, elinizde fırsat var; şöyle, yılbaşına beş kala bunu 
geçiriverelim... Eee, yani eşitsizlikleri devam ettiriyorsa, bu ne acele Sayın Bakan, Sayın Hükümet? 
Tabiî, bu dediğim eşitsizlikler ne yazık ki, başka örneklerde de sürüyor. 

Size bir tane daha örnek vereyim. Bakın, 1.8 bir araç, Audi TT Roadstr denilen bir araç; 142 
milyardır değeri, 142 milyar! Buna ne uyguluyorsunuz biliyor musunuz, 700 000 000 uyguluyor
sunuz; bunun yüzde değeri ne biliyor musunuz, yüzde 0,49; yani demin verdiğim BMW örneği yüz
de 0,6 idi, bu yüzde 0,49'a geliyor. Özal demişti "ben zengini severim" siz demiyorsunuz da uy
guluyorsunuz, hakikaten zengini seviyorsunuz. Yani adam 142 milyarlık araba alacak, yüzde 1 bile 
vergi vermeyecek... Bravo size, adalet buna denir gerçekten! 

Değerli arkadaşlarım, ikinci el araçlarda da benzer eşitsizlikler var ve çok ilginç, ikinci elde uy
gulanan vergiler, genellikle yüzde 3 ve üzerinde bir yük getiriyor. Biz, meseleye nispî olarak 
bakarız; çünkü, her şey, bir değere göre esaslanır, miktar esasında bakamazsınız. 

Bakın size bir örnek vereyim. Şahin S tipi arabaya sahip bir vatandaş olsun, 1999 model aracı 
olsun; bunun piyasa değeri 8 000 000 000-8 500 000 000 lira. Bu araca uyguladığınız Motorlu Taşıt
lar Vergisi 280 000 000 lira. Oran olarak baktığınız zaman, bu, yüzde 3,5'tir. Buna karşılık, sizin, 
örneğin 30 milyar liralık bir 1994 model Mercedes E 200'e uyguladığınız vergi 400 000 000 liradır, 
dolayısıyla yüzde 1,3'tür. yŞahine yüzde 3,5 vergi uyguluyorsunuz, Mercedese yüzde 1,3; yani, eşit
lik de buna denir hakikaten! Size de bu yakışır! Adaletli de böyle olunur! Bravo! (CHP sıralarından 
alkışlar) Şahine yüzde 3,5 vergi uyguluyorsunuz, değeri 8 milyar; 25 milyar liralık ikinci el Alfa 
Romeoya yine yüzde 3,5 vergi uyguluyorsunuz; aynı baza geliyor, yıllar itibariyle oynadığı için. 

Başka eşitsizlikler var. Mesela, Peugout 607'ye yüzde 2,7; buna karşılık Opel Fronteraya -bir 
üst sınıfa girdiği için, ikisi de aynı değerler düzeyinde, bunları özel olarak seçtim- yüzde 6,7; birin
de 2,7; öbüründe 6,7 ve aynı değerlere sahip. 

Bunun tek kurtuluşu vardır; değer esasına geçmek. Değer esasına geçmek, hem Anayasanın 73 
üncü maddesine uymak anlamına gelir hem gerçek anlamda vergi adaletini sağlamaya adım atmak 
anlamına gelir. Birazdan önerge vereceğiz. Değer esasına geçmek de yetmez aslında; çünkü, değer 
esasına geçip de tek bir oran uygularsanız, yeknesak bir oran uygularsanız, gene eşitsiz olur. Bun
dan daha eşit olur; ama, gene yeterli olmaz. Bunun, bir de artan oranlı bir merdivene kavuşturul
ması gerekir. 

Aslında, sizin getirdiğiniz vergiler, özellikle ikinci elde öylesine yüksek oranlara, yüzde 6'lara, 
7'lere çıkıyor ki, burada, bir şey koymak zorunda kalmışsınız. Bunun bir gerçek servet vergisine, bir 
varlık vergisine dönüşmemesi için, komisyonda, buna bir ilave yapmak zorunda kaldınız ve şunu 
söylediniz: "Eğer, bu konulan vergi, aracın kasko sigortası değerinin yüzde 10'unu aşıyorsa, aynı 
yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarının bir alt kademesine..." Ben, size bir örnek vereyim; 
diyelim ki, sizin elinizde 4 milyar lira eden 30 yaşında bir araç olsun, silindir hacmi 4 litrenin 
üzerinde. Bunun vergisi 750 000 000 lira olduğu için yüzde 10'u aşıyor, bir alt dilime geçiyor. Alt 
dilime bakıyorsunuz, orada 450 000 000 lira; yine geçiyor. Vergi tasarısında buna bir çözüm öngör
memişsiniz; yani "orada da olmazsa, bir alta geçer" dememişsiniz Sayın Bakan. Bir vergi tasarımın
da bu kadar da hata olmaz. Alt kademe yetmiyorsa, hâlâ yüzde 10'un üstünde kalıyorsa ne olacak; 
bunu bile tasarlamıyoruz. 

Şimdi, şunları da ilave edeyim: Tasarının gerekçesinde diyorsunuz ki: "Biz ağırlık esasından 
ayrıldık; çünkü, silindir hacmi daha iyi bir ölçüt, Avrupa Birliği böyle yapıyor." Avrupa Birliği böy-
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le yapmıyor, Avrupa Birliği, sadece silindir esasına bakmıyor. Avrupa Birliğinde, dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde en önemli ölçütlerden biri beygir gücüdür; çünkü, aynı silindir hacminde çok güçlen
dirilmiş, turbo sistemleri var, çok farklı beygir güçleri, çok farklı değerler var ve dolayısıyla çok 
farklı olması gereken vergi yükleri ortaya çıkar. 

Siz burada "biz, ağırlıktan silindir hacmine geçerek, aynı zamanda çevre vergisi olma niteliği 
de kazandırdık" diyorsunuz; bu, doğru değildir. Çevre vergisi özelliği kazandırmak için yapacağınız 
şey, Avrupa emisyon normlarını getirmek ve Avrupa emisyon normlarının ki, bunlar yıldan yıla 
hedef olarak verilir, bu emisyon... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, ek 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum. 
Buyurun. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Yani, araçların, hedef verilen yıllar itibariyle, atıklarının, kimyasal, 

zehirleyici madde oranlarının azalmasına bağlı olarak, Avrupa emisyon normları vardır ve bunlar 
birçok ülkede indirim konusudur. Yani, daha düşük zararlı atığı olan araçlara daha düşük, daha yük
sek olanlara daha yüksek vergi konulur. Hatta, bu tür araçların üretimini yasaklama söz konusu 
olabiliyor. Türkiye'de, daha, Avrupa'nın on yıl önce kaldırdığı kurşunlu süper benzin kullanımı hâlâ 
geçerli. "Şubatta kaldıracağız" deniliyor, hiçbir hazırlık yok, bu hazırlık olmadan olmaz; birdenbire, 
insanlara bunu bir genelgeyle, bir yasayla duyuramazsınız, o insanların buna hazırlıklı olması lazım. 
Dolayısıyla, Türkiye, bu açıdan çok geridir, çok yüksek bir çevre kirliliği altındadır. Bunun yolu, 
silindir hacmi esasından geçmiyor; bunun yolu, esas olarak, Avrupa'nın bu tür emisyon normlarını 
benimsemek, ona göre araç üretmek ve tüketimi teşvik etmekten geçiyor. Dolayısıyla, keşke, değer 
esasına geçebilme cesaretini gösterseydiniz diyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, oldukça önemli bir konu, lütfen. 
BAŞKAN - Doğrusunuz; ama, vakti verimli kullanmamız lazım. 
Sayın Oyan, lütfen, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Eğer, değer esası benimsenebilmiş olsaydı, o zaman, sigorta şirket

lerini -ki, sizin sigorta şirketleriyle müzakereler yürüttüğünüzü biliyorum; ama, sigorta şirketlerinin 
değer esasına olan itirazlan nedeniyle vazgeçip tekrar miktar esasına döndünüz ve hata yaptınız- bu 
işle daha ilgili kılmanın yollan vardı; yani, bir kere, piyasadaki modellerin yaklaşık yüzde 90'ının 
ilan edilen kasko değerleri kolaylıkla halledilebilirdi, geriye kalan birtakım istisnaî modeller toplam
da yüzde 10'un altında kalacaktı; orada, sigorta şirketlerinin ekspertiz değerleriyle bunu halledebilir
diniz ve sonuçta, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 1 -2 gibi bir küçük bir oranını sigorta şirketlerine 
vererek, bu işi, pekala değer esası üzerinde yapabilir ve vatandaşa daha adil bir vergi yapısı sunma 
imkânına kavuşurdunuz. Ne yazık ki, her zaman olduğu gibi, büyük bir fırsatı kaçırdınız. 

Size saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın söz talebi var. 
Sayın Bakan, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bugün, burada, bazı vergi kanunlannın değiştirilmesiyle ilgili tasarıyı görüşüyoruz. Bu arada, bu 
getirdiğimiz değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi, Motorlu Taşıt Vergisindeki sistemi değiş
tiriyoruz. 
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Bizim daha önce uyguladığımız sistem neydi; ağırlık esasına göreydi; yani, bunun kilosu ne kadar, 
kaç kilo geliyor, bakıp, o kiloya göre vergi aldığımız zaman, takdir edersiniz ki, aracın kilosu ile, ağır
lığı ile değeri birbirine eşit değil. Buna devam edelim demek, adaletsizliğe devam edelim demektir. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Kim diyor devam edelim diye?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, bunun değiştirilmesinde herkes 

mutabık ve bizim gerekçemiz de, bu adaletsiz yapıyı değiştirmek. 
Burada, değer ölçüsü esas alındığına göre, en iyi sistem olan "bunun kasko değeri ne kadar, ona 

göre alalım" yaklaşımıyla çalışmaya başladık; ancak, bunun teknik olarak imkânsız olduğu anlaşıl
dı. Çünkü -bu, ruhsata göre alınıyor- ruhsatlarda tam tarifler yok. Ayrıca, biz, sigorta şirketleriyle 
temas kurduk, uzun müddet çalıştık "hepsine ayrı ayrı kasko değeri vermemiz mümkün değil" 
dediler ve bunun pratikte yaratacağı sıkıntılar, halkımıza zulüm çektirmekten ibaret olacak. 

Dolayısıyla, yurt dışında, gelişmiş ülkelerde ve bilhassa Avrupa Birliği ülkelerinde, bunlar 
nasıl uygulanıyor diye baktık ve burada, değeri göstermeye en yakın ve kolaylıkla da tatbik edilebilir 
ölçü, silindir hacmi çıktı. Bunun üzerinde, silindir hacmine ve yaş grubuna göre, yine, bu hususla il
gili arkadaşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve ilgili bütün arkadaşlarımızla uzun uzun çalıştık. 

Dikkat ederseniz, bazı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptık, son anda tekrar 
yaptık. Şimdi, yine bir önergemiz var; onunla ilgili de, yine, Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarla, 
üst düzey yetkililerle, buradaki arkadaşlarımızla beraber çalışarak, bazı ufak tefek yeni değerlendir
meler yaptık. Ancak, takdir edersiniz ki, yeni gelen sisteme devamlı, bir reaksiyon olabilir, bu gayet 
normaldir; ama, bu, zaman içerisinde otursun diye, burada, Hükümetimize de tekrar yetki aldık; 
yani, Hükümetin -çıkaracağımız bu kanunda- bunu düşürme ve yükseltme yetkisi var. Yine de bir 
hata yapabiliriz, eksiğimiz olabilir; ama, bunu düzeltmeyeceğiz diye bir durum yok. Şu anda, yap
tığımız çalışmalara ve sizlerin de hazırladığı önergelere göre en iyi duruma getirdik. 

Bir örnek vermek istiyorum; Ford KA City 1.3; 890 kilogram, değeri de 19 milyar lira; bir de 
Daihatsu var, o da 890 kilogram, onun değeri de 31 milyar lira. Ağırlıkları aynı, birisinin değeri 19 
milyar lira, diğeri 31 milyar lira. Tabiî, burada bir haksızlık olduğu belliydi. Bir örnek daha vereyim, 
Hyundai 1 790 kilogram, değeri 34 milyar lira; Jeep Cherokee de 1 790 kilogram, değeri 96 milyar 
lira. Dolayısıyla, bu adaletsizlikleri önledik. 

Gelir grubu düşük halkımız, silindir hacmi düşük araba kullanıyor. Bu rakamları da çıkardık 
biz; Sayın Oyan'ın dediği rakamları bulamadık, bizimki ayrı. Zaten, hep ayrılıyoruz rakamlarda. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Bunlar, gerçek rakamlardır. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bakınız, toplam araç sayısı 4 363 731, 

bunun 546 000'i, yani yüzde 12,5'i 1 300 cc'ye kadar olan araçlar; 1 300 cc ile 1 600 cc arasında 
olan araç miktarı yüzde 71. Bakın, sadece bu iki kalemdeki araçların, toplam araç sayısı içerisinde 
payı yüzde 83, yüzde 84'e geliyor. Bu paya giren araçların vergilerine, eski uygulama olsaydı, yüz
de 28,5 yeniden değerleme yapacaktık. Şimdi, o yüzde 28,5'ten daha az bir artış oluyor, yüzde 22 
civarında bir artış oluyor. Hatta, bazılarının ileri yaşta olanlarına indirim bile var, eskisine göre in
dirim bile var. 

Şimdi gelelim, Porsche deniliyor ya... Orada da bizim tespitimiz, 4 000 cc ve yukarısı 9 mil
yar; o rakamlar da bunu gösteriyor. Dolayısıyla, burada çok fazla yapılmış bir zam yok. Biz, zam 
yapmak için de bunları yapmadık; ama, adaletli bir sistemi getirelim diye yaptık. Adaletli sistemi 
getirirken de, burada eğer ille zam deseydik; biz bunları alacağız, hiç değiştirmeyiz derdik; öyle bir 
durumumuz asla olmadı. Gelen her türlü teklifi değerlendirdik; nereye kadar; Genel Kurula kadar. 
Birazdan, bir önergeyle son duruma getireceğiz. Ona rağmen yine bir sıkıntımız olursa, halkımız 
bilsin ki, Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir; o, her zaman, tekrar düzenlenebilecek bir suplekse 
sahiptir. Ben, bunları, sizlerin bilgilerine arz etmek istiyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

- 5 7 6 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 2 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bu madde üzerinde, bugünkü gündem belirlenirken, İktidar Partisinin Grup önerisi aleyhine 

söz almıştım, orada birtakım gerekçeler ifade etmiştim. O gerekçelerden bir tanesinin, bugün, şu 
madde görüşülürken ortaya çıktığını görüyoruz. Yani, bazı gerçeklerle karşılaştığımız zaman, hatalı 
bir işlem yapıyorsak ya da vatandaşta tepkiye neden olabilecek birtakım yasama faaliyetlerini 
burada ortaya koyuyorsak, bunları düzeltmek için bir tamir zamanı bulamadığımızı ifade etmiştim; 
onlardan bir örnekle bu gece karşı karşıyayız. 

Sayın Bakanı dikkatle dinledim; zaten, öncesinde, bu tasarıyı detaylı bir şekilde araştırma fır
satı olmadı. Oğuz Oyan Hoca, son dakikaya kadar, markalar üzerinde, fiyatlar üzerinde derin bir in
celeme yapıp, son anda bu maddeye yetişti; getirilen çarpıklığı sizlere ve Yüce Meclisin huzuruna 
sunmak için geldi. Burada, amacımız, tamamen yapıcılıktır. Vatandaşta tepkiye neden olacak oran
lan -ben tekrar etmiyorum, sadece felsefeyi sunmak istiyorum- ifade ettik. 

Gözden kaçan bir başka husus da şudur -bir marka örneği verdi Sayın Oyan; ben onu tekrar et
meyeceğim- bundan sonra, ticarî hayatta rekabet ortamını bozabilecek bir uygulamayı da burada or
taya koymuş oluyoruz. Şöyle ki, bahsedilen araba, yüzde olarak da, miktar olarak da daha ucuz bir 
Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olacağı için, bunu pazarlayan firma, üretici firma, Türkiye'deki rek
lamlarına, bundan sonra, pazar payını artırabilmek için, daha düşük vergiyle bundan sonra bu aracı 
kullanacaksınız şeklinde bir ticarî promosyona girecek, reklama girecek; yani, burada, biz, farkın
da olmadan, serbest rekabet ortamını şu veya bu şekilde bozmuş olabilme riskini de ortaya 
koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işte, düğüm burada. Serbest piyasa ekonomisi, bizde, kurallı olma 
boyutuna henüz tam ulaşamadı. Çok çeşitli ticarî firmalar -burada kesinlikle bir suçlama getir
miyorum- şu veya bu şekilde, bürokrasiye kendi lehlerine olan bir durumu, genel eşitlik kuralına 
uygun bir şekilde sunabilirler, aktarabilirler ve bürokrasi buraya taşıyabilir. Bizim önemli 
görevimiz, yasama organı olarak görevimiz "bunu bürokrasi hazırladı, hükümet üstlendi; o zaman 
doğrudur" kavramından hareket etmememiz; yani, tartışılan bir nokta varsa ve tartışılan bu noktada 
haklılık varsa, bu haklılığı teslim etmek. 

Biz ısrar ediyoruz. Biraz sonra gelecek. Sayın Bakanı -demin de söyledim- dikkatle dinledim; 
tatmin olmadım. Sayın Oyan'ın açıklamaları -aynı partiye mensup olduğum için değil- bana çok 
daha tatmin edici geldi. Doğru bir iş yapmak istiyorsak, muhalefetin bu önerisine, ben, kulak ver
menizi diliyorum; biraz sonra, Sayın Oyan, önerge görüşülürken açıklayacak. Eğer. böyle bir fırsat 
varsa, ufak bir aradan sonra bu değerlendirilebilir; amaç, mutfakta, isteyerek ya da istemeyerek, 
yanlış pişmiş bir olayı, burada, doğru pişirecek bir sonuca varmaktır. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Koç, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 37 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
316 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

8. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/720) (S. Sayısı 316) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 23 üncü maddesi üzerinde 3 adet önerge vardır. 
Önergeleri okutmadan önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç'un, 

yerinden, kısa bir açıklaması olacak. 
Sayın Koç, buyurun 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Demin, ilgili maddede şahsım adına son sözü aldım. Sözlerimi tamamen irticalen söyledim. 

Olası bir yanlışlığı düzeltebilmek için, kuşkulanmı dile getirdim. Bu arada, bu tarifeyle, ticarî 
rekabet ortamında çeşitli araç üreten otomotiv sektöründeki firmalar lehine veya aleyhine birtakım 
değişiklikler olabileceğini ifade ettim. 

Bu arada, Maliye Bakanlığı bürokratlarının bu tür bir olayda pay sahibi olabilecekleri yönün
de bir şeyi, kesinlikle, düşünerek ifade etmedim. Özellikle bürokrat arkadaşlarımızın ne zor koşul
lar altında çalıştıklannı biliyorum. Eğer, böyle bir yanlış anlaşılma olduysa, ben, hepsinden özür 
diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 23 üncü madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş 

sıralarına göre okutacağım, sonra aykınlık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı kanun tasansının 23 üncü maddesinde yer alan (I) sayılı 

Tarifenin aşağıdaki şekilde ve devamındaki paragrafta yer alan "Ocak" ibaresinin "her yılın Ocak" 
şeklinde ve "% 10" oranının "% 6" olarak değiştirilmesini ve "belirlemeye" ibaresinden sonra gel
mek üzere "bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanunî oranına kadar artırmaya" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Nusret Bayraktar A. Müfit Yetkin 
Ankara İstanbul Şanlıurfa 

Mustafa Açıkalın Taner Yıldız 
İstanbul Kayseri 
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Motor Silindir Hacmi (cm') 

( I ) S A Y I L I T A R İ F E 

Taşıtların Yaşlan İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-3 yaş 4 - 6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukan yaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlan 

ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

1301-1600 cm3 e kadar 

1601-1800 cm3 e kadar 

1801-2000 cm3 e kadar 

2001-2500 cm3 e kadar 

2501-3000 cm3 e kadar 

3001-3500 cm3 e kadar 

3501-4000 cm3 e kadar 

4001 cm3 ve yukarısı 

2) Motosikletler 

100-250 cm3'e kadar 

251 - 650 cm3'e kadar 

651- 1200 cm3'e kadar 

1201 cm3 ve yukarısı 

250.000.000 

400.000.000 

700.000.000 

1.100.000.000 

1.650.000.000 

2.300.000.000 

3.500.000.000 

5.500.000.000 

9.000.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

600.000.000 

175.000.000 

300.000.000 

550.000.000 

850.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

3.150.000.000 

4.750.000.000 

6.750.000.000 

40.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

175.000.000 

325.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

1.250.000.000 

1.900.000.000 

2.800.000.000 

4.000.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

250.000.000 

75.000.000 

125.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

450.000.000 

675.000.000 

950.000.000 

1.250.000.000 

1.800.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

120.000.000 

180.000.000 

250.000.000 

350.000.000 

500.000.000 

700.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasannın çerçeve 23 üncü maddesiyle değiştirilen 197 sayılı Kanunun 5 in
ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 

İzmir 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

Kemal Kılıçdaroğl 

İstanbul 

"Madde 5- Motorlu kara taşıtlarında 

Satış veva kasko bedeli 

30 milyar liraya kadar 

30-50 milyar lira arası 

51 -100 milyar lira arası 

101 -200 milyar lira arası 

200 milyar liradan fazla 

(0) kilometre 

%1,5 

%2.0 

%2,5 

%3,0 

%4,0 

u Haluk Koç 

Samsun 

Ziya Yergök 

Adana 

Bir yaşından 

büvük araçlarda 

%1,0 

%1,5 

%2,0 

%2,5 

%3,0 

Oranında Motorlu Taşıtlar Vergisi alınır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeye en aykırı ve son önergeyi okutuyorum ve iş
leme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 23 üncü maddesiyle değiştirilen 197 sayılı Kanunun 5 in

ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kemal Kıhçdaroğlu Haluk Koç M. Akif Hamzaçebi 

İstanbul Samsun Trabzon 
Mustafa Özyürek Ali Kemal Deveciler 

Mersin Balıkesir 
"Madde 5.- (0) kilometre motorlu kara taşıtlarında, satış bedelinin % 3'ü, bir yaşından büyük 

araçlarda da kasko bedelinin yüzde 2'si oranında Motorlu Taşıtlar Vergisi alınır. Bakanlar Kurulu, 
bu oranlan % 50'ye kadar artırmaya veya eski oranlarına kadar indirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kıhçdaroğlu, konuşacak mısınız? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kıhçdaroğlu. 
Süreniz 5 dakika. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten de, 

çok önemli bir maddeyi görüşüyoruz. Burada, verdiğimiz önerge, değer esasına dayalı bir önerge; 
yani, bir otomobil kaç liraya satılmışsa, onun belli bir oranı üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi 
ödenmesini öngörüyor. 

Az önce, Sayın Oğuz Oyan Hocamız da açıkladı; verilen değişiklik önergesiyle bile, adaletsiz
lik tam giderilemiyor. Ben, şöyle bir örnek vermek istiyorum: Okunan ilk önerge kabul edilir, anah
tar teslimi 38 milyar liraya satılacak olan Megane-II Dynamique'in vergisi 1 100 000 000 lira 
olacak; buna karşılık, 1 995 motor gücünde bir BMV'nin satış fiyatı 106 825 000 000 lira; bunun 
da vergisi 1 100 000 000 lira olacak. Yani, önerge haksızlığı gidermiyor, haksızlığı, büyük ölçüde, 
yine kendi bünyesinde koruyor. Küçük araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da, yine bu 
adaletsizlik devam ediyor. 

Bizim verdiğimiz önerge kabul edildiği takdirde, örneğin Lada için 400 000 000 lira ön
görülüyor, bu 369 000 000 lira olacak. Buna karşılık, 66 milyar liraya satılan bir aracın Motorlu 
Taşıtlar Vergisi de 1 999 000 000 lira olacak. Yani, daha adil; eğer yüksek bedel ödenmişse daha 
fazla vergi, daha düşük bedel ödenmişse daha az vergi ödenmesini öngören bir düzenleme. 

Bu düzenlemeyi kabul eder misiniz; büyük bir olasılıkla bu düzenleme kabul edilmeyecek. 
Nedeni de, bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde Maliye Bakanlığının hazır olmadığı, Maliye 
Bakanlığının, bu konuda, özellikle sigorta şirketleriyle çalışmalarında belli bir aşamayı kaydet
mediği şeklinde belirlemeler, ifadeler oldu. Diliyor ve istiyoruz ki, Maliye Bakanlığı kısa zamanda 
değer esasına geçer ve Motorlu Taşıtlar Vergisindeki haksız uygulamalara son verir. 

Bu önerge kabul edilmez de sizin verdiğiniz önerge kabul edilirse ne olur; bunun en büyük 
sıkıntısını sizler çekeceksiniz; çünkü, gittiğiniz her yerde bu sizlere söylenecek. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kıhçdaroğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 23 üncü maddesiyle değiştirilen 197 sayılı Kanunun 5 in

ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan (İzmir) ve arkadaşlan 

"Madde 5- Motorlu kara taşıtlarında 
Bir yaşından 

Satış veya kasko bedeli (0) kilometre büyük araçlarda 
30 milyar liraya kadar % 1,5 %1,0 
30-50 milyar lira arası %2,0 %1,5 
51 -100 milyar lira arası %2,5 %2,0 
101 -200 milyar lira arası %3,0 %2,5 
200 milyar liradan fazla %4,0 %3,0 
Oranında motorlu taşıtlar vergisi alınır." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, katılamıyoruz; ancak, 

sebebini de arz etmek istiyorum; çünkü, yanlış bazı bilgilendirmeler de oluyor. Bir defa, kasko 
değerine göre yapılması fiilen imkânsız, teknik olarak imkânsız; bir. İkincisi, 5 yaşından fazla 
arabalar için kasko değerleri de yok; yani, bu önergelerin tatbik imkânı teknik olarak mümkün değil, 
o bakımdan katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Oyan, önergesi üzerinde söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Oyan. 
Süreniz 5 dakika. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, biraz önce kürsüye geldiğinde, bu verdiğimiz rakamlar 

için "bu, bizim rakamlarla tutmuyor, burada da aynlıyoruz" demişti. Doğrusu, belki aynldığımız bir 
nokta daha var, ben bilmediğim hiçbir konuda bu kürsüye çıkmıyorum. Şimdi, Sayın Bakan "5 
yaşını aşmış araçlann kasko değeri yok" dedi. Aslında doğrusu şu, onu biraz önce arkada konuş
muştuk: 5 yaşını aşan araçlann kasko sigortası yapılmaması söz konusu değil, 5 yaşını aşan bir 
aracınızı pekâlâ kasko sigortası yaptırabilirsiniz, Türkiye'de yaptırabilirsiniz, dünyanın her tarafın
da da yaptırabilirsiniz, bunda bir yanlışlık yapmayın tekrar. Burada, şudur: 5 yaşına kadar olan araç
lann değerleri, sürekli olarak dergilerde, bu ikinci el araçlann değerlerini yayımlayan dergilerde 
yayımlanır, 5 yaşın üzerinde olanlar yayımlanmaz genellikle; çünkü, buna zaten yer yoktur. Bir de 
gelişmiş ülkelerde 5 yaşından sonra aracın hurdaya çıkma yaşı gelmeye başlar. Türkiye'den farklı 
olarak işçilik çok maliyetli olduğu için, gelişmiş ülkelerde, araçlar, bizim gibi ülkelere göre çok 
daha erken hurdaya çıkanlırlar. O nedenle de, 5 yaş, o ülkelerde, bir anlamda, aracın artık tamirciye 
çok fazla gitmeden teknik ömrünün tamamlandığı yıl olarak kabul edilir. Türkiye böyle bir ülke 
değil, Türkiye yoksul bir ülke. Türkiye'de insanlar çok yaşlı araçları kullanıyorlar. 20 yaşın üzerin
deki araçların, yeni araç alımında vergi indiriminde kullanılması gibi bir kolaylık dolayısıyla, hur
da araçlann bir bölümünü piyasadan temizleyebiliyoruz. Bu da iyi bir uygulama, bir itirazımız yok; 
ama, ancak böyle temizleyebiliyoruz. 
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Burada, ne yazık ki, tekrar söylemek zorundayım; miktar esaslı tarifeler, bir eşitsizliği düzel
teyim derken, başka bir eşitsizliğe yol açar. Miktar esaslı tarifelerde ideali bulamazsınız; yani, bu 
konuda önerge vereceksiniz, o önergelerle doğruya yaklaşam azsınız, hatta, daha önemli hatalar 
yapıyorsunuz. Bakın, size bir örnek vereyim: Sizin verdiğiniz önerge biraz sonra burada tartışılacak. 
Siz, 4 litrenin üzerindeki, 1-3 yaşındaki yeni araçlar için en yüksek vergi bedeli olarak 9 500 000 000 
lira önermiştiniz, şimdi bu 9 500 000 000'u, 9 milyar liraya düşürüyorsunuz. Türkiye'de satılan en 
pahalı araç Ferrari 456 MGT'dir. Bu aracın piyasa değeri 442 milyar liradır. Sizin tarifenize göre, 
bu aracın vergisi 9 500 000 000 liradan 9 milyar liraya düşüyor. Yüzde kaç almış oluyorsunuz; yüz
de 2 almış oluyorsunuz. Oysa, bizim burada önerdiğimiz sistem basit, 200 milyar lirayı aşan araç
lardan yüzde 4 alınız. Yüzde 4 vergi alsaydımz, yeni bir Ferrari arabadan 17 700 000 000 lira 
alacaktınız. 

Burada çok lafını ettiniz, Porsche dediniz; kaç para vergi alıyorsunuz? Bunun iki modeli var, 
Porsche 911 Turboyu örnek olarak vereyim. Bunun yenisinin fiyatı 350 milyar liradır. Tarifenizde 
bu arabanın vergisi 6 750 000 000 liraydı, şimdi verdiğiniz yeni önergeyle bunu 5 500 000 000 
liraya düşürüyorsunuz. Bu mu adalet, Sayın Bakan?! Yani, bir yandan "biz, artık, Porschelerin 
gözünün yaşına bakmayacağız, adam gibi vergi alacağız" diyorsunuz... Bu mu vergi; 5 500 000 000 
lira?! Ne ediyor biliyor musunuz; düşürmeseydiniz, ilk teklifinizdeki 6 750 000 000 lirayla gel
seydiniz, yüzde 1,93 ediyordu, şimdiki önerinizle yüzde 1,57 ediyor. 11 milyar liralık Lada 
Samaradan yüzde 3,5 alıyorsunuz, 350 milyar liralık Porscheden yüzde 1,5 vergi alıyorsunuz; yani, 
allahaşkına, bunun adaleti nerede; böyle bir şey olabilir mi?! Halbuki, bizim, şurada önerdiğimiz 
miktarı uygulasamz, buradaki 350 milyar lira değerindeki Porsche yüzde 4 vergi verecek; yani, 14 
milyar lira vergi alacaksınız, tam 14 milyar lira; 5,5 falan değil. O Porscheyi kullanan, o vergiyi 
ödemelidir, iki taksitte 7'şer milyar lirayı ödemelidir, ödemek zorundadır. Bu kadar yüksek fiyatlar
la, özel zevklerini tatmin eden insanlar, bu ülkeye vergi ödeme borcunu yerine getireceklerdir. Bu 
ülkede Anayasanın 73 üncü maddesi şunu söylüyor: "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." 

HALİL AYDOGAN (Afyon) - Bundan öncekiler ne kadar ödüyordu Hocam? 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Yani, siz, o düşük gelirli bir araba sevdasını, ucuz arabayla ve 

güvenlik risklerini alarak, tatmin eden yurttaşlarımızı... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Şimdi, bakınız, salondan değerli arkadaşlar "eskiden ne alınıyor

du" diye soruyorlar. Eskiden ne alınıyordu meselesi şu: Eskiden de, yine, bu civarlarda para 
alınıyordu zaten; yani, Türkiye'de, spesifik tarifelerle de lüks araçlar için, hep 1,5, 2, 3 katı birtakım 
değerler konularak bu araçlardan vergi alınabildi; yani, sonuçta, bir vergi alınıyor tabiî, alınmıyor 
değil. 

Biz size şunu söylüyoruz: Bu, gayri adildir; yani, sizin aldığınız vergi, bu kadar yüksek değer
ler karşısında yüzde 1,5'i aşmıyor ve bunu düşürüyorsunuz. Bakın, yüzde 1,9'dan yüzde 1,5'e; dün
den bugüne, akşamdan sabaha düşürüyorsunuz. Yani, burada, sanki, belli bir kesimi daha fazla 
koruma anlayışı öne çıkıyor. Oysa, eğer, bizim dediğimizi yapsanız, değer esaslı yapsanız ve bunu, 
artan oranlı hale getirseniz, yüzde 1 ile 4 arasında değişen oranlara getirebilseniz -yüzde 1; ikinci, 
yani, 1 yaşından sonraki araçlar için- o zaman, hem değere göre kavramak hem ödeme gücünü daha 
iyi kavrama imkânına sahip olabilirdiniz. 

Sizin, sigorta şirketleriyle olan maceralarınızın mutlu sonla bitmemesi, sizin, yeterli iradeyi 
göstermemenizden kaynaklanmaktadır. Biraz önce de açıkladım; eğer, sigorta şirketlerine, böy
lesine bir külfet yüklemenin karşılığında bir ödül de verilebilirse, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüz
de l'i, 2'si gibi bir miktarı verme imkânınız olursa, toplanan hâsılattan da ödeyebilirsiniz ya da 
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komisyon olarak bir şekilde öderseniz, o zaman, sigorta şirketleri çok daha gönüllü olarak buraya 
katılır ve siz, hem verginin tahsil masraflarını, vergi maliyetlerini azaltırsınız hem de daha iyi ver
gi alırsınız. Şimdi, siz, bu sistemle, hem daha az vergi alacaksınız hem de daha eşitsiz vergi alacak
sınız. Oysa, daha çok vergi elde edebilirdiniz ve çok daha da adil bunu yansıtabilirdiniz; ne yazık 
ki, bu fırsatı kaçırıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Oyan, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Bitiyor, Sayın Başkan. 

Bakınız, bir başka şey daha söyleyeyim: Türkiye'de, Motorlu Taşıtlar Vergisini yılda iki kez 
alıyorsunuz. Bunu bir kerede, ocak ayında peşin verene enflasyon kadar bir indirim yapın da, 
bazıları da bir kere gitsin bankaya ödemeye. Bunu halledin bari; yani, şunu şu yasaya getirin de, bir
takım kurumlan, önlerinde kuyruklarla sürekli muhatap olmaktan ve bu ülkeye zaman kaybettir
mekten kurtarın. 

Ne yazık ki, burada önerimizi kabul etmiyorsunuz, buna üzülüyoruz. Üzülüyoruz; çünkü, Tür
kiye için iyi bir düzenleme olmuyor, bu fırsat kaçıyor; o yüzden, üzüntülerimizi belirtmek istiyoruz 
ve bu maddeye olumlu oy vermeyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesinde yer alan (I) sayılı 

Tarifenin aşağıdaki şekilde ve devamındaki paragrafta yer alan "Ocak" ibaresinin "her yılın Ocak" 
şeklinde ve "yüzde 10" oranının "yüzde 6" olarak değiştirilmesini ve "belirlemeye" ibaresinden son
ra gelmek üzere "bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanunî oranına kadar artırmaya" ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek (Ankara) ve arkadaşları 

(I) SAYILI TARİFE 
Motor Silindir Hacmi (cm") Taşıtların Yaşlan İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi 

ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

1301 -1600 cm3 e kadar 

1601- 1800 cm3 e kadar 

1801-2000 cm3 e kadar 

2001- 2500 cm3 e kadar 

2501- 3000 cm3 e kadar 

3001- 3500 cm3 e kadar 

3501-4000 cm3 e kadar 

4001 cm3 ve yukansı 

2) Motosikletler 

100 - 250 cm3'e kadar 

251 - 650 cm3'e kadar 

651- 1200 cm3'e kadar 

1201 cm3 ve yukansı 

1 -3 yaş 

taşıtları 

250.000.000 

400.000.000 

700.000.000 

1.100.000.000 

1.650.000.000 

2.300.000.000 

3.500.000.000 

5.500.000.000 

9.000.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

600.000.000 

4-6yaş 

175.000.000 

300.000.000 

550.000.000 

850.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

3.150.000.000 

4.750.000.000 

6.750.000.000 

40.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

7 - 11 yaş 

100.000.000 

175.000.000 

325.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

1.250.000.000 

1.900.000.000 

2.800.000.000 

4.000.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

250.000.000 

12-15 yaş 

75.000.000 

125.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

450.000.000 

675.000.000 

950.000.000 

1.250.000.000 

1.800.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

16 veyukanyaş 

30.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

120.000.000 

180.000.000 

250.000.000 

350.000.000 

500.000.000 

700.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

100.000.000 
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BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon)- Katılamıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 
HALUK İPEK (Ankara)- Sayın Bayraktar önergeyi açıklayacak efendim. 
BAŞKAN- Peki. 
Sayın Bayraktar; buyurun. 
Sayın Bayraktar, süreniz 5 dakika. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasansıyla ilgili önergemizin gerekçesini izah ederken, Sayın Oğuz Oyan'ın bazı tespitlerine 
ben de farklı bir açıdan bakmak istiyorum: Biraz önce yapmış olduğu konuşmalarda "1 800 turbo 
Passat otomobillere haksız rekabet şansı verilerek, ayrıcalık tanınır" derler; oysa Türkiye'de ve Tür
kiye dışında satılan ve üretilen araçlarda 1 800 Passat olduğu gibi, 1 800 Audi var, 1 700 Opel var, 
1 800 Ford Focus var, 1 700 Renault Megan var, 1 700 Fiat var, 1 700 Hyundai var; dolayısıyla, 
rekabet, her firma için eşit şartlarda, isteyen istediği gibi yapabilir. 

Eğer 2 000'e kadar olan motorlarda da aynı uygulama uygulanacak olsaydı, o zaman, Mercedes 
200 Kompressor de girecekti, diyeceklerdi ki Mercedese ayrıcalık uyguladınız. Nitekim, 2 000 Mer
cedes Kompressor araçlarında 163 beygir, 2 700 Mercedes dizel araçlarında da 163 beygir; ama, 
dizel motorlarının motor hacmi daha yüksek olduğu için çevreyi daha fazla etkiliyor maksadıyla... 
Aslında, bu vergiler, bir yerde, çevre vergisi niteliğinde olduğu için, araçların fiyatlarına en yakın 
olan şeklin tespiti konusunda bir çalışma yapılmıştır. 

En iyisi, doğrudur, kaskodur. Kasko değeri üzerinden alınmasında hemfikir olduğumuzu hem 
Sayın Bakanımız ve hükümet yetkilileri hem de bizler belirttik; ama, günümüz şartlarında bunun uy
gulanmasının zor olduğunu görünce, en uygun olan ve buna yakın olan sistemin bu şekilde olacağını... 

Ama. bu arada, bir Lada Şamara, 8 milyardır asıl bedeli, vergileri 2 milyar küsurla yaklaşık 11 
milyar oluyor; yani, Lada Samara'nın değeri düşüktür; ama, verilen vergi de düşüktür. Ama, bunun 
karşısında 40 milyar liralık bir Mercedes 50 milyar lira ÖTV ve diğer vergilerle aslında 90 milyara 
çıkıyor. Dolayısıyla, asıl vergi araç alırken vatandaş tarafından veriliyor. 

Dahası var... 
OĞUZ OYAN (İzmir) - O, başka vergi. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Müsaade edin. Yani, eğer, vergilendirme diyorsanız, bir 

müddet önce, yüksek silindirli ve lüks araçların üzerine konan ÖTV yüzde 50'den 75'e çıktığında 
"yine vergi yüklüyorsunuz" diyerek farklılıkla tenkit etmiştiniz. Oysa, bu vergilere vatandaş diyor 
ki, daha sağlıklı, daha güvenli işime gücüme gitmek için... Araçlarda artık lüks segment kalkmıştır, 
çevre etkileme unsurları önplana çıkmıştır. Çevre etkileme unsurları içerisinde de Avrupa nor
muna... Çevreyi daha az etkileyen katalitik konvertörlü araçların çevreye etkisi ile Lada Samaranın 
etkisi aslında aynıdır; ama, buna rağmen, düşük gelirli vatandaşların, elbette, aldıkları araçların da, 
mümkün olduğu kadar -burada bir düzenleme yapılarak- adaletli sisteme yaklaştınlması hususunda 
bir önerge vermişizdir. Bu da yeterli görülmüyor, bizim tarafımızdan da yeterli görülmüyor, açık ve 
net olarak söylüyoruz; ama, hükümetle ve sizlerle yapmış olduğumuz mutabakatlar ve görüşmeler 
sonucu ileri kademelerde daha iyi bir düzenleme yapılabilmesi için, Bakanlar Kurulunun, kasko 
bedellerinde -kasko bedelinin yüzde 10'unun altına veyahut üstüne çıktığı takdirde- bu vergilendir
meyle, bir alt kademeye geçiş hakkı var idi. Biz, bir önergemizde, bunu yüzde 6'ya kadar çekmiş
tik. Hükümet yetkilileriyle daha sonra yapmış olduğumuz mutabakatlar sonucu, kasko bedelini de 
yüzde 4'e çekmek ve Bakanlar Kuruluna bu konularla ilgili aksaklıkları düzenleme yetkisi vermek 
suretiyle, düzenlemelere bir hayli yaklaşmış olduğumuzu görüyoruz. 
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Nitekim, daha önceki dönemlerde uygulanan sistemin adaletsiz olduğuna hepimiz şahittik. 100 
milyar liralık bir Mercedese 900 000 000 lira ödenirken, 45 milyar liralık diğer bir otomobile 5 500 000 000 
lira ödeniyordu. Buna en yakın sistemin ne olacağı hususuna, bugünün şartlannda, ancak motor 
silindir hacimleri esasına göre bir çalışma yapılırsa yaklaşılır ki, Avrupa'da, birçok ülkede, hem 
motor silindir hacmine doğru hem de ağırlık ve yaş sistemine doğru uygulama var. Bu konunun en 
büyük duayeni dediğimiz Almanya'da uygulanan sistem, motor silindir hacmi, artı, yüksek hacimli 
dizel otomobilleri ve çevreye etki edenleri de ona göre vergilendirmek suretiyle olandır. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bir Porsche'nin, gerçekten, 300 milyar lira değerindeki 
bir Porschenin vergisi 5 500 000 000 lira gözükmektedir; ama, bu Porschenin -en tipi var- 4 000 
ce'nin üstündekileri de 9 milyar lira ödeyecektir. Yani, aslında, 300 000 000 liraya ve 900 000 000 
liraya kadar ödeme yapılan bu tip lüks araçlara 9 milyar lira ve üzerinde ödenme imkânı doğmuş
tur. Bunlar da, vergilerini son derece artırarak vermişlerdir. Kaldı ki, Türkiye'de, 13 tane Ferrari, 12 
tane Porsche var; ama, bunun dışında, yüksek motor güçlü bir hayli başka araç var -BMW var, 
Cheroke var, Land Crouiser var, Range Rover var- bunları da eşit sisteme getirdiğiniz zaman 9 mil
yar lira vergi ödeyecekler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayraktar. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Önergemizle, şu ana kadar uygulanan ve uygulanmak 

istenen sistemin daha adil hale getirilerek, toplumun geneline hitap edecek düzeyde... Bunun, yüz
de 10'unda ufak tefek aksaklıklar olacağı gözüküyor; ama, yüzde 90'ında mutabakat sağlanacağı 
hususunda, daha adaletli olacağı kanaatiyle bu önergemizin kabulünü arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24 -197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(II) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1) Minibüs 
2) Panel van ve motorlu karavanlar 
(Motor Silindir Hacmi) 
1900 cm3 ve aşağısı 
1901 cm3 ve yukarısı 
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 
25 kişiye kadar 
26-35 kişiye kadar 
36-45 kişiye kadar 
46 kişi ve yukarısı 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve 
benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 
1.500 kg.'a kadar 
1.501-3.500 kg'a kadar 
3.501-5.000 kg'a kadar 
5.001-10.000 kg'a kadar 
10.001-20.000 kg'a kadar 
20.001 kg ve yukarısı 

1 - 6 vaş 
300.000.000 

400.000.000 
600.000.000 

750.000.000 
900.000.000 
.000.000.000 
.200.000.000 

300.000.000 
600.000.000 
900.000.000 
.000.000.000 
.200.000.000 
.500.000.000 

7 - 15 vaş 
200.000.000 

250.000.000 
400.000.000 

450.000.000 
750.000.000 
850.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 
350.000.000 
750.000.000 
850.000.000 

1.000..000.000 
1.200.000.000 

16 ve vukarı vaş 
100.000.000 

150.000.000 
250.000.000 

200.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
600.000.000 

100.000.000 
200.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
600.000.000 
700.000.000 

- 5 8 5 -



T.B.M.M. B:37 25 . 12 . 2003 0 : 3 

Taşıt Cinsi ve 
Motor Gücü (BG) 

Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özel tekneler 
10-20BG'nekadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51 - 100 BG'ne kadar 
101 - 150 BG'ne kadar 
151 BG ve yukarısı 

(III) SAYILI TARİFE 
Taşıtların Yaşlan İle Her Motor Gücü Birimi (BG) 

İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutan ( TL ) 
3 yaş 4 - 5 yaş 6-15 yaş 16 ve yukan vaş 

15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
30.000.000 
45.000.000 

10.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
35.000.000 

5.000.000 
9.000.000 

12.000.000 
15.000.000 
20.000.000 

2.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
7.000.000 

10.000.000 

Taşıt Cinsi ve Azami 
Kalkış Ağırlığı 

Uçak ve helikopterler 
1.150 kg'a kadar 
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 
10.001-20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve yukarısı 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtlann Yaşlan İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukan yaş 

5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.400.000.000 
7.500.000.000 6.000.000.000 4.500.000.000 3.600.000.000 

10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.800.000.000 
12.500.000.000 10.000.000.000 7.500.000.000 6.000.000.000 
15.000.000.000 12.000.000.000 9.000.000.000 7.200.000.000 
17.500.000.000 14.000.000.000 10.500.000.000 8.400.000.000 
20.000.000.000 16.000.000.000 12.000.000.000 9.600.000.000 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
24 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25.- 197 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin başlığı "Vergiye etki eden değişiklikler" 

şeklinde, son fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Taşıtlann tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir." 
BAŞKAN - 25 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4. - 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikran Sağlamak İçin Ek 

Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar ver
gisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade 
edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt 
vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar 
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vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halin
de 2004 yılı taksit aylannda ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade 
olunur. Ödeme zamanlannda ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin 
edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
BAŞKAN - Madde 26/geçici madde 4 üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstan

bul Milletvekili Sayın Hasan Aydın?.. Yok. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Geçici 4 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5 - 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir 

hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt
lara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellef
ler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluştan ile yetkili bayiler veya ilgili vergi 
daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
BAŞKAN - Geçici 5 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 5 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6 - 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 

31/12/2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır. 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi) 
1.500 kg.'a kadar 300.000.000 200.000.000 100.000.000 
1.501-3.500 kg'a kadar 750.000.000 450.000.000 200.000.000 
3.501-5.000 kg'a kadar 900.000.000 750.000.000 300.000.000 
5.001-10.000 kg'a kadar 1.000.000.000 850.000.000 400.000.000 
10.001-20.000 kg'a kadar 1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000 
20.001 kg ve yukansı 1.500.000.000 1.200.000.000 700.000.000 
BAŞKAN - Geçici 6 ncı madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7 . - 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan 

motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş 
sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki 
eşit taksitte ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 7 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, kabul edilen geçici maddelerle birlikte 26 ncı maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 27. -1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu mad
desinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28.- 488 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. - Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 

kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleş

meyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 

Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan 
kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutannı, işlemin yapıldığı tarihi 
takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu ver
gi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün için
de, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin öden
mesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan birlikte tespit edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. - 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV Makbuzlar ve diğer kağıtlar" baş

lıklı bölümünün; (1) numaralı fıkrasının (h) bendi ile (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı fıkrasının sonuna (c), (d) ve (e) bentleri ile aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir. 

"h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra 
senetleri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nak
ledilen veya emir ve havalelerine tediye olunan paralar için düzenlenen ve nakli veya tediyeyi temin 
eden kağıtlar." 

"b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (15.000.000 TL.) 
2. Kurumlar vergisi beyannameleri (20.000.000 TL.) 
3. Muhtasar beyannameler (13.000.000 TL.) 
4. Katma değer vergisi beyannameleri (13.000.000 TL.) 
5. Diğerleri (13.000.000 TL.) 
c) Belediyelere verilen beyannameler (10.000.000 TL.) 
d) Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri (10.000.000 TL.) 
e) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (30.000.000 TL.)" 
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"Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen mik
tarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir." 

BAŞKAN - 29 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Diyar
bakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Koçyiğit, söz taleplerinizi birleştirdim. 
CHP GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; görüşülmekte olan 316 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasansının 29 uncu maddesi üzerindeki görüşlerimi belirtmek üzere şahsım ve CHP Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; vergi yükü açısından, önce, dolayh-dolaysız vergi ayırımı, gelir dağılımı ve 
vergi adaleti üzerinde durduktan sonra, yasa tasansının 29 uncu maddesine ilişkin değerlendirmemi 
konuşmamın sonuna doğru yapacağım. 

Değerli milletvekilleri, kamu harcamalannın finansmanının sağlıklı bir şekilde karşılanmasın
da ana kaynağın vergi gelirleri olması konusunda kuşku yoktur. Ekonomik yapının sağlamlığı ve 
gelişmesi de, vergi gelirlerinin kamu harcamalannı karşılamadaki etkinliğiyle doğru orantılıdır. 

Vergi kanunlannın vergiye bağladıklan olayın veya hukukî durumun saptanması, yani, ver
gilenmesi gereken bütün işlem ve yükümlülüklerin vergi dairesince izlenmesi, verimli bir vergi uy
gulamasının önkoşuludur. Vergi idaresinin güçlendirilmesi, vergi yargısının hızlandırılması, sistem
deki boşluklann doldurularak vergi rezervlerine ulaşılması, vergilerin verimliliğini artırmada kuş
kusuz etkili olacaktır. 

Vergi sistemi adalet yönünden incelenirken, dolaysız-dolaylı vergi karşılaştırması yapmak, 
genellikle en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması, dolaysız vergilerin önemli bir 
bölümünü gelir üzerinden alınan vergilerin oluşturması gerçeğine... Vergi ödeme gücünü en iyi 
biçimde saptayan ölçü, gelirdir. 

Aslında, ekonomik ve sosyal koşullara aykın olmayan bir dolayh-dolaysız vergi dengesi ol
ması gerekir. Dolaysız vergilerin ağırlıkta olduğu vergi sistemlerinin daha adil olduğu elbette doğ
rudur. Dolaysız vergi genellikle gelir üzerinden alındığı için, herkes gücüne, yani, gelirine göre ver-
gilendirildiğinden, daha adaletli bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2002 yılında kolay vergi toplama yöntemi olarak, bir yasa 
değişikliği gerektirmeyen, kararnameyle artınlabilen harcama-tüketim vergisi gibi vergilere aşın 
yüklenilmiş ve dolaysız-dolaylı vergi oranı yüzde 34'e-yüzde 66 olmuştur. Bugün bu oran yüzde 32 
dolaysız, yüzde 68 dolaylı vergi olmaktadır. 

Dolaylı vergiler, zengini de fakiri de aynı oranda vergilendirdiği için oldukça adaletsizdir. Bir 
iktidann kimden yana olduğunun göstergelerinden biri, bu dolayh-dolaysız vergi ayınmında yat
maktadır. Halktan yana tavır alanlann, genel vergi yapısı içerisinde dolaysız vergilere ağırlık ver
mesi gerekir. Bugün, bunu görememekteyiz; çünkü, sistem içerisinde, sürekli bir şekilde, dolaylı 
vergilerin ağırlığı giderek artmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu harcamalannı vergi gelirleriyle karşılamakta zorlanan 
kamu idaresi, vergi gelirlerini artırmayı başaramamış, vergi kanunlannı uygulayamamış, vergi 
kaçağı artmış; bu nedenle, kamu harcamalarını karşılamak için vergi kanunlannda sık sık değişiklik 
yaparak yeni vergi kanunlannı yürürlüğe koymak suretiyle, vergi gelirlerini artırmak istemektedir. 

Kolay vergi toplamak, ancak, harcama vergileriyle mümkün olduğundan, hükümet, giderek 
dolaylı vergilere ağırlık vermektedir. Tüm bu yeni vergi getirme gayretlerine, vergi toplamadaki 
adaletsizliğe rağmen vergi gelirleri kamu harcamalannı karşılamakta yetersiz kalmakta, kamu har
camalannın karşılanması için, artan bir şekilde içborçlanma yolu tercih edilmektedir. 
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Böylece, içborçlanma, vergide eşitsizliği, adaletsizliği iyice artmış, rantiyeler için Türkiye, 
hem vergi bağışıklığı hem zahmetsiz para kazanma yönünden cennet olmuştur. Bu durum, kamu 
harcamalarının tüm yükünün az ve orta gelirli gruba yüklenmesi sonucunu doğurduğundan, ran
tiyelerin pazarlık gücünü artırmış, gelir dağılımını da oldukça bozmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi adaleti, yalnızca dolaysız -dolaylı vergi dengesinin 
sağlanması yoluyla da gerçekleştirilemez. Dolaysız vergilerin alınmasında bazı ana ilkelerin dikkate 
alınması gereklidir. Önemli olan, dolaysız vergilerin hangi gelir gruplarından alındığıdır. Bu, vergi 
adaleti yönünden çok önemlidir. Gelir Vergisi gibi dolaysız vergi tahsilatının çok önemli bir bölümü 
dargelirlilerden alınmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda vergi sistemimiz sağlıklı olmayan yollarla zor
lanmaktadır. Hızla artan kamu giderlerinin karşılanması için yeni kaynaklar bulma, ulaşılamamış 
vergi rezervlerini vergi kapsamı içine alarak vergi kaçağını önleme yoluna gidilmemiş, bu durum, 
bugün olduğu gibi, vergi sisteminin kendiliğinden daha kolay kaynaklara yönelmesi, bu kaynaklan 
yıpratması sonucunu doğurmuştur. Bunun yanında, millî gelirden vergi yoluyla kamuya aktanlması 
hedeflenen tutann büyüklüğü ve genel vergi yükünün aşın artınlması nedeniyle, toplumun alt gelir 
gruplan daha fazla vergilendirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, katlanılabilecek vergi yükü sınırsız değildir, üst sının vardır. Vergi oran
lan aşın arttığında, vergiye karşı yükümlünün direnci de artacaktır. Bu durumda, vergi yükümlüleri, 
vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma olanaklannı sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Enflas
yonun etkisi de gözönünde tutulursa, vergi kaçırma olanağı olmayanlar ve vergiden kaçınamayan-
lar, daha az gelir elde ettikleri halde daha çok vergi ödeyeceklerdir. Yıllardır içinden çıkamadığımız 
kısırdöngü işte budur. 

Değerli milletvekilleri, kamu açıklan verimli ve adil bir vergi sistemiyle karşılanmadığı için, 
kamu harcamalannın gerektirdiği kaynak, otomatik olarak, vergi ödeme gücü en az olanlardan sağ
lanmıştır. Aynca, siyasî iktidarca, vergide verimliliğin ancak vergi ödeme gücü düşük olan kesim
ler vergilendirilerek sağlanabileceğinin farkına vanlmış, bilinçli olarak bu amaca yönelik yasal 
değişikliklerle, alt ve orta gelir gruplan sürekli bir şekilde aşın vergilendirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, ülkemiz yüzde 6,5'lik faiz- dışı fazlaya odaklanmış 
durumdadır. Bir yandan, vergi kaybı olur gerekçesiyle IMF, vergi teşvik yasasının çıkmaması için 
sürekli bir şekilde direnç göstermekte, öte yandan da, bugün olduğu gibi, sürekli ekvergiler salın
makta, deprem vergisi gibi olağanüstü dönemlerin geçici vergilerinin kalıcı duruma getirilmesine 
olanak hazırlanmaktadır. 

Evet, ülkelerin olağanüstü dönemlerinde yeni vergilere, ekvergilere ve geçici vergilere gerek
sinme duyulması gayet doğaldır, doğrudur da; çünkü, böylesi zor dönemlerin aşılması, ancak ulusal 
dayanışmayla mümkün olabilir; 1999 yılında Sakarya depreminde olduğu gibi. O zaman, belli bir 
süre, belli bir dönem uygulanmak üzere Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel İşlem 
Vergisi ve Özel İletişim Vergisi gibi vergiler uygulamaya konulmuştu; ama, artık, bugün, deprem 
gibi olağanüstü koşullar ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu nedenle, o döneme özgü "ekvergi" ve 
"geçici vergi" adı altında alınan vergilerin de ortadan kaldınlması gerekmektedir. Böyle bir uy
gulama, hem vatandaşlara güven verecek ve hem de gelecekte benzer durumlardaki olaylarda daha 
duyarlı davranmalanna zemin hazırlayacaktır. Oysa, hükümet, getirdiği bu vergi paketiyle, 
olağanüstü dönemde, deprem döneminde "ekvergi" adı altında alınmış olan geçici vergileri sürekli 
vergilere dönüştürmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa tasansının 29 uncu maddesiyle, yeni geçici düzen
lemeler olan Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı kapsamındaki bazı kâğıt ve işlemler Damga 
Vergisi ve harçlar kapsamına alınmak suretiyle, daimî, sürekli duruma getirilmektedir. Bu düzen
leme doğru değildir. Oysa, hükümet, Özel İşlem Vergisini kaldıracağına dair taahhütte bulunmuş
tur. Yoksa, hükümet bu taahhüdünü unuttu mu?! 
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Bazı kâğıtlara ilişkin ödenmesi gereken Özel İşlem Vergisi, isim olarak devam etmese bile, 
içerik olarak Damga Vergisi ve harçlar kapsamına alınmak suretiyle sürekli, kalıcı duruma 
getirilerek devam etmektedir. Bu şekilde olağanüstü deprem döneminde gelir artıncı olarak bütçe 
kapsamına alınan Özel İşlem Vergisinin, Damga Vergisi kapsamında kalıcı duruma getirilmesi doğ
ru değildir. Bu, vergi sisteminin dolaylı vergiler lehine adaletsiz bir şekilde genişlemesine ve vergi 
yükünün artmasına neden olacaktır. 

Ümit ederim ki, 2004 yılında yeni vergi yükleri getirilmez. 
Sözlerime son verirken, tüm Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlar, tüm halkımızın ve 

milletvekillerimizin yaklaşan yeni yılını kutlar, sağlık ve başarılar dilerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, teşekkür ediyorum. 
29 uncu madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı kanun tasarısının 29 uncu maddesi (h) bendi ile (2) numaralı 

fıkrası (b) bendi ile eklenen (c), (d), (e) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Çelik Zafer Hıdıroğlu Sedat Kızılcıklı 
Bursa Bursa Bursa 

Agâh Kafkas Ali Osman Başkurt Abdullah Torun 
Çorum Malatya Adana 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

b) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere verilen diğer beyannameler: 
3. Muhtasar beyannameleri (10 .000 000 TL) 
4. Katma Değer Vergisi beyannameleri (10. 000.000 TL) 
5. Diğerleri (10.000.000 TL) 

c) Belediyelere verilen beyannameler ( 8.000.000 TL) 
d) Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen 

sigorta prim bildirgeleri ( 8.000.000 TL) 
e) Gümrük idarelerine verilen 

beyannameler (20.000.000 TL) 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) - Sayın Baş

kanım, bu önergede bir eksiklik var; herhalde, sehven unutmuş arkadaşlar; (b) bendinin 1 ve 2 nci 
fıkraları yazılmamış. O fıkraların aynen kabul edilmesi şartıyla takdire bırakıyoruz. Yani "3,4,5" 
diye başlamış (b) bendinden sonraki fıkralar, 1 ve 2 nci fıkralar hiç alınmamış. Komisyonda kabul 
edilmiş şekliyle yer alması gerekli burada. 

BAŞKAN - Tamam. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Var efendim, önergenin mahiyeti de o istikamette. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANİ MEHMET AYDİN (İzmir) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
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FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Kanun tasarısında alınan oranlar, çoğunluğu düşük gelirli esnaf ve sanatkârın Maliye 

Bakanlığına olan vecibelerini yerine getirmede önemli maddî güçlük yaratacağı için önergemizdeki 
miktara çekilmesi mükellefin kayıt düzenine olan saygı ve güvenini koruyacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30.- 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili 

kâğıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu bölüme (28) 
numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (29) ve (30) numaralı fıkralar eklenmiştir. 

"23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin 
temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler 
(kredilerin kullanımları hariç)." 

"29. Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve 
kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler. 

30. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde 
tüketici kredisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31.- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, 

bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluş
ları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri 
ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32.- 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33.- 492 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1.- Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleş

meyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 
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Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istis
naya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutannı, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün 
içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün için
de, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesin
den ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan birlikte tespit edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34.- 492 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" başlıklı 

bölümünün (1-3), (III-1-e) ve (III- 2/ b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (15.300.000 TL.)" 
"e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, 
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına 
aldığı kararlan için de aynen uygulanır." 
"b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya 
tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay 
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlannda (20.600.000 TL.) 
c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, 
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
icranın tehiri kararlannda (16.400.000 TL.)" 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
34 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35.- 492 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tarifenin "II-Maktu harçlar" bölümünün (4) 

numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
"Ticaret sicili memurluklannca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harç

lar aynen alınır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
35 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36.- 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin "II- Kadastro ve tapulama işlemleri" 

başlıklı bölümüne (d) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
"Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
36 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 37.- 492 sayılı Kanuna ekli (6) sayılı tarifenin "II- Vize harçları" başlığı "II- Vize 
müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelen paragraf 
hükmü, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı 
alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri 
Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı 
tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1- İkamet tezkeresi: 
1 aya kadar her gün için (5.000.000 TL.) 
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz.) 
1 aydan sonraki her ay için (30.000.000 TL.) 
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38. - 492 sayılı Kanuna ekli (7) sayılı tarifenin "II-Liman işlemleri" bölümünün (6) 

ve (7) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"6. Yeterlik Belgesi Harçları: 
a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, 
Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, 
Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi'Makinisti, 
Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve 
Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı (31.100.000 TL.) 
b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı (20.600.000 TL.) 
c) Birinci Zabit. İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ Operatörü. 
Makine Zabiti, Yat Kaptanı. Balıkadam, 
1 .Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve 
Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (12.300.000 TL.) 
d) Sınırlı Kaptan. Sınırlı Başmakinist. Sınırlı Vardiya Zabiti. 
Sınırlı Makine Zabiti. Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı (9.000.000 TL.) 
7. - Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil). 
Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim. Belgelendirme ve 
Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında 
Verilen Eğitim Sertifikalan ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri (5.900.000 TL.)" 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39.- 492 sayılı Kanuna ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tez

kere. vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri ile (16) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde 
yeniden belirlenmiş. (16) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, aynı tarifenin XI 
inci bölümünün başlığı "Finansal faaliyet harçları" olarak değiştirilmiş, bölümün (8) numaralı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarifenin sonuna aşağıdaki (10) numaralı fıkra eklenmiştir. 
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"a) Avcı derneklerine dahil olanlardan (110.000.000 TL.) 
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan (120.000.000 TL.) 
a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere 
verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için ) (250.000.000 TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (400.000.000 TL.) 
c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz 
tüfek ruhsatnameleri (10.000.000 TL.)" 
"8.-a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (42.622.000.000 TL.) 
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (30.000.000.000 TL.)" 
"10. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve 
işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil 
ücretleri, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa 
payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil 
ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden (Yüzde 50)" 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 40.- 492 sayılı Kanuna ekli (9) sayılı tarifenin "Il-Sürücü belgesi harçları" 

bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Al, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden (100.000.000 TL.)" 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Burada da bir 

düzeltme yapıyoruz ve "yeniden düzenlenmiştir" ibaresinin "yeniden değiştirilmiştir" şeklinde 
düzeltilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Madde, söylediğiniz doğrultuda düzeltildi. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41 - 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 ün

cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Mükerrer Madde 44 - Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin 

çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre 
temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları bir
likler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kul
lanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğ
renci yurtlan ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmet
lerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların 
temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunlann müştemilatı vergiye tabi değildir. 
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Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 

100.000 TL. olarak hesaplanır. 
İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır. 

Yıllık Vergi Tutarları (TL) 
Bina Grupları 
1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 
4. Grup 
5. Grup 
6. Grup 
7. Grup 

1. Derece 
1.250.000.000 

750.000.000 
500.000.000 
250.000.000 
150.000.000 
75.000.000 
25.000.000 

2. Derece 
1.000.000.000 

600.000.000 
400.000.000 
200.000.000 
120.000.000 
60.000.000 
20.000.000 

3. Derece 
750.000.000 
450.000.000 
300.000.000 
150.000.000 
90.000.000 
45.000.000 
15.000.000 

4. Derece 
625.000.000 
375.000.000 
250.000.000 
125.000.000 
75.000.000 
32.000.000 
12.000.000 

5. Derece 
500.000.000 
300.000.000 
200.000.000 
100.000.000 
60.000.000 
25.000.000 
10.000.000 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edil
miş su şebekesi haricinde karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin 
yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır. 

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ay
rıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli 
ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş 
bulunan büyük şehir belediye sınırlan ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20/11/1981 
tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir. 

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevrelemizlik vergisi, belediyelerce binaların 
tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutan itibanyla tahak
kuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahal
lerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak 
tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 

Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin 
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temiz
lik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde 
seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye 
bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise mün
hasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin 
hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktanr. Büyük şehir belediye sınır
lan içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde 
yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktanlır. 

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukanda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye 
yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. 

Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralannda yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme 
oranında artmlır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlannın yüzde beşini aşmayan kesirleri 
dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplannı belirlemeye ve bu mad
denin dördüncü ve beşinci fıkralannda yer alan tutarlan yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina 
gruplan itibanyla ayn ayn dörtte birine kadar indirmeye veya yansına kadar artırmaya yetkilidir. 
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Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini 
de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri 
belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, bir kelimede, bir harf düzeltmemiz olacak. "Su şebekesi haricinde karşılayan" yerine "su 
şebekesi haricinden karşılayan" şeklinde, burada bir "n" harfinin eklenmesini istiyoruz. 

BAŞKAN - Dediğiniz doğrultuda düzeltilmiştir, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42. - 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5 - 31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer 

alan yetkiler kullanılıncaya kadar, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik ver
gisinin tarh ve tahakkukunda, söz konusu maddenin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine 
göre çıkarılmış bulunan Bakanlar Kurulu Karan ile belediyelerce alınmış kararlar uygulanmaya 
devam olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
42 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43.- 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"A) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyannea Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafın

dan yayın kuruluşlannın reklam gelirlerinden alınan pay kadar aynca hesaplanacak tutarda eğitim 
katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo 
Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı paylan ertesi ayın yirminci günü ak
şamına kadar beyan edilerek ödenir. 

Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

2. a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıt
lar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyannea tahsil edilen 
damga vergisinin, 

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, 
vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri, (16) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile "Finansal faaliyet harçlan" başlıklı XI 
inci bölümünün (10) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilen harçların, 

c) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 inci maddesine göre tahsil edilen şans oyunları 
vergisinin, 

% 25'i, 31.12.2010 tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak aynlır. 
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Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar Milli 
Eğitim Bakanlığına ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 44. - 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2. - Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 

kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 
bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlan 31.12.2013 tarihine kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istis
nasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalış
mayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin 
cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45.- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun İkinci Kısmının 

"PTT Hizmetleri Vergisi" başlıklı Üçüncü Bölümünün başlığı "Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyun
ları Vergisi" olarak değiştirilmiş, bu Bölümde yer alan mülga 39 ve 40 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel iletişim vergisi 
Madde 39 - Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları 

dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25, radyo ve televizyon yayınlarının uydu plat
formu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri %15 oranında özel 
iletişim vergisine tâbidir. Bakanlar Kurulu, %25 oranını % 10'a kadar indirmeye ve kanuni oranına 
kadar artırmaya. %15 oranını ise %5'e kadar indirmeye ve %25'e kadar artırmaya yetkilidir. 

Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde yirmimilyon lira aynca özel iletişim vergisi alınır. Bu 
tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 
beşini aşmayan kesiri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutan % 50'si 
oranında anırmaya veya yansına kadar indirmeye yetkilidir. 

Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileri ile radyo ve televizyon yayınlannın uydu or
tamından iletilmesini sağlayan uydu platform işletmecileri ve kablo ile iletilmesini sağlayan kablo 
platform işletmecileridir. Bu verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 
teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi izleyen ayın onbeşinci günü mesai saati sonuna kadar 
beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 in
ci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri 
uygulanır. Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyannca Hazineye 
ödenecek payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Her ay tahakkuk edecek özel 
iletişim vergisi, cep telefonu abonelerine düzenlenecek faturalarda aynca gösterilir. 
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Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasın
da gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli 
idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. 
Sayın Bakanımız, daha önce yaptığı açıklamada "ilk tesiste alınan vergileri kaldırıyorum" 

demişti; ama, burada görüyoruz, cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde 20 000 000 liralık bir ver
gi geliyor; daha doğrusu, vergi var, eski vergi aynen devam ediyor; ama, adı biraz değişmiş ve bunu 
da yüzde 50 oranında artırma ve indirme konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. 

Değerli milletvekilleri, vergi almanın zor olduğunu benden önceki konuşmacılar da ifade et
mişlerdi. Vergi almanın zorluğu şuradan kaynaklanıyor: Vergiyi adaletli aldığınız zaman toplumda 
dirençle karşılaşmıyorsunuz; eğer, vergide adaletsizliğe yol açarsanız, o zaman vergi almada zorluk 
çıkar ve siyasal iktidarlar da bundan yıpranırlar. 

Bu yasa tasarısında, özellikle, daha önce listelerini burada tartıştığımız Motorlu Taşıtlar Ver
gisinde ciddî sorunların çıkacağını bir daha belirterek, bu maddeyle ilgili görüşlerimi sunmak is
tiyorum. 

Bunlardan birincisi, bu madde, temelde, kolaycılığa kaçan bir düzenleme. Cep telefonu kul
lananlardan vergi alınacak, Özel İletişim Vergisi ve yine, şans oyunlan dediğimiz yeni bir vergi 
geliyor, birleştiriliyor; Şans Oyunlan Vergisi olarak da, yeni bir vergi, bizim vergi sistemimizde 
yerini almış oluyor. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl, bununla ilgili yasa tasansı Parlamentoya gelirken, son kez 
getirileceği ifade edilmişti, Plan ve Bütçe Komisyonunda da son kez geleceği düşüncesiyle ve 
temennisiyle gelmişti; doğrudur, son kez geldi ve bundan sonra, artık, sürekli hale geldi; bundan 
böyle, bu vergilerdeki değişiklik, belki oranlan artınlarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine gelecek. 

Değerli milletvekilleri, daha önceki maddelerde, özellikle teknolojinin gelişmesi, ar-genin 
gelişmesi için bazı düzenlemeler yapmıştık. Bu maddede, kablolu yayını ve uydu platformundan 
yapılan yayınları aynca vergiliyoruz; bu madde kabul edilirse, bu da ilk kez oluyor. 

Aslında, kablolu yayın daha çok yeni, bunun vergilenmesi erkendi, biraz daha yaygınlaşmasın
da büyük yarar vardı, hiç değilse kentlerin çirkin görüntüsünden, çatılardaki antenlerden kur
tulabilecektik; ama, maalesef, çok erken davranıldı ve bir vergi getiriliyor. Bu, özellikle kablolu 
yayına olan talebi biraz daraltacaktır diye düşünüyorum. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, maddede bir düzeltme talebimiz var. 
Cümlede bir düşüklük var; üçüncü fıkranın ikinci satınndaki "ile" yerine "ve" kelimesinin gel

mesini talep ediyoruz. 
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BAŞKAN - Görüşünüz doğrultusunda düzeltilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Teşekkür 

ederiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çerçeve 45 inci maddeye bağlı 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Şans oyunları vergisi 
Madde 40 - Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans 

oyunları vergisine tâbidir. 
a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon 

için 20.000 lira. 
b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 40.000 lira, Sayısal-Loto 

oyununda her bir kolon için 80.000 lira. 
c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin 

% 10'u. 
d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u. 
Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Verginin mükellefi bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlardır. 
Şans oyunlan vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis ve talih oyun

larını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunlan vergisi, ertesi ayın yirminci 
günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 
48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve 
hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Çerçeve 45 inci maddeye bağlı "Şans oyunlan vergisi" başlıklı 40 inci maddeyi oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen 39 ve 40 inci maddeler doğrultusunda, çerçeve 45 inci maddeyi oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46.- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici mad

de eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 88. - 9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 80 inci 

maddeye eklenen ikinci fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar katma değer vergisi iade alacağının 
prim borçlanna mahsubunu isteyen işverenler (mükellefler) hakkında, vergi dairesine süresinde 
başvurmuş olmaları kaydıyla, Katma Değer Vergisi mevzuatına göre yapılan mahsup talepleri 
yerine getirilinceye kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaz. Uygulanmış olan gecikme 
zammı tutarlan Kurumun bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde iş
verenlere nakden veya Kurumun alacaklanna mahsup suretiyle iade edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
46 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 47. - 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandın İması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve 
Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "entegre" ibaresi "tam ve 
yeni teknoloji ile" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
47 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 48.- 1)213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) Birinci Kitabının Altıncı Kısmının "Vergi Hatalannı Düzeltme" başlıklı üçüncü bölümünün 

başlığı "Vergi Hatalannı Düzeltme ve Reddiyat", 
b) 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün", 
c) 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Taşıt Alım Vergilerini" ibaresi "Özel Tüketim 

Vergilerini", 
2) 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin birin

ci fıkrasında yer alan "500.000 liraya kadar (500.000 lira dahil)" ibaresi "5.000.000 liraya kadar 
(5.000.000 lira dahil)", 

3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 
a) 41 inci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralannda yer alan "yirmiüçüncü günü" ibaresi "yir

minci günü", 
b) 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi 

"beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 
4) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "inşaat ve onarma işlerinde" ibaresi "inşaat 

(dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde", 
b) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "geçici kabulün yapıldığını gösteren 

tutanağın düzenlendiği tarih" ibaresi "geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onay
landığı tarih", 

c) 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Mart ayı içinde" ve "Şubat ayı içinde" 
ibareleri, sırasıyla "Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar" ve "Şubat ayının onbeşinci günü 
akşamına kadar", 

d) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "Vakıf
lar" ibaresi "Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)", 

e) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına 
kadar" ibaresi "ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar", üçüncü fıkrasında yer alan "Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylannın yirmiüçüncü günü akşamına kadar" ibaresi "Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylannın yirminci günü akşamına kadar", 

f) 119 uncu maddesinde yer alan "beyanname verecekleri süre içinde" ibaresi "beyanname 
verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 

g) Mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "geçici verginin beyan ve ödeme 
sürelerini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onbeşinci günü akşamı olarak belirlemeye" ibaresi 
"geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu, ödeme süresini ise on-
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yedinci günü akşamı olarak belirlemeye", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "dönemi iz
leyen ikinci ayın onbeşinci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı 
süre içinde ödenir." ibaresi "dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan 
vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.", 

h) Geçici 55 inci maddesinde yer alan "1.1.1999 - 31.12.2003 tarihleri arasında" ibaresi 
" 1.1.1999 - 3 i. 12.2004 tarihlen arasında", 

j) Geçici 59 uncu maddesinde yer alan "31.12.2005 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2003 
tarihleri arasında" ibareleri sırasıyla "31.12.2006 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2004 tarihleri 
arasında", 

5) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dördüncü ay içinde" ibaresi "dördüncü ayın 

onbeşinci günü akşamına kadar", 
b) 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yirmiüçüncü günü akşamına kadar" 

ibaresi "yirminci günü akşamına kadar", 
c) 40 inci maddesinde yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi "beyannamenin 

verileceği ayın sonuna kadar", 
d) Geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "1.1.1999 -31.12.2003 tarihleri arasında" 

ibaresi "1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri arasında", 
e) Geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2003 tarihine kadar" ibaresi 

"31.12.2004 tarihine kadar", (7) numaralı bendinde yer alan "Türkiye'de faaliyette bulunan özel 
finans kurumlan hakkında da" ibaresi "Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans kurumlan ile tüzel 
kişiliğin sona ermesi şartı aranmaksızın yurt dışında kurulu bankalann Türkiye'deki şubeleri hak
kında da", 

6) 488 sayılı Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Anonim, kooperatif, eshamlı komandit" 

ibaresi "Anonim, eshamlı komandit", 
b) Ekli (2) sayılı tablosunun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün 

(16) numaralı fıkrasında yer alan "şirketlerin sermaye artınmlarına" ibaresi "şirketlerin kuruluş
larına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına". 

7) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 
a) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi 

"Maliye Bakanlığı", beşinci fıkrasında yer alan "yapıldığı yerin vergi dairesine" ibaresi "yapıldığı 
yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen 
banka veya özel finans kurumu şubelerine", son fıkrasında yer alan " kayıt ve tescil" ibaresi "kayıt 
ve tescil veya satış nedeniyle malik", 

b) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "100.000 liranın" ibaresi "1.000.000 liranın". 
c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "net ağırlığı" ibaresi "motor silindir hacmi", 
d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "istiap haddi" ibaresi "azami toplam ağırlığı". 
e) 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan "vukua gelen" ibaresi "meydana gelen". 

"vuku bulduğu" ibaresi "meydana geldiği". 
şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - 48 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Millet

vekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi; buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBI (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; tasarının son maddelerine gelmiş bulunuyoruz ve tasarının kabulüyle birlikte, Motorlu 
Taşıtlar Vergisinde mevcut sistemi terk edip, silindir hacmi esasına geçmiş oluyoruz. Ben, çok 
kısaca, bu silindir hacmi konusuna bir değindikten sonra, maddeye ilişkin değerlendirmeme 
geçeceğim. 

Silindir hacmi, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde veya OECD ülkelerinde uygulanıyor diye bir 
şey yok; öncelikle, bunu söyleyeyim. Her ülke, kendi şartlarına göre uygun bir modeli seçip, kul
lanmaktadır. Ben, size örnek vereceğim, hangi ülke, hangi modeli uygulamaktadır. Örneğin, 
Danimarka, ağırlık esasını uygulamaktadır. Finlandiya, yine ağırlık esasını uygulamaktadır. Alman
ya, silindir hacmi esasını uygulamaktadır. Macaristan, ağırlık esasını uygulamaktadır. İrlanda, silin
dir hacmi esasını uygulamaktadır. Meksika, değer esasına dayalı artan oranlı bir tarifeyi uygulamak
tadır. Hollanda, taşıtın cinsine, ağırlığına ve kullanılan benzine göre bir model uygulamaktadır. Bel
çika ve İspanya, motor gücünü esas almaktadır. İngiltere, dingil sayısını ve ağırlığı esas almaktadır. 
Yani, bütün gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği ülkelerinde, OECD ülkelerinde, mutlaka, şu model 
uygulanmaktadır şeklinde genel olarak bir eğilim yoktur. Silindir hacmi de uygulanabilir, bir başka 
model de uygulanabilir, hepsinin artıları olabilir, eksileri olabilir; önemli olan, o ülke şartlan 
içerisinde en uygun modeli bulmaktır. 

Silindir hacmi, gelişmiş ülkelerde çok sorun yaratmayabilir; çünkü, refah düzeyi çok yüksek 
olan bu ülkelerde, kişi başına gelir düzeyi de çok yüksektir; dolayısıyla, değerleri birbirinden fark
lı olan aynı silindir hacmine sahip arabalann belli bir vergide buluşturulması, o verginin farklı 
değerlerdeki araçlar için eşit yapılması çok sorun yaratmayabilir; ama, ödeme gücünün, refahın, kişi 
başına gelirin çok düşük olduğu Türkiye'de, silindir hacmi, mutlaka doğru sonuç verir diye bir şey 
yok. Nitekim, tasanda yer alan tarifeler, hem komisyonda hem Genel Kurulda olabildiğince 
yumuşatılmıştır; ama, ona rağmen, ben, uygulamada sorun çıkacağından endişe ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının bu maddesinde çok çeşitli hükümler yer almak
tadır. Ben, bunlardan (j) bendinde yer alan bir konuya değinmek istiyorum. (J) bendiyle, devlet iç-
borçlanma senetlerinin faiz gelirlerine ilişkin olarak getirilmiş olan istisna, sistemimizde halen var 
olan istisna, 31.12.2004 tarihine kadar ihraç edilecek hazine bonolan ve devlet tahvili faizleri için 
de geçerli kılınmaktadır; yani, hazine bonosu ve devlet tahvili faizi elde eden kişiler, elde ettikleri 
faiz gelirinin 2003 yılı için 315 milyar lirayı aşmaması halinde, bu gelirleri üzerinden hiçbir vergi 
ödememektedirler. Bu istisna, 2004 yılı için de geçerli olacaktır; daha doğrusu, 2004 yılında ihraç 
edilen devlet içborçlanma senetlerinin faiz gelirleri için de... 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, bir beş saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer arkadaşlanm, sayın milletvekilleri, salonda çok uğultu var; hatibin sesi de işitil

miyor. Lütfen, sükûneti sağlayalım. 
Buyurun efendim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
2004 yılı sonuna kadar ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinden elde edilecek 

gelirler için de bu istisna uygulanacaktır. 
Değerli arkadaşlar, bu istisnanın vergi adaletine uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Bunu, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında da ifade ettim, tasannın geneli üzerin
de görüşlerimi sizlere açıklarken de ifade ettim; tekrar söylemeyi bir görev sayıyorum. 

Bu hüküm, vergi sistemimize 2001 yılında girmişti. 2001 yılı krizinden sonra, Hazinenin borç
lanma konusundaki olanaklannı genişletmek, içborçlanmada bir sorunla karşılaşmamasını sağlamak 
için, içborcun çevrilebilirliğinin en önemli bir sorun olduğu o ortamda böyle bir istisna getirilmişti. 
İstisna, 31.12.2002 tarihine kadar ihraç edilecek bonolann ve tahvillerin faiz gelirleriyle sınırlıydı. 

- 6 0 3 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 3 

Şimdiki hükümet işbaşına gelince veya bir önceki hükümet işbaşındayken, 58 inci hükümet 
zamanında, bu istisna 2003 yılını kapsayacak şekilde uzatıldı. Şimdi, karşımıza tekrar 2004 yılını 
kapsayacak şekilde bir uzatma gelmiştir. Bir yanda asgarî ücret tartışmasını yapıyoruz, asgarî üc
retin, insanca yaşanabilecek olan seviyenin çok altında olduğunu söylüyoruz, asgarî ücreti artır
malıyız görüşünü hep birlikte ifade ediyoruz ve öte yanda, devlet tahvili ve hazine bonosu faizlerin
de 315 milyar liralık bir istisnayı biraz daha uzatalım diyoruz ve diğer yandan da, asgarî ücretliler 
de dahil olmak üzere, bütün ücretlilerin yararlandığı aylık 6 750 000 liralık vergi indirimini de Ocak 
2004'ten itibaren kaldıran yasalarımız var. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 2001 yılının ekonomik şartlan bugün söz konusu değildir. 
2001 yılı kriz yılıydı, kriz yılında gerçekten böyle bir olanağın Hazinenin elinde olması gerekiyor
du; ama, artık, 2003 yılı bitiyor, 2004 yılına geliyoruz. Bu istisnanın, gerçekten, sistemde gerekli 
olmadığını ve bu istisna olmasa da, Hazinenin çok rahat borçlanabileceğini ifade etmek istiyorum. 

Şunu da müsaadenizle söylemek istiyorum: Sistemimizde bu tip istisnalar olursa, vergi 
adaletini zedeleyen, insanların vergi sistemine güven duymasını engelleyen bu istisnalar olursa, 
bizim, kayıtdışını önlemekte, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamakta çok büyük zor
luklarımız olacaktır. Mükellefin vergiye gönüllü uyumunu sağlayabilmek için, birincisi, istikrarlı, 
mükellefe güven veren bir yasal çerçevenin olması gerekir; sürekli değişen, sürekli geçici uy
gulamalarla delinen, istikrarlı olmaktan uzak bir görüntü veren bir vergi sisteminden kaçınmamız 
gerekir ve ikincisi de, devletin hükümranlık hakkına dayanarak elde ettiği vergi koyma yetkisiyle 
vatandaşlann haklan arasında uygun bir dengenin kurulması gerekir. Bu denge kurulamazsa, 
mükellefin vergiye uyumunu beklemek mümkün olmaz. Bu tip istisnalar, bu dengenin kurulmasını 
engeller, mükellefin vergiye uyumunu engeller. 

Bunu ifade etmek için söz aldım; sözlerimi bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum. 
48 inci madde üzerinde, şahsı adına, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek. 
Sayın Özyürek, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bu 48 inci madde, pek çok konunun düzenlendiği kırkambar niteliğinde 

bir madde. Bunlardan bir bölümü, bazı istisnalann süresinin uzatılmasıyla ilgili konulan kapsıyor 
-Sayın Akif Hamzaçebi onlara değindi- aynı zamanda -sabahki konuşmamda da değindiğim gibi-
vergi beyannamesi verme sürelerini ve vergi ödeme sürelerini değiştiren düzenlemeleri de içeriyor. 
Bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüşlerimizi açıklamıştık ve bununla ilgili bir öner
geyi de arkadaşlanmız hazırladı. 

Gelir Vergisinin beyan süresi, elliüç yıldır, mart ayı sonu, Kurumlar Vergisinin beyan süresi de 
nisan ayı sonu ve ilk taksitler de bu sürelerde ödeniyor. Şimdi, biz, 15 Marta Gelir Vergisini, 15 
Nisana da Kurumlar Vergisini çekiyoruz. Katma Değer Vergisinde beyan süresi, 1980'li yıllardan 
beri her ayın 25'inde, ertesi ayın 25'inde idi; bunu, temmuz ayında yaptığımız bir değişiklikle 23'üne 
çektik; bugün yapmakta olduğumuz bir değişiklikle de 20'sine çektik. Sayın Bakanımız komisyon
da dediler ki: "Biz, bunu, ödeme süresi ile tahakkuk süresi arasında bir irtibat kurmak, yani, ver
ginin önceden tahakkukunu sağlamak, daha sonra da o tahakkuk listelerini bankalara vermek 
suretiyle ödeme için bir süre tanımak için yapıyoruz." 

Bu uygulama yıllardır yapılıyor. Ben de bu uygulamanın içinden gelen bir insanım; yani, hiç 
kimsenin vergi ödemeye dönük bir şikâyetine tanık olmadım. Beyannamenizi bir gün önce de verir
siniz, sabahtan da verirsiniz, tahakkuk fişinizi alırsınız; ister vezneye götürür ödersiniz, ister ban
kaya götürür ödersiniz. Bunun için aynca tahakkuk ile ödeme arasında 15 günlük, 7 günlük bir süre 
koymanın bir mantığı, bir gereği yok. 
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Şimdi, bu sürelerin bir mantığının olmadığı şuradan da belli: 48 inci maddede, Katma Değer 
Vergisi beyannameleri ayın 20'sinde verilecek; ama, ödeme 26'sında yapılacak, yani, 6 gün sonra 
ödenecek diyorsunuz; ama, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine gelince, ayın 15'inde beyanname 
verilir, ay sonunda ödenir diyorsunuz, burada, 15 gün bir ödeme süresi koyuyorsunuz. Eğer, bu ih
tiyaç, bu düzenleme, sadece tahakkuk ile ödeme arasında bir süre, bir aralık koyma ihtiyacından ol
saydı, iki düzenlemede de 6 günlük, 7 günlük bir süre olurdu. Bir bölümünde 15 gün koyuyorsunuz 
-aynı vergi dairesi aynı bankaya listeleri bildirecek- bir başka vergide bunu 7 gün tutuyorsunuz. 
Bundan da anlaşılıyor ki, bu konu ciddiyetle incelenmemiştir, kâğıt üstünde, kapalı kapılar arkasın
da, iş dünyasıyla, malî müşavirlik ve muhasebecilik camiasıyla hiçbir temas kurulmadan "bu iş böy
le olacaktır" denilmiştir, böyle olacağı ortaya çıktıktan sonra da, itiraz eden kesimlere dönük "hayır, 
başka türlü bunun hiçbir yolu yok. Biz, banka vasıtasıyla ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz, onun 
için de bu kadar süreye ihtiyacımız var" denilmiştir. Biraz önce de söyledim, bu kadar süreye ih
tiyacınız olsaydı, birkısım vergilerde 7 gün, birkısım vergilerde 15 gün süre istemezdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli nokta, Türkiye, çok tatil yapılan, resmî tatillerin çok 
yoğun olduğu bir ülke. Bu ülkede bazen bayram tatili 10 güne geliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ozyürek, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bir KDV beyannamesini hazırlamak... Ayın sonu itibariy

le kayıtları kapatabilirsiniz; arkasından, onun denetlenmesi, değerlendirilmesi, faturaların tekrar 
kontrolü, iadelerin tespiti açısından, 10 gün de bayram tatili girdiğini düşünürseniz, bazen, arada 7 - 8 
günlük bir süre kalır. Bu kadar süre içerisinde bu iş yapılmaz; ama, kanun çıktı diye, herkes bunu yapar; 
ama, çok sağlıksız olur, çok yanlış beyannameler verilir ve bundan da, Maliye Bakanlığı çok kaybeder. 

Ben, iş dünyasının içerisinden gelen bir Bakanımızın, bu kadar mantıklı bir öneriye, nasıl bu 
kadar sessiz kaldığını, inatla, dirençle karşı çıktığını, doğrusu, anlayabilmiş değilim; bunun bir 
mantığı yok, bu doğru değil, bu yanlış. Göreceksiniz, burada yaşayıp göreceğiz; bir süre sonra, 
bunun düzeltilmesi yönünde kanun tasarısı getireceksiniz; ama, hatadan dönmek, zamanında dön
mek önemlidir. Geliniz, bu yanlış öneriden dönelim, burada bir çözüm getirelim; iş dünyasını da 
mükellefleri de muhasebecileri de malî müşavirleri de huzursuz etmeyelim. Zaten, sürekli yap
tığınız değişikliklerle, mükellefe de muhasebeciye de malî müşavire de yeni yeni yükler yüklüyor
sunuz. Bir enflasyon muhasebesi kabul ettik; onun uygulamasıyla ilgili, pek çok sorun, konu var; 
yeni yeni vergiler geliyor. Bunların hepsi, insanları meşgul eden, insanları öğrenmeye teşvik eden 
konulardır. Onun için, bir beyanname hazırlama açısından, yıllardır yerleşmiş olan gelenekleri, 
süreleri bozmayalım ve bu yanlıştan dönelim diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Sayın milletvekilleri, 48 inci madde üzerinde, 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş 

sıralarına göre okutacağım; sonra, aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı tasarının 48 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (j) ben

dinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Akif Hamzaçebi Ali Kemal Deveciler Kemal Kılıçdaroğlu 

Trabzon Balıkesir İstanbul 
Muhsin Koçyiğit Halil Tiryaki 

Diyarbakır Kırıkkale 
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BAŞKAN - ikinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 316 sıra sayılı tasarının 48 inci maddesinde vergi beyannamelerinin 
sürelerini kısaltan 3-a, b; 4-c, e, f, g; 5-a, b, c bentlerinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Hasan Fehmi Kınay Sedat Kızılcıklı Agâh Kafkas 
Kütahya Bursa Çorum 

Zafer Hıdıroğlu Mustafa Özyürek 
Bursa Mersin 

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

kan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Beyanname verme süreleriyle ilgili 

Sayın Özyürek'in sözlerini üzülerek dinledim; çünkü, kendisi de Maliye Bakanlığından gelmiş ve 
oradan ayrılmış bir kimsedir. Maliye Bakanlığında, böyle, kapalı kapılar arkasında, hiç düşünmeden 
ve hesaplanmadan bir iş yapılmaz; kendisi gayet iyi biliyor; bu bir. 

İkincisi de, malî müşavir arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Yalnız, biz, ilgili herkesle 
konuşarak buraya geldik. 

Bir de, artık, vatandaşlarımızın, kuyruklarda beklemesini arzu etmiyoruz, vergi daireleri önün
de çile çekmesini istemiyoruz. Onun için, bütün herkesin, bankalar yoluyla, artık, oturduğu yerden 
vergileri ödeme devrinin başlaması gerekiyor. Bunun için de bir pilot çalışma başlattık Ankara'da 
ve bu çalışmalarımızın neticesinde gördük ki, tahsilat süresi ile beyanname verme süresinin fark
lılaşması icap ediyor; bunu da makul sürelere çektik. Şimdi, 23'ünde, hem beyanname hem 
ödemeyi aynı anda yapmayı düşünürken, o pilot uygulamamızın sonucunda, beyannameyi 3 gün ev
vel alalım, 20'sinde, ödemeyi de 3 gün sonra, 26'sına kaydıralım, vatandaşlarımız rahat etsin dedik; 
bundan dolayı getiriyoruz. Müşavir arkadaşlarımız ve ilgili herkesle konuştuk bu konuyu. 
Dolayısıyla, onların da mutabakatını alarak bunları söylüyorum. Bakanlığımda da çok ince çalış
malar yaptık, öyle, kapalı kapılar arkasında asla çalışma olmaz Maliye Bakanlığında. Bunu yap
tığımız takdirde, vatandaşlarımıza, vergi ödeyen milyonlarca insanımıza bir rahatlık getireceğiz. 
Bundan, teknik olarak da bir sıkıntı olmayacak. Artık, eski sistem gibi değil, kompütürle her şey 
hazırlanıyor. Artık, internet sistemiyle beyanname alma dönemine giriyoruz, yakında onlarla 
alacağız. Dolayısıyla, ben, özel sektörden geliyorum, bu meslekten de geliyorum. Ben, kendim 
beyanname hazırlamış bir kimseyim; ama, birçok üstadımız var ki, yanında çalıştırdıklarına "hazır
layın evladını" der, hazırlatır. Dolayısıyla, ben, bunları yapan bir kimse olarak konuşuyorum. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hiç yapmamışsınız Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bunlar makul sürelerdir ve bu süreler. 

ilgili herkesle konuşarak, onların da mutabakatıyla alınmıştır ve milyonlarca mükellefimizi rahat et
tirecek durumdur bu. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 
Dolayısıyla, bu önergeye de katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Kinay?.. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasan, Gelir Vergisi beyanname verme süresini 15 Marta, Kurumlar Vergisi beyan süresini 15 

Nisana, KDV ve stopaj beyan süresini ilgili ayın 20 nci gününe, geçici verginin beyan süresini üç 
aylık dönemi izleyen ayın 10 uncu gününe çekerek süreleri kısaltmaktadır. Bu durum mükellefler 
ile muhasebeci ve malî müşavirleri güç durumda bırakacak ve sağlıklı beyanname hazırlanmasını 
zorlaştıracaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 316 sıra Sayılı Tasarının 48 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (j) ben
dinin tasan metninin çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşlan 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan; çünkü, 

devlet tahvillerinin faizlerine getirilen her bir vergi, bütçeye daha fazla bir yük olarak geliyor, yine 
devletin sırtından çıkıyor; dolayısıyla, buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, söz istiyor musunuz? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
Süreniz 5 dakika. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, madde üzerinde konuşurken üstü kapalı olarak bu konuya da değindim. 2001 yılı kriz 

şartlan içerisinde yapılmış olan bir düzenlemedir. O günlerde en önemli sorun içborcun çevril-
mesiydi ve böyle bir istisna gerekliydi. Eğer, Sayın Bakan bu istisnanın gerekli olduğunu 
düşünüyor, bu istisna olmazsa hazinenin borçlanma maliyetinin artacağını düşünüyorsa, bunun 
çözümü kolay. O zaman bu istisna, daimî olarak 2004 yılının sonuna kadar vergi kanunlarımıza gir
mek zorundadır. 

Bu hükümet kurulduğunda "bir yıl daha uzatıyoruz" denilmişti, 2003 yılı sonuna kadar uzatıl
mıştı. Şimdi, bu tasanyla "bir yıl daha uzatıyoruz" deniliyor. Eğer, bu, borç maliyetine yansıyacak-
sa, o zaman Sayın Bakan, bunu, daimî olarak bizim huzurumuza getinnek zorundadır; yani, 2004 
yılı sonunda, 2005'ten itibaren yapılacak borçlanmalarda hazinenin borç maliyeti anmayacak 
mıdır?! 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın bu açıklaması doğru bir açıklama değildir, ayrıca, Sayın 
Bakanın açıklamasına da katılmıyorum. Ben size örnek vereceğim: Hatırlayacaksanız. 2000 yılın
da -o istikrar programının ilk yılıydı- hazinenin borçlanma faizleri, yüzde Wlarda. belki, yüzde 
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100'leri aşan oranlarda olan faizler, bir anda, yüzde 50'lerin, yüzde 60'lann altına düşmüştü ve o 
zaman, bu istisna yoktu değerli arkadaşlar. Bu istisnanın, sadece, kriz şartlarıyla ilgisi vardı. Bu is
tisnanın muhafazasını kabul etmek, hâlâ, kriz şartlanndayız demektir; herhalde, şu anda, kriz şart
larında değiliz; bunu, hepimiz kabul ediyoruz. Bu istisna, sistemi bozmaktadır, vergi adaletini 
zedelemektedir. Bakın, bu, 315 milyar lira, bir istisnadır. İmar Bankasının, bir yanda, 8,5 katrilyon 
liralık bir maliyeti var, bir yanda, hazine bonolarının, devletin yükümlülüğünde olduğu halde, öden
mesini kapsama almayan bir yaklaşım var, bir yanda, off-shore hesaplarda kıyı bankacılığı hesap
larındaki paraların ödenmemesini düzenleyen bir yasa var, bir yanda, 6 750 000 liralık, ücretlilerin 
yararlandığı özel indirimi 1 Ocak 2004'ten itibaren kaldıran bir yasa var, bir yanda da, daha 315 mil
yar liralık bir istisnayı devam ettiren bir anlayış var. Ben, buna katılmadığımı ifade etmek istiyorum. 
Hazinenin borçlanma konusunda da bir sorununun olmadığını ve bu istisnanın kalkmasının, 
Hazinenin borçlanma maliyetine bir etki yapmayacağı kanaatinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle, biraz önce konuşulan, beyanname verme ve ödeme sürelerinin farklılaştırılması 
konusuna da değinmek istiyorum. Maliye Bakanlığımızın, şüphesiz, bu konudaki niyeti iyi, buna 
katılıyorum. Beyanname verme ve ödeme sürelerini farklılaştırmak suretiyle, vergi dairelerindeki 
sorunları aşmak istiyor; ancak, değerli arkadaşlar, bunu aşmanın çok daha pratik bir yolu var ben
ce. Şimdi, bütün herkesin kafasında -aklında- beyanname verme ve ödeme süresinin aynı olduğu 
vardır. Bu, yıllardır yerleşmiştir. Efendim, mükellef, son gün, vergi dairesine beyannamesini verir
se, bankaya gidip ödeme yaparsa, bankada vergi dairesinin tahakkukları yok. O nedenle, bu süreleri 
farklılaştıralım ki, ödeme süresini biraz ileri atıp, beyanname verme süresini biraz öne alalım; bu 
esnada, vergi dairesi, tahakkukları bankaya aktarsın, mükellef de bankadan ödemesini yapsın... 

Değerli arkadaşlar, bu yaklaşım doğru değildir; yani, bankadan ödenmesi doğru bir yaklaşım 
şüphesiz; ama, bunu çözecek, sağlayacak başka yöntemler de vardır; cari hesap yöntemine geçer
siniz. Şu tasarıdaki sistemde dahi sorun çözülmemiş olacaktır. Mükellef, son gün, beyannamesini 
vergi dairesine verdi, aynı gün bankaya gitti, banka diyecek ki: "Hayır, ben, daha tahakkukumu ver
medim, siz, bir iki gün bekleyin, ben, yapıp bankaya aktaracağım, siz, bankaya ödeyeceksiniz." 

Bu doğru değil değerli arkadaşlar. Postayla gönderdi, beyannameyi verme süresinin son günü, 
beyannamesini mükellef postaya verdi, aynı gün de bankaya gitti; ödemesini yapamayacak. 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - 3 günü var. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, hayır; yani, aynı gün ödeme yapmak 

isteyen mükellef bu ödemeyi yapamayacak. Sen bekle, senin, daha ödeme için birkaç günün var!.. 
Çağdaş devlette bu olmaz arkadaşlar. Cari hesap; bankaya gider, beyannamesini postaya verir, ver
gi dairesine verir, gönderir, aynı gün bankaya gider vergisini öder. Vergi dairesi ile banka kendi 
arasında hesaplaşır. Vergi dairesi ile banka arasındaki iletişimin, haberleşmenin, elektronik ortam
da bilgileri aktarmanın mükellefle bir ilgisi yoktur. Mükellef, sürat ister; mükellefe süratle hizmet 
vereceksiniz; gerisi onu ilgilendirmez. Çözüm o değildir. Niyet iyi; ama, uygulamada sorun 
yaratacak, uygulamada bürokrasi yaratacak, pratik olalım derken olayı açmazlara götürecek, kar
maşıklığa yol açacak bir düzenlemedir. Bu vesileyle, bunu da ifade etmek istedim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 49-1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendi, 
2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı ben

dinin (c) alt bendi, 
3) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü alt 

bendi, 
4) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ekli (1) 

sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (3) numaralı fıkrası ve ekli (2) sayılı 
tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (18) numaralı fıkrası, 

5) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı 
bölümünde yer alan (1) ve (2) numaralı fıkraları, 

6) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47 nci maddesinin (d) fıkrası, 
7) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü 

ve beşinci fıkraları, 
8) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu ile Kamu İhale Kurumunun elde et
tikleri gelirlerinin (faiz, repo, pay, alım-satım farkı ve sair adlarla elde edilen her türlü gelir dahil) 
31.12.2003 tarihine kadar birikmiş tutarları ile bu tarihten 31.12.2004 tarihine kadar birikecek tutar
ları üzerinden Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belir
lenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı, bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanı tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür
lüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Adı geçen kurum ve 
kuruluşların periyodik olarak kasalarında oluşan nakit fazlaları bunların görüşü alınmak suretiyle bu 
fıkrada belirlenen esaslara göre kesilebilir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar 31.12.2003 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile 
kasa ve banka mevcutlarını 15.1.2004 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka 
mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
bildirir. Bu maddede belirtilen tutarlann süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı 
da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2.- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden alın

makta olan %15'lik payın hesabında, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo or
tamından iletilmesine ilişkin hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate alınmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 50 - Bu Kanunun; 
a) 1 ve 5 inci maddeleri 31.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 3, 4, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 30, 31, 46, 47, 50 ve 51 inci maddeleri, 8 inci maddesi ile Katma 

Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ı) ve (n) bentleri. 11 
inci maddesiyle aynı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin (2). (3) ve (4) numaralı fıkraları ve 
49 uncu maddenin (1) numaralı fıkrası yayımı tarihinde, 

c) 24 üncü maddesi ile değiştirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 nci maddesinde yer 
alan (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendi ile 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (d) bendi 
1.1.2005 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Maliye Bakanının söz talebi vardır. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; uzun 

bir bütçe maratonundan sonra, bu çok önemli bazı vergi kanunlarının değiştirilmesiyle ilgili vergi 
tasarısı üzerinde, hakikaten, çok özverili büyük bir çalışma yaptınız. Bu çalışmanın öncesi de var
dı. Bu çalışma, önce Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Muhalefet ve İktidar Partisi grup baş-
kanvekilleri anlaşarak, orada, zamanından da önce görüşülmesine karar verildi. Bu, hakikaten, tak
dir edilecek bir tutumdu. Bir defa, bundan dolayı, muhalefet ve İktidar Partilerine çok teşekkür 
ediyorum. 

İkincisi, 2004'ten önce kanunlaşmasını arzu ettiğimiz için, aynı hızla bunu Genel Kurula getir
dik. O yorucu bütçe maratonundan sonra yine yorulmayı göze aldınız ve bu saatlere kadar da, 
hakikaten, çok önemli, yorucu bir çalışma yaptınız. 

Bu tasarıyla -inşallah, şimdi yürürlük maddesini de kabul edeceğiz- kabul edeceğimiz bu 
kanunla biz neler yaptık milletimize ne getirdik, niçin bu kadar gayret sarf ettik, niçin bu kadar zah
metlere girdik; bunları, huzurlarınızda, sizlere ve televizyonları başında bizi izleyen halkımıza 
kısaca anlatmak istiyorum. 

Bir defa, burada, çok konuşulan bir husus var, bu faiz gelirlerinden vergi alınmıyor meselesi 
var. Esasında, bu hususu da kısaca bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz. faiz gelirlerinden vergi 
alıyoruz, vergi almama diye bir durum yok; yalnız, devlet tahvilleri faizlerinden, bütçeye yük 
gelecek diye almıyoruz; çünkü, bir taraftan vergi koyacağız, bir taraftan bütçeye yük gelecek; yani, 
bir elinle al, öteki elinle ver. Ondan dolayı, bunu yapmıyoruz; ama, bunu da değerlendirmeye devam 
ediyoruz, 2004 yılında da değerlendirmeye devam edeceğiz. 

Biz, faizlerden stopaj alıyoruz. Faiz gelirlerinden yüzde 17,6 -bu. yüzde 18 oluyor- vergi 
alıyoruz. Bunu da brüt faizlerden aldığımız için, netinde daha da fazlaya geliyor, yani, yüzde 18 
stopaj alıyoruz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, o söylediğiniz, mevduat ve repo. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Repo gelirlerinden de yüzde 22 vergi 

alıyoruz. Beyanname almamak için, sermaye gelirlerine de bir kolaylık sağlayalım diye. sıkıntıya 
sokmamak için. her zaman söylediğim gibi, sermayeyi de çok fazla ürkütmemek lazım: hem ver
gini alacaksın hem de bunu kolaylıkla alacaksın, zora sokmadan; buradaki ince nokta bu. Yoksa, al
mıyoruz diye "öyle Adalet ve Kalkınma Partisi adalete riayet etmiyor" gibi sözleri kabul etmek 
mümkün değil. Burada adaletli iş yapıyoruz; ama, daha fazla vergi alınır, daha az vergi alınır: bunu. 
ekonomi politikalarına göre hep birlikte tayin ederiz. Bunun altını çizerek bir açıklığa kavuşturmak 
istedim. 
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ikincisi, bu kanun tasarısıyla, bakın, biz, uçak biletlerinden Özel işlem Vergisini kaldırdık. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Bunu sizlerin oylarıyla yapıyoruz. Ne olacak şimdi; uçak ücretleri daha 
da düşecek. Vatandaşımızın hastası var, Trabzon'dan İstanbul'a getirecek, uçak biletleri pahalı diye 
getiremiyor. İşte, şimdi, o vatandaşlarımızın, o dargelirli veyahut da düşük gelirli vatandaşlarımızın 
da, artık, kolaylıkla uçakla seyahat etmesinin önünü açıyoruz. 

Üçüncüsü, tapu dairelerinde muamele takip etmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Onun için, böyle muameleleri takip eden adamlar da türedi. Şimdi, tapu işlemlerinin 
üzerinden de Özel İşlem Vergisini kaldırdık, bu tasarıyla o da kalktı. 

Ondan sonra, kredi faizlerine gelelim. Krediyi kimler almıyor ki; tüccar alıyor, sanayici alıyor, 
esnaf alıyor, çiftçi alıyor, milletimizin hemen hemen bütün kesimi alıyor; dolayısıyla, bu kredi faiz
lerinin üzerindeki vergi yükünü de düşürdük biz şimdi. Hem fınans sektörüne dış ülkelere göre bir 
rekabet getirdik, bir üstünlük getirdik hem de vatandaşımızın üzerindeki yükü kaldırdık. 

Hele hele o Damga Vergisi vardı, pulu yapıştır, bilmem neyi... Neymiş o; kambiyo senetlerine, 
şu senede, bu senede... Hepsini kaldırdık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bir ayrı nokta, cep telefonu aboneliği sırasında alınan 24 000 000 lira vergiyi, 20 000 000 liraya 
düşürdük. İmkânımız bu kadardı, bu kadarını yaptık; inşallah, ileride daha fazlasını yaparız. Yıllık 
sabit tesis ücreti kadar alınan vergiyi de tamamen kaldırdık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlar, bu Meclis, hakikaten çok önemli bir karara imza attı, bundan dolayı 
kutluyorum; bu çatı altında olan bütün değerli milletvekillerini kutluyorum; çünkü, artık, bu tek
nolojik yatırımlarda Türkiye'nin önünün açılması lazımdı. Bilgisayar, bilişim teknolojisi var ya, Tür
kiye, bundan yeteri kadar payını alamadı. Halbuki, bizim altyapımız var, insan kaynağımız var, 
üniversitelerimizde pırıl pırıl nice beyinler yetişiyor. Bu yazılım sektörü dediğimiz sektörde, istih
dam için çok az bir masraf yapıyorsunuz -çünkü, istihdam için belli bir yatınm yapmak lazım; bir 
adam başına şu sanayide şu kadar, şu sanayide şu kadar- en az yatırımı burada yapıyorsunuz ve en 
fazla katmadeğeri, yine, burada alıyorsunuz. Onun için, bakınız, Hindistan'da bile ne kadar fazla 
ileriye gitti; Amerika'nın bütün büyük yazılım şirketleri -Microsoftlar gibi, diğerleri gibi- bütün 
yazılımlarını, programlarını Hindistan'da yaptırıyorlar; hem çok büyük bir istihdam sağlıyor -o da, 
üniversiteyi bitiren, gelişmiş bir halk kesimine, insan kaynağına- hem de çok büyük bir gelir sağlıyor. 

Ben, Amerika'da, New York'ta iki gencimizi gördüm. Çay kahve içiyorduk, iki kişi geldi, beni 
tanıdılar "Sayın Bakanım, nasılsınız, iyi misiniz" dediler. Oturduk, konuştuk. Ben de onlara 
"oturun; ne içersiniz; niçin geldiniz" dedim. "Efendim, biz, bir program hazırladık, o programı. 
burada, Amerika'da satmak için geldik. Burada bir şirket kuracağız ve burada bunu satacağız" 
dediler. Bizim böyle değerli evlatlarımız var, böyle değerli beyin takımımız var. İşte. onların önünü 
açmak için, bu teknolojik yatırımların, teknoparkların önünü açmak için vergi istisnaları ve teşvik 
getiriyoruz. Göreceksiniz ki, bunları daha da artıracağız; göreceksiniz ki, bu kararınızla Türkiye'nin 
ufku açılacak. Burada bir maddeye "evet" diyerek, bunun, Türkiye'ye ne kadar büyük bir fayda sağ
layacağını ileriki yıllarda göreceksiniz; her gelen de, sizi. iyi bir şekilde anacak: yani. Türkiye'ye 
çok büyük bir katkınız oldu. 

Yine, nitelikli personeli tamamen vergidışı bırakıyoruz, onlarla ilgili KDV'leri kaldırıyoruz ve 
onları, en az on sene vergidışı tutuyoruz, vergiyle hiç tanıştırmayacağız ve biz. bu sektörümüzü 
ayağa kaldıracağız inşallah. 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - İlaçtaki KDV'yi de kaldırın. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Az kaldı, onda da kaldıracağı/. Evet. 

ciddî olarak söylüyorum, bunun için çalışıyoruz. 
Yine, sağ olsun, bizim fakir babamız var, Milletvekilimiz Sayın Akgül; dün akşam onun da 

getirmiş olduğu önergelerle -fakirlere yönelik olarak- gıda bankacılığını vergi teşvikiyle destek-
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ledik. Mesela, 5 yıldızlı otellerde birçok yemek yapılıyor, ediliyor, ondan sonra çöplüğe atılıp 
gidiyor. Hijyenik olmak şartıyla ve hiçbir kimsenin artığı filan olmaksızın, tamamen, herkese 
verilebilecek, herkese sunulabilecek, ikram edilebilecek fazla yemekler alınacak -ister lokanta, is
ter otel, ister bilmem ne- gıda bankacılığı diye bir teşekkül kuruluyor, bunları toplayacak; kim 
buraya yemek verirse, onların vergisinden düşülecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Ayrıca, çok değerli, gözbebeğimiz kültür varlıklarımız var ve bunlar, gözümüzün önünde eriyip 

gidiyor. Biz, yine sizlerin oylarıyla bir teşvik getirdik ve okullara yardım edenler, hastane yaptıranlar, 
vergisi matrahından düşecek dedik. Şimdi aynı şeyi bunlar için de getirdik; her kim, bizim kültür var
lıklarımızı, cebinden, tamir ettirirse, yaptırırsa, bunları matrahından düşüyor. Bakın, göreceksiniz, bun
larla ilgili ne kadar ilerleme sağlayacağız ve bu kültür varlıklarımızın onarımı ve bakımı hız kazanacak. 

Ayrıca, şirketlerimiz, gayrimenkullerini veya iştirak hisselerini satıp da bunlardan elde ettikleri 
gelirleri sermayelerine eklerlerse, bundan vergi alınmıyordu; bunu bir sene daha uzattık. Yani, bu 
şekilde, yatınm yapacak olan şirketleri de teşvike devam ediyoruz. 

Biliyorsunuz, bankalara borçlu mükellefler vardı -krizden çıkmış, borçlanmış- onlarla ilgili 
kolaylıklar vardı, şimdi yaptığımız değişikliklerle onu da bir sene uzatıyoruz. 

Ayrıca, Çevre Temizlik Vergisini su faturalarına ekledik. Vatandaşımız, artık, beyanname ver
mek için, vergi ödemek için, vergi dairelerinde uğraşmayacak. Düşünün, bir beyanname vermek, bir 
gününüzü, bazen iki gününüzü alıyor. 

Aynca, özürlü ve malul vatandaşlarımıza, taşıtlarıyla ilgili vergi muafiyeti tanıdınız. 
Yine, Motorlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili, bugünkü sisteme göre çok daha adil -inşallah, ileride 

daha da iyisini yaparız- bir sistem getirdiniz. 
Bunlardan dolayı hepinizi kutluyorum, hepinize çok teşekkür ediyor, hepinize iyi seneler 

diliyorum. 
Saygılar ve hürmetler sunuyorum. Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 50 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 51.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına Sayın Faruk Çelik; buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlanm; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çok önemli bir çalışma gününü daha geride bırakıyoruz. AK Parti Grubu olarak, muhalefet par

tisinin yapıcı muhalefet anlayışına, öncelikle, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Şunu ifade etmek istiyorum: 2003 yılının, yeni oluşan Parlamento aritmetiğine, çok önemli 

deneyimler kazandırdığına ve yeni yılda, milletvekili arkadaşlarımızla daha katılımcı, katkılarını çok 
daha iyi sağladıkları, çok nitelikli bir yasama dönemini hep beraber gerçekleştireceğimize inanıyorum. 

2004 yılının, yani, yeni yılın, barış, huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum; hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon Başkanının bir redaksiyon isteği vardır; buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, 45 inci 

maddeyle yeniden düzenlenen madde 39'un, üçüncü fıkrasının, ikinci satırındaki "kablo" kelimesin
den sonra "ile" kelimesinin ilave edilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN - Söyledikleriniz doğrultusunda düzeltilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince, oyunun rengini belirtmek üzere 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'in söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Özyürek. (Alkışlar) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Faruk Çelik'in 

muhalefete dönük iyi niyetli sözleri için gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Ne yazık ki, aynı 
teşekkürü Maliye Bakanımıza yapamıyorum. (AK Parti sıralarından "Aaa" sesleri) Değerli arkadaş
larım, şunun için yapamıyorum, izin verirseniz anlatayım. 

Bütçenin son gününde, herkesin yorgun olduğu bir dönemde, Sayın Faruk Çelik, Maliye 
Bakanlığıyla ilgili bir kanun tasarısı olduğunu, bu tasarının 48 saat geçmeden Plan ve Bütçe Komis
yonunda gündeme alınabilmesi için, mutlaka, İçtüzüğe göre, muhalefetin onayı gerektiğini belir
terek "bu konuda bize yardımcı olur musunuz" dedi. Diğer konulan burada biz kabul etmesek de 
oyluyorsunuz, Genel Kurul gündemine alıyorsunuz; ama, İçtüzüğe göre, bir komisyonun gün
demine 48 saat geçmeden bir konuyu alamazsınız; fakat, biz, yılbaşı itibariyle, bu tasanda ön
görülen bazı konulann mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğini Sayın Çelik'le birlikte değerlendirdik, 
arkadaşlanmızı da ikna ettik. Dün geceyarısı aşağı yukan saat 01.00'e kadar, bugün de saat 
13.00'ten bu saate kadar yerimizden kalkmadan, iyi niyetle her konuda öneri sunduk. 

Biz diyebilirdik ki, bırakalım yanlış yapsınlar, halkın önünde hesap verirler, biz de bunu kul
lanırız... Ama, biz, ahlakı önde tutan, ülke sevgisi yüksek olan, halka sevgisini, borcunu çok önem
seyen insanlarız; böyle bir anlayışımız var. Her konuda çok önemli önerilerde bulunduk. Bazı 
düzeltmeler oldu. Burada da bazı önerileri gündeme getirdik; ama, Maliye Bakanımız, bizim 
önerilerimiz vesilesiyle bizi rencide eden konuşmalar yapıyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu kadar anlayışlı davranan, saatlerce burada oturan insanlara asgarîsin
den bir teşekkür edilir, bir vefa gösterilir, bir şey yapılır... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Söyledi, teşekkür etti. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Yani, tribünlere oynamak başka; oynarsınız, bunu an

lıyorum; ama, insanlan sürekli rencide ederseniz Sayın Bakan, daha sonra etrafınızda kimseyi 
bulamazsınız. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Teşekkür ettim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hayır, ben, ne söylendiğinin farkındayım, bize dönük 

neler söylediğinizi çok iyi gördük, anladık ve tabiî, bizim anlayışımız, karakterimiz itibariyle müm
kün değil; ama, bu yardımı niye yaptık diye de, doğrusu, düşünmeden edemedim. 

Değerli arkadaşlanm, siyaset bu; aramızda tartışmalar olur, her şey olur; ama, bir insanî ilişki 
var, bir karşılıklı aynı çatıyı paylaşma var, bir aynı kaderi paylaşma var. 

Şimdi, biz diyoruz ki, devlet tahvili, hazine bonosunun faizlerine istisna getiriyorsunuz, bunu 
bir yıl daha uzatıyorsunuz; bu bir doğal eleştiridir. Sayın Bakan diyor ki "hayır, biz faizden vergi 
alıyoruz." 
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Değerli arkadaşlarım, bu eleştiriyi yapan arkadaşımız, yıllarca Gelirler Genel Müdürlüğü yap
mış bir arkadaşımız. Şimdi, orada Gelirler Genel Müdürü olarak oturan arkadaşımız, Akif Ham-
zaçebi'nin eski yardımcısı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Şimdi, bu arkadaşımızın, faizlerden vergi alınıp alın

madığını bilmemesi mümkün mü?! Ama, siz, böyle, bir fırça atıp geçerim diye, insanı rencide 
ediyorsunuz; bu doğru değil, bu siyaset değil. 

Haklı olarak, AKP'li arkadaşlarımın da imzaladığı bir önerge verdik. Siz bunu bilmiyorsunuz, 
biz biliyoruz, biz şöyle yaptık... 

Değerli arkadaşlarım, bunları söylemek istemem bu saatte; ama, Motorlu Taşıtlar Vergisiyle il
gili tarife, kaçıncı tarife burada; üçüncü tarife ve son şeklini verdiniz. Bu kadar mükemmel hazırlık 
yaptıysanız, niye getirdiğiniz tasanda ısrar edemediniz, niye komisyonda değiştirdiniz, niye burada 
değerli arkadaşlarımızın katkısıyla değiştirdiniz?! Demek ki, yeteri kadar hazırlık yapmamışsınız, 
yeteri kadar istişare etmemişsiniz. Bu işi bilen bir insan olarak, diyorum ki, beyanname verme 
sürelerini değiştirmek gereksizdir, yanlıştır; bunu kabul etmeyebilirsiniz -zaten, kabul etmiyorsunuz 
hiçbir şeyi, hiçbir olumlu önerimizi de kabul etmediniz; o kadarla yetinirsiniz- ama, bu vesileyle, 
şahsıma dönük hakaretlerde bulunamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, dersiniz ki, bizim çoğunluğumuz var, ben Bakanım; ama, bu koltuklar 
gelir geçer. Önemli olan, Sayın Bakan, orada oturduğunuz zaman gördüğünüz itibar değil, sokağa 
çıktığınız zaman göreceğiniz itibardır. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Üstat, allahaşkına, teşekkür ettim... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Bakanlıktan düştüğünüz zaman, ne kadar itibar görür

seniz, itibarınız odur. 
Onun için, burada muhalefete dönük, bizi rencide edici konuşmalarınızı şiddetle kınıyorum ve 

Sayın Grup Başkanvekiline, gösterdiği jest, nazik anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum. 
Yeni yılın, halkımıza, ülkemize ve tüm milletvekillerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Yeni yılda çok daha uygar ilişkiler içerisinde, birbirimizi kırmadan, birbirimizi rencide etmeden bir 
anlayış havası içerisinde çalışma yapmayı; İçtüzük hükümlerine uyan. yasayı, Anayasayı gözeten. 
birbirimizi üzmeyen verimli çalışmalar yapmayı diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek. teşekkür ediyorum. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben. burada huzurunuza sık sık gelen bakan arkadaşlarınız

dan birisiyim; çünkü, vergi kanunlarında, maliyeyle ilgili kanunlarda sık sık yenilikler yapılıyor. 
Bu. dinamik bir yapı ve dinamik yapıya uymak için de sık sık karşınıza vergi yasalarıyla geliyoruz. 
Her seferinde, mümkün olduğu kadar, tenkitlere cevap verirken, açıklama mahiyetinde yapmaya da 
dikkat ediyorum. Buradan geçirilen kanunlarda bu Yüce Meclisin çatısı altında bulunan bütün 
değerli milletvekillerimizin katkısı vardır. Ben bugün yapmış olduğum konuşmamda da bütün 
değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ettim. Hatta, grup başkanvekilleri tarafından yapılan an
laşma dolayısıyla bu kanunun çıkabildiğini, bunu takdirle karşıladığımızı, bundan dolayı da teşek
kür ettiğimi belirttim ve muhalefetteki arkadaşlarıma da iktidardaki arkadaşlarıma da teşekkür et
tim: bunlara tutanaklardan bakılabilir; ama, biraz aşırı alınganlık gösterdi Sayın Özyürek. Ben bu 
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çatının altında tanımadım Sayın Özyürek'i, çok eskiden beri bilirim, bizim üstadımızdır, kendisine 
her zaman saygımız vardır. (Alkışlar) Biz aynı kurul kökenliyiz, müşterek tarafımız da var; ama, 
bilmeyerek üzdüysem sayın üstadı, özür dilerim. (Alkışlar) Her zaman olduğu gibi, bu çatının altın
da bulunan bütün değerli milletvekillerine saygım aynı şekilde devam ediyor ve kimseyi en ufak bir 
şekilde rencide etmek niyetinde de asla olmadım ve olmayacağım. Bu koltuğa da çok bağlı bir in
san değilim. Bunlar da geçicidir, onu da biliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Herkes gibi, ben de birçok eski bakan görüyorum, her gün konuşuyorum, ben de bir gün eski 
bakan olacağım; bunun bilinci içerisindeyim. Kimseyi üzmek niyetinde değilim. 

Bu duygularla, tekrar hepinize saygılar sunuyorum, hepinizin yeni yılını kutluyorum. 
Hayırlı olsun. Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sekiz günün bir haftasını âdeta bütçe 

maratonuyla geçirdik; çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik; hep beraber, güzel bir şekilde ülkemize 
bir bütçe kazandırdık. Bugün de iktidarıyla muhalefetiyle, bir özveri içerisinde bu çalışmaları tamam
ladık ve yasalarımızı çıkardık. Bunun için, ben, hepinize teşekkür ediyorum özverili çalışmalarınızdan 
dolayı. Gecenin bu saatinde burada bulunan bütün arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle, bu yılın son çalışmasını yapıyoruz; idrak edeceğimiz 2004 yılının size, ailenize, 
milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 260 
Kabul : 243 
Ret 16 
Çekimser : 1 (x) 
Saygıdeğer milletvekilleri, böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır;memleketimiz, mil

letimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın 

hakkında (9/8) Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında (9/9) ve Bayındırlık ve İs
kân eski Bakanları Koray Aydın ve Abdülkadir Akçan haklarında (9/10) esas numaralı Meclis soruş
turması önergelerinin görüşmelerini yapmak için, 6 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Tekrar, yeni yılınızı kutluyorum. 
Kapanma Saati : 22.53 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı 'nın, Erzurum 'da ağaçların yoğun kar yağışından zarar 

görmesi üzerine yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı (7/1438) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\ * n k ^ 
Prof. Dr. Mustafa ILICALI 
Erzurum Milletvekili 

ŞORT : 

Genel Kurulumuzun 6/11/2003 tarih, 15. birleşiminde de ifade ettiğim 
gibi, Erzurum'da aşırı ve zamansız kar yağışı nedeniyle meydana gelen afet, 
ayrıca Erzurum Valiliği'nin 4/11/2003 tarih ve 598 sayılı yazıları ile 
Başbakanlık Acil Destek Fonu Genel Sekreterliği'ne rapor halinde 
bildirilmiştir. 

1. Söz konusu afet, zaten orman fakiri ve hava kirliliği yüksek olan 
ilimizde yaklaşık 30.000 yetişmiş ağacın yok olmasına neden olmuştur. Bu 
önemli zararın telafisi için Bakanlığınızın ilimiz İçin ilave bir vçahşmavsT 
olabilirini ? 

2. İleride özellikle turzımlc cazibe merkezi haline getirmeye çalıştığımız 
ilimizde, dışarıdan ilk gelen herkesin dikkatim çeken, ağaç noksanlığının, kısa 
sürede giderilmesi için ilimizdeki ilgili birimlerinizin rutin çalışmaları dışında 
değişik bir program uygulamayı düşünürmüsünüz ? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.U.03-02/090.01- \(J.C\ ^ - 4 ^ ^ JL5" ' I&/2003 

KONU : Sn. Mustafa ILICALI'nın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanl ığ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 17/11/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1438-3588/13169 sayılı 
Yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Erzurum Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ILICALI'nın 
"Erzurum'da ağaçların yoğun kar yağışından zarar görmesi üzerine yapılacak 
çalışmalara ilişkin" 7/1438 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYİN PROF. DR. MUSTAFA ILICALI'NIN 
"ERZURUM'DA AĞAÇLARIN YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN 

ZARAR GÖRMESİ ÜZERİNE YAPILACAK ÇALİŞMALARA İLİŞKİN" 
7/1438 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Erzurum İlinde, Bakanlığımızca ibreli ağaç türleri ile yapılan 
ağaçlandırmalarda herhangi bir hasar söz konusu değildir. Ancak, il merkezinde 
belediye ve diğer kuruluşların yapmış olduğu geniş yapraklı ağaçlandırmalarda tepe ve 
dal kırılması şeklinde tahribat meydana gelmiştir. 

Erzurum !i merkezi ve ilçelerindeki mevcut yol reîüjleri ile enerji nakil hatlarının 
geçtiği yerlerde ooyiu ve geniş yapraklı ağaçlar dikilmemesi, mümkün olduğu kadar fazla 
boylanmayan, ezellikle çalı türü süs bitkileri kullanılması hususunda Belediye ve Kamu 
Kuruluşları uyanmıştır. 

Bakanlığımız birimlerince gerekli teknik yardımın yapılması yanında, talep 
edilmesi haisnde. yapılacak protokoller çerçevesinde başta Erzurum Orman Fidanlığımız 
olmak üzere ciğer orman fidanlıklarımızdan uygun fiyatlarla fidan temin edilebilecektir. 
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2.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, İSDEMÎR'deki kömür eleme işlemlerinin çevreye et
kisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1449) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Çevre Bakanı Sayın Osman 
PEPE tarafından yazılı ofarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

& . 

Gökhan DU 
Hatay Milietv* 

1) İSDEMİR'E yurtdışından gelen kömürlerin , özel şirketler 
tarafından elenmesi işlemi sırasında oiuşan çevre kirliliğinin 
önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

2) Özel şirketlerin eleme işlemini teknolojiye uygun bir şekilde 
kapalı mekanlarda yapılması ve çevreye zararı azaltan filtre 
sisteminin kurulması için bakanlığınıza bağlı birimler" uyarıda 
bulunmuş mudur? 

3) Kömür eleme işleminin yarattığı çevre kirliliği ve kirliliğin 
boyutlarıyla ilgili olarak, çevre ve sağlık birimlerince hazırlanmış 
raporlar var mıdır? 
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T.C 

AraşUrma Planlama ve Koordinasyon KujuluBaşkanhğ. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

„, „.« r'lanlama ve Koordinasyon Kurulı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanl.ğı 

SAYİ : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- I * ^O ~+* £~«t 

KONU : Savın Gokhar DURGUN'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİıE BÜYÜK « İ L M İ MECLİSİ BAŞKASLIGISA 
( K a n a n l a r ve Karar lar Da ires i B « k . o U g O 

««o •„ Amf i rwç o m 00 02-7/1449-3608/13199 say.l'. İLGİ : TBMM'r.:n 1/711/2003 tanh ve A.OI.OGNS.O.muu.u/ 
Yaz sı 
l lg; ya,:. ekinde alnan Hatay M**vek» Say.n Gökhan DURGU££. « ™ , -SÜET =,rx't^ı:2rsae 

gönderilmektedir 
Vz ederim 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN GÖKHAN DURGUN'UN "İSDEMİR'DEKİ KÖMÜR 
ELEME İŞLEMLERİNİN ÇEVREYE ETKİSİNE İLİŞKİN" 7/1449 ESAS SAYILI YAZİLİ 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- Bakanlığımızca. ISDEMİR A.Ş 'den özel firmalara kiraladığı, kömür depolama ve 
stok sahasında depolanan kömürlerden kaynaklanan kömür tozlarından dolayı meydana 
geien hava kirliliğinin önlenmesi için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 
öngörülen tecbırlerı aiması istenmiş olup, İSDEMİR ile işletici firmalar arasında bir teknik 
şartname hazırlanarak söz konusu firmaların bu şartnameye uygun olarak çalışmaları 
sağiarnış-.ır 

Sez konusu Kûmur depolama ve stok sahasının ana yolu asfaltlanmış, tozu 
önlemeye yönelik hakim rüzgar yönünce ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ve 
stoklanan komur yüzeyinin sürekli nemli tutulması sağlanmıştır. Konuya ilişkin 
şikayetlerin devam etmesi üzerine İSDEMİR A.Ş.'den kiraya verdiği bu alanlardaki 
kömür dağıtım ve pazarlama şirketlerinin günümüz teknolojilerini kullanarak olabilecek 
kömür tozu emisyonunu önlemeleri istenmiştir. 

Kcnu Bakanlığımız birimlerince hassasiyetle takıp edilmektedir. 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesinin Orman Genel Müdürlüğüne ak
tarılan ormanlık sahalardaki tesislerinin ne şekilde kullanılacağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1461) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Çevre Bakanı Saym Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.11.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

01.07.2003 tarih ve B.lS.O.APK.0.03-01.090.01.01-590-1746 sayılı cevabı yazınızda, 
"sözkonusu üniversitenin durumunun hukuki bir zemine oturtulması yönünde 
Bakanlığımızca yürütülmekle olan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" denmesine 
rağmen, 12.08.2003 tarihli yazınızda ilk ifadenin tam tersine, "Konunun çözümü ve 
hukuki zemine oturtulabilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmektedir" şeklindeki 
ifade dikkat çekicidir. 

7/945 Esas sayılı soru önergeme vermiş olduğunuz 12.08.2003 tarih ve 
B.18.0.APK.0.03-01.090.01.03-788-2317 sayılı cevabınız da tarafıma ulaşmıştır. Bu 
cevabınızda özetle: 

Koç Üuiversitesi'ne, tesisler için Orman Kanunu'nuıı 17. maddesinin 3. fıkrası 
hükmüne göre "kamu yararı" gözetilerek izin verildiği, daha sonra tebligat yapılıp, 
sahasının boşaltılarak tesliminin talep edildiği, teslim alındıktan sonra kullanılması ile 
ilgili değerlendirmelerin devam ettiği, konunun çözümü ve hukuki zemine oturLulabilmesi 
için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 2000/75 Esas sayılı, 2002'200 Karar Sayılı, 08.11.2003 
tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan gerekçeli kararında, "Anayasanın 169. maddesiyle 
ormanların özel olarak korunduğu gözetilerek, maddede yer alan "kamu yararı"nın hangi 
durumları kapsadığının yasayla belirlenmesi gerekirken, bu yola gidilmeyeıek şözkonusu 
kavramın kapsam ve içeriğinin tespitinin idareye bırakılması, yasama yetkisinin 
devredilmezliği ilkesi ile de bağdaşmamaktadır" denmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1- Yasa gereği izin iptali yapılan ormanlık sahalardaki tesisler Orman Genel 
Müdürlüğü'ne geçtiğine göre, Bakanlığınıza bağlı bu Genel Müdürlük 
teslim alacağı sahayı ve binaları ne şekilde kullanmayı düşünmektedir? 
teslimat neden gecikmektedir? Teslim alımın gecikmesi Bakanlığınıza 

huhuki bir sorumluluk yüklemez mi? 
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2- Koç Üniversitesi'ne kullandırılan kredinin kullanma şartlarında Koç 
Üniversitesi'nin mezkur sahada bulunma şartı var mıdır? Üniversite 
faaliyetlerine başka bir sahada devam ettiği takdirde bu krediyi kullanmaya 
devam edebilecek midir? 

3- Anayasa Mahkemcsi'nin yukarıda belirtilen kararına göre, orman 
sahalarının "kamu yaran" için kullanılması ile ilgili olarak, kamu yararı 
kavramının hangi durumları kapsadığım belirleyen bir kanun teklif veya 
tasarısı Bakanlığınızca hazırlanmakta mıdır? Böyle bir hazırlık yapılmakta 
ise üniversiteler de kamu yararı kapsamına alınacak mıdır? 

4- Yukarıda belirtilen teklif veya tasarı TBMM'ye sevkedilir ve kanunlaşır ise, 
bahsi geçen binaların ve üniversite tesislerinin tekrar Koç Üniversitesi'ne 
tahsisi veya mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'nde kalmak kaydıyla uzun 
vadeli kiralaması söz konusu olabilecek midir? Böyle bir tahsis veya 
kiralamanın gerçekleşmesi İhale Kanunu hükümlerine tabii midir? 

T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.18 0.APK.0.03-01/OS0.01-{^ ^t'Z-3 05'İ?J2003 

KONU : Sn. Emin ŞİRİN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TlJRKİYB BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Karar la r Dairesi. Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nın 18/11/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1461 -3628/13241 sayılı 
yazış;. 
İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in "Koç 

Üniversitesinin Orman Gene! Müdürlüğüne aktarılan ormanlık sahalardaki tesislerinin ne 
şekilde kullanılacağına ilişkin" 7/1461 esas sayıl yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
cevabı yazımız çişikte gönderilmektedir. 

Arz edem 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
KOÇ ÜNİVERSİTESİNİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARILAN ORMANLIK 
SAHALARDAKİ TESİSLERİNİN NE ŞEKİLDE KULLANILACAĞINA İLİŞKİN" 7/1461 

ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Koç Üniversitesi kurutması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı adına 
Bakanlığımızca verilen izin Mahkemece iptal edildiğinden, söz konusu saha üzennde yer 
alan tesislerin teslim alınması için işlem başlatılmış olup, tesisler teslim alındığında 
mevzuatımız çerçevesinde değerlendirilecektir. 

2- Koç üniversitesine kredi verilmesi ile ilgili olarak Bakanlığımızın her hangi bir 
tasarrufu soz konusu değildir. 

3- 6831 saydı Orman Kanununun 17 nci maddesi üçüncü fıkrasının Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, iptal gerekçesine uygun olarak söz konusu 
maddeyi yeniden düzenleyen kanun taslağı hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir 

Devlet ve toplum ihtiyaçları için kamu kurumları ite gerçek veya tüzel kişilerce 
yapılan kamu hızmellen olarak tarif edilebilen kamu yaran kavramının çerçeves söz 
konusu taslakla belirlenerek, iptal gerekçesinde yer alan kriterlere uygun hale 
getirilmiştir. 

4- Bakanlığımızca hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen Kanun Tasarısı 
Taslağının ne şekilde kanunlaşacağı TBMM'nin yetkisinde olduğundan bu hususta 
değerlencirme yapılamamaktadır. 
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4.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, Ankara Altındağ Endüstri Meslek Lisesinde norm 
kadro fazlası öğretmenlerin bir anket çalışmasında görevlendirilmelerine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1486) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

iarrem ince 
Yalova Milletvekili 

Ankara Altındağ İlçesi Endüstri Meslek Lisesi'nde norm kadro fazlası 
olarak bulunan 35 öğretmenin 17 Ekim 2003 tarih, 
B.08.4.MEM.4.06.00.08/21102 sayılı yazıyla Altındağ Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı emrinde anket çalışması yapmak amacıyla 
görevlendirilmesi hakkında; 

1. Söz konusu öğretmenlerin bir vakfın emrinde görevlendirilmeleri 

Milli Eğitim ve ilgili mevzuata uygun mudur? 

2. Görevlendirme ne kadar süreyle yapılmıştır? Bu süre 

görevlendirilen personele bildirilmiş midir? 

3. Öğretmenlere yaptıkları iş karşılığında bir ücret ödenmiş midir? 

4. Öğretmenlerin görevlendirilmesiyle ilgili olur yazısında * ilçe 

sınırları içinde ikamet eden okumaz yazmazların ve öğrenim 

çağında olup ta okula devam etmeyen öğrencilerin tespit 

edilmesi amacıyla" bu görevlendirmenin yapıldığı yazmaktadır. 

Halbuki söz konusu ankette bu yönde soru bulunmaması 

görevlendirmenin amaca uygun yapılmadığı anlamına gelmiyor 

mu? 

5. Anketin bu ilçemizde Hükümet tarafından dağıtılması planlanan 

bedava kömürün hangi ailelere dağıtılacağının belirlenmesi 

amacıyla yapıldığı iddiası doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ B.08.0.APO.03.05.00-03/ *?S3 2 l//TOÜ3 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 01.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3636 sayılı yazısı 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'niıı, "Ankara Altındağ Endüstri Meslek 
Lisesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin bir anket çalışmasında görevlendirilmelerine ilişkin" 
7/1486 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir, 

1-2-3-4-5. Ankara Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) Söz konusu öğretmenlerin, Altındağ ilçesindeki gecekonduda oturan vatandaşların 
sosyoekonomik durumlarını, özürlülerin sosyal durumlarını, okula devam edemeyen öğrenciler 
ile okumaz yazmazları tespit etmek amacıyla Altındağ Kaymakamlığınca görevlendirildiği, 

b) Görevlendirmenin, 20.10.2003 - 31.10.2003 tarihleri arasındaki süreyi kapsadığı ve 
bunun görevlendirilenlere bildirildiği, 

c) Öğretmenlere, ulaşım bedeli olarak ödenen günlük 2.500.000 TL'den başka herhangi 
bir ücret ödenmediği. 

d) Anketteki sorulardan; 2'nci ve 4'üncü soruların okumaz yazmazların tespitine, 5'inci 
sorunun öğrenim çağındaki çocukların tespitine ve okula devam edip etmediğine, 20'nci 
sorunun özürlü bireylerin tespitine ve 21'inci sorunun da özürlü bireylerin okula devam edip 
etmediğine yönelik olduğu, 

e) Anketin, bedava kömür dağııdacak ailelerin belirlenmesi amacını taşımadığı 

anlaşılmışı ir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*6ç. Dr. Hüseyin (ELİK 

Millî Eğitim Bakanı 
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5.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüyle ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1506) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

13.11.2003 
Hüseyin ÖZCAN 
Mersin Milletvekili 

Basında yer alan haberlere göre, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
ÖZER, öğretmenlerin giyim kuşamları hakkında bazı açıklamalarda 
bulunmuştur. 

1. Konya ti Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet 
ÖZER'in daha önce ATATÜRK/e hakaret suçundan yargılandığı iddiaları doğru 
mudur? 

2. Şayet doğru ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRK'e hakaret nedeniyle hakkında dava açılan bir şahsın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü gibi önemli bir göreve getirilmesini nasıl değerlendiriyor sunuz? 

3. Söz konusu müdür, böyle bir açıklamayı yapma cesaretini kimden 
alıyor? Atatürk İlke ve Devrimlerinin yeni kuşaklara anlatılması konusunda 
yeterli özen ve dikkati göstereceği konusunda kamuoyunda oluşan olumsuz 
düşünceler ışığında, bu müdür hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu 
müdür hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyor sunuz? 

4. Konya ilinde öğretmenlerin dar kıyafet giydikleri ve bu nedenle 
öğrencileri tahrik ettikleri savına bağlı olarak yürütülen baskıların söz konusu 
müdürün göreve başladığı tarihlerde yoğunlaşması bir rastlantı mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

AuLşiırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.()8.<ı.APK/U'ı.V>5.O0-0:V S ? r ° "2?//^/2003 
KONU: Soru Önemesi 

I l RKİYE Bİ YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : IIÎMM Başkaniiüinm 01 12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3682 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'm, "Konya İl Millî Eğitim Müdürüyle ilgili 
bazı iddialara itişkırr' ".• I50n esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Konya Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet ÜZER, Doğanhisar Lisesi Müdürü olarak 
görev yapmakla ıkcıı; İstanbul'da yayımlanan ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılan haftalık 
Tempo dergisinin 12-1S Şubat 1989 tarihli 7'nci sayısında ve aynı şekilde dağıtımı yapılan 
Günaydın gazoieMiün 1 >.02.1^89 tarihli baskısmdaki yazılar ihbar kabul edilerek, Konya 
Doğanhisar t umhurıyei Savcılığınca hakkında resen soruşturma yapılarak, "Atatürk'ün hatırasına 
alenen birkaç U / hakaret eıınek" sucundan Doğanhisar Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış 
ve hu Mahkemenin I8.12.1VJ89 tarih ve 1989/34 esas, 1989/83 sayılı karan ile atılı suçtan 
cezalandır;İmasına yeter kanaat verici delil ve emare bulunmadığından beraatine karar verilmiştir. 

3-i. Anayasa" m izm 10. maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyası düşünce. 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, /umreye veya sınıfa İmtiyaz tanınamaz. 

Devlet oıganları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almakladır. Bakanlığımızca tesis edilen 
işlemlerde ha-ta \uayasa"mı/.ın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlarımızın hükümlerine 
uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve 
sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar 
hakkında, sapılan İnceleme-Kortıştunma sonucunda getirilen adlî. idarî, malî ve disiplin teklifleri 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Koiıv.i İl Milli İlgilim Müdür Vekili Mehmet ÖZER'in, Valilik oluruna bağlı bir plân 
dahilinde şap'km toplantıdaki kılık ve kıyafete dair sözleriyle ilgili olarak basın ve yayın 
organlarında yer atan haber üzerine de soruşturma başlatılmış; soruşturmayı yürüten müfettişlerce 
yapılan deuıyiı araştırım'., alman ifade ve belgelerin bir bütün olarak değerlendirilmeleri 
sonucunda heıban-ı bir kusur ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. 

Bı.kviik•; ini:\: arz ederim. ^^7^*/*) S 

( Doç^JtfvHüseyin ÇELlk 

Millî Eğitim Bakanı / 
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6.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, Selçuk ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Anıtkabir 
ziyaretine engel çıkardığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1508) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından, yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

SedatjUZUNMY 
sjzrmV Milletvekili 

1) Cumhuriyetin 80. Yıl Kutlamaları kapsamında Selçuk Belediyesi'nin ortaöğretim 
okulları öğrencilerini Anıtkabir'e götürmesinin önüne Selçuk İlçe Mili Eğilim 
Müdürlüğü tarafından çeşitli engeller çıkarıldığı, okul yöneticileri, öğrenciler ile 
velilerine baskılar yapıldığı hakkında ilçe halkında yaygın kanaat oluşmuştur. Bu 
engellerin çıkarılmasının altında yatan nedenleri açıklayabilir misiniz? 

2) Gezinin yapılacağı gün ortaöğretim okullarında Matematik ve İngilizce 
sınavlarının konulması ve sınavlara katılmayan öğrencilerin getireceği 
raporların da geçersiz sayılacağının bildirilmesinin amacı nedir? 

3) Anıtkabir ziyaretine katılan öğretmenlerin izinli sayılması ile sınavlara 
giremeyen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde Bakanlık olarak 
girişimleriniz olacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Arattırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.o.APK.0.03.ı>>.(K)-!.B/ O S / '1*2//î/2003 
KONU: Soru OMTUCSİ 

Tl RKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : I BM VI Başkanlığının OL 12.2003 larihli ve A.01.0.GNS.Û. 10.00.02-3682 sayılı yazısı. 

İzmir Milievvekiii Sayın Sedat UZUNBAY'ın, ''Selçuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 
Anıtkabir ziyaretine engel çıkardığı iddiasına ilişkin" 7'! 508 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. Valiiikçe yaptırılan inceleme sonucu; 

a) Selçuk Belediyesince düzenlenen söz konusu geziye, ortaöğretim okul öğrencilerinin 
götürülme: ı hususunda, gezi öncesinde herhangi bir öğretmen. Öğrenci ve öğrenci velisinin İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünden veya ortaöğretim okul müdürlüklerinden izin talebinin bulunmadığı. 
dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticilerine, öğrenci ve velilerine baskı 
yapıldığı \e engel çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 

b) Süz konusu Belediyenin, okul aile birliği başkanları vasıtası ile öğrencilere gezi 
düzenleme isteğinin öğrenilmiş olduğu ve anılan Belediye Başkanlığına, Valiliğin okul 
gezilerinin \apdisi ile ilgili ;0 00.2003 tarih ve 063/27146 saydı yazısının İlçe Kaymakamlığınca 
inıikal ettirildiği. 

e) (it/ive Belediye çalışanlarının. Belediye meclis üyelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve 
bazı vataııdüşkınn kalıklıkları ve ba/ı öğrencilerin veJilcri ile bazılarının da Selçuk Belediyesince 
ailelerden alınan mu\ ııiakaı ile katıldığı. 

d) Gezinin yapılacağı 10 Kasım günü ortaöğretim okullarında matematik, ingilizce veya 
başka bir dersien herhangi bir sınav yapılmadığı gibi sınavla ilgili öğrenci raporunun da söz 
konusu olmadcjı. 

e) Gez i ye kaıılmak üzere herhangi bir öğretmenin okul müdürlüklerinden, veya İlçe Milli 
Eğilim Müdürlüğünden ı/in talebinde bulunmadığı, 

0 dezı için. gev.i öncesi öğrenciler tarafından herhangi bir izin müracaatı olmadığı, fakat 
gezi dönüşü i/iii talebinde bulunan öğrencilerin izinli sayıldıkları, 

anlus-ılmısgı;. 

Bilgilerinizi.' aıv ederim ^^l^S/l /I 

^_^JO^Dr. Hüseyin ÇELİİ< 

Millî Eğitim Bakanıt 
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7.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, kadrosunun bulunduğu yer dışında görevlen

dirilen personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1524) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 98, maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğünün 96. maddesi çerçevesinde, aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Recep Akdag 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini makamlarınıza arz ederim. 

Savcılarımla. 

Prof.Dr.Mehmet Uğur Ncşşar 
Denizli Milletvekili 

18.11.2003 

1. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekim, hekim, eczacı, 
diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, teknisyen yada memurların kaç 
tanesinin, sayı ve yüzde olarak ve ayrı ayrı, atandıkları kadronun bulunduğu yer 
dışında başka yerlerde görevlendirilmiş oldukları. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PERÜ10000025 
KORU: Yazılı soru önergesi 16379G 23.12.03 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 10.I2.20U3 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3726 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet Uğur NEŞŞAR tarafından taranma 
yöneltilen '"Kadrosunun bulunduğu yer dışında görevlendirilen personele ilişkin" 
7/1524-3730 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur, 

Arz ederini. 

Prof.Dr. ReCerrMDAG 
Bakan 
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Denizli Milletvekili Sayın Prof.ür.Mehmet'Uğur NEŞŞAR tarafından verilen "Kadrosunun 
bulunduğu yer dışında görevlendirilen personele ilişkin" ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekim, hekim, eczacı, 
dişhekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, teknisyen ya da memurların kaç tanesinin, 
sayı ve yüzde olarak ve ayrı ayrı, atandıkları kadronun bulunduğu yer dışmda başka yerlerde 
görevlendirilmiş oldukları. 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan, kadro ve özlük baklan 
bakımından Bakanlığımız personeli olan sağlık ve yardımcı sağlık personelinden, ihtiyaç 
durumuna göre atandıkları kadronun bulunduğu yer dışmda başka yerlerde görevlendirilen 
personelin sayısı ve oranını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

KADROSUNUN BULUNDUĞU 

SAĞLİK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN BİRİM DIŞINDA GÖREVLİ BULUNAN 

PERSONEL SAYISI PERSONEL SAYISI 

UNVANI 

UZMAN (im Ü) 

TABİP 

DÎŞ'İ'ABİİÎJ 

ECZACI 

HLMŞİRh 

EBE 

SAĞLIK MEMUR'1 

DİĞER 

SAYISI 

14903 

27582 

3430 

858 

45916 

37625 

34551 

68937 

SAYISI 

94 

473 

29 

19 

102 

60 

303 

ORANI 

0,006 

0,017 

0,008 

0:022 

0:002 

0,002 

0,009 

- 6 3 1 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 3 

8.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, köylülerin meralarının ellerinden alındığı id
dialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1544) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Özletin Ç E R Ç İ O Ğ L L 
Aydın Milletvekili 

1) Köylülerimizin ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın, "meraların 
ellerinden alındığı" şikayetlerine yol açan uygulamaların gerekçesi nedir? 

2) Bakanlığınızca, köylülerin mera olarak kullandığı alanların 
kamulaştırılması yönünde uygulama yapılmakta mıdır? 

3) Bu çerçevede Aydın ilinde mağdur olan köyler var mıdır? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ ^'l L > ^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

25.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-7/1544-3755/13583 
sayılı yazınız 

İlgi yazınız ekinde alınan Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'na ait 
7/1544-3755 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

6 3 2 -



T.B.M.M. B : 37 25 . 12 . 2003 O : 3 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Özlem ÇERÇİOGLU 
Aydın Milletvekili 

Esas No : 7/1544- 3755 

SORU 1) Köylülerimizin ve hayvancılıkta uğraşan yurttaşlarımızın, "meraların 
ellerinden alındığı1' şikayetlerine yol açan uygulamaların gerekçesi nedir? 

SORU 2) Bakanlığınızca, köylülerin mera olarak kullandığı alanların 
kamulaştırılması yönünde uygulama yapılmakta mıdır? 

SORU 3) Bu çerçevede Aydın ilinde mağdur olan köyler var mıdır? 

CEVAP 1-2-3) Aydın İli ve İlçelerinden 4342 sayılı Mera Kanunu'nun yürürlüğe 
girdiği 28 Şubat 1998 tarihinden bugüne kadar Kanunun tahsis amacının 
değiştirilmesi ile ilgili 14 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımıza 42 adet başvuruda 
bulunulmuştur. Kanun kapsamında Bakanlığımıza iletilmiş olan mera tahsis amacı 
değişikliği talepleri hazırlanan inceleme raporuna göre değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, 
- 6 başvuru sonuçlandırılarak tescil işlemi tamamlanmıştır. 
- 6 başvuru için 20 yıllık gelirin ilgili Kurum tarafından yatırılması 

beklenmektedir. 
- 2 başvuru uygun görülmemiştir. 
- 7 başvuru 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası 

gereği ilgili Bakanlık talebi gerçekleşmediğinden olumsuz değerlendirilmiştir. 
- 3 başvuruda ilgili Kurum talepten vazgeçmiştir. 
- 18 başvuru ile ilgili işlemler devam etmektedir. 

Aydın İlinde tahsis amacı değişikliği gerçekleştirilen tüm başvurularda ilgili ve 
komşu köy halkının tamamının olumlu görüşü alınmış ve köy halkının görüşü 
alınmadan hiçbir tahsis amacı değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bununla birlikte, köy halkının uygun görüş vermesine rağmen, olumsuz 
değerlendirilen iki başvuruda da köyde kaba yem açığının fazla olması, alternatif 
alanın mevcut olması nedenleriyle tahsis amacı değişikliği uygun görülmemiştir. 
Ayrıca yapılan yatırımların zorunluluk arz etmesi, alternatif alanın bulunmaması, 
yatırımın çevreye ve kalan meraya olumsuz etkisinin olmaması nedenleriyle 
gerçekleştirilen tahsis amacı değişikliklerinde köylüler mağdur durumda 
bırakılmamışlardır. Köylülerimizin meralarının ellerinden alındığına dair şikayetleri 
gerçeği yansıtmamaktadır. 
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9.- İzmir Milletvekili Enver Oktem'in, kura sistemiyle işe alınan sözleşmeli sağlık personeline 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafindan yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını arz ederim 

'7 / 

yWrh 
Enver ÖKTEM 

İzmir Milletvekili 

Sosyal Sigortalar Kurumu (STÜK) ihtiyaçları doğrultusunda açılan 9 yeni hastanede 
sözleşmeli sağlık personeli statüsünde çalıştırılmak üzere 2700 kişi, tercihli kura sistemi 
kullanılarak 2002 Aralık ayında işe alınmıştır. Bu çalışanlar Ağustos 2003 ayında yürürlüğe 
giren 4447 Sayılı yasa uyarınca kadro talebinde bulunmuş ve çalışanların bu talepleri kabul 
edilmiştir, Fakat bundan sonra gerçekleşen uygulama ile bu çalışanların büyük çoğunluğunun 
atamaları, temayüllerin ve çalışanların var olan haklarının tersine bir uygulamaya gidilerek, 
kurumlan ve hatta bulundukları illerin dışına yapılmış ve bir mağduriyet yaratılmıştır. Bu 
nedenle; 

1. Söz konusu personelin halen çalışmakta olduktan kurumların veya illerin dışına 
atanmalarının nedeni nedir? Kendi kurumlarında kadroya geçirilmeleri neden mümkün 
olamamıştır'? 

2. Bu 2700 personelden hangileri, hangi kurumlardan hangi kurumlara atanmıştır? 

3. Bu atamalar yapılırken kişilerin eş durumu vs. gibi haklan dikkate alınmış mıdır? 

4 Siyasi kadrolaşmaya imkan tanıyan bu haksız uygulamayı durdurmayı ve tarafsız bir 
yöntemle görevlendirilen bu personelin atamalarını temayüllere uygun şekilde yapmayı 
düşünüyor musunuz7 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı :B100PER010000025 
Konu: Yazılı soru önergesi 163795 23.12.03 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 10.12.2003 iarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3797 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Saym Enver ÖKTEM tarafindan tarafima yöneltilen {; Tercihli 
kura sistemiyle işe alman sözleşmeli sağlık personeline ilişkin" 7/1568-3805 esas sayılı 
yazılı som önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr.RecgeAMDAG 
Bakan 

- 6 3 5 -



T.B.M.M. B : 3 7 25 . 12 . 2003 0 : 3 

İzmir Milletvekili Savın Enver ÖKTEM tarafından verilen "Tercihli kura sistemiyle işe 
alman sözleşmeli sağlık personeli* ne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Sosyal Sigortalar Kurumu (STÜK) ihtiyaçları doğrultusunda açılan 9 yeni hastanede sözleşmeli 
sağlık personeli statüsünde çalıştırılmak üzere 2700 kişi, tercihli kura sistemi kullanılarak 2002 
Aralık ayında işe alınmıştır. Bu çalışanlar Ağustos 2003 ayında yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa 
uyarınca kadro talebinde bulunmuş ve çalışanların bu talepleri kabul edilmiştir. Fakat bundan 
sonra gerçekleşen uygulama ile bu çalışanlann büyük çoğunluğunun atamaları, temayüllerin ve 
çalışanların var olan haklarının tersine bir uygulamaya gidilerek, kurumlan ve hatta bulundukları 
illerin dışına yapılmış ve bir mağduriyet yaratılmıştır. Bu nedenle; 
1. Söz konusu personelin halen çalışmakta oldukları kurumların veya illerin dışına 

atanmalarının nedeni nedir? Kendi kurumlarında kadroya geçirilmeleri neden mümkün 
olamamıştır, 

2. Bu 2700 personelden hangileri, hangi kurumlardan hangi kurumlara atanmıştır? 
3. Bu atamalar yapılırken kişilerin eş durumu vs. gibi haklan dikkate alınmış mıdır? 
4. Siyasi kadrolaşmaya imkan tanıyan bu haksız uygulamayı durdurmayı ve tarafsız bir 

yöntemle görevlendirilen bu personelin atamalarını temayüllere uygun şekilde yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Bakanlığıma bağlı olmayıp, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ihtiyaçları doğrultusaiida açılan 9 yeni hastanede sözleşmeli sağlık personeli statüsünde 
çalıştırılmak üzere 2002-Aralık ayında tercihli kura sistemi kullanılarak işe alman 2700 kişi 
hakkında Bakanlığımızca yapılan bir işlem bulunmamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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10- Edirne Milletvekili Necdet Budak'tn, Uzunköprü-Eskiköy sımr kapmmn faaliyete geçirilip 
geçmlmeyecegtne thskin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Kürsad Tüzmen'in cevabi (7/1584) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan tarafından fây/ı olarak cevaplandırılmasını 
savcılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Yunanistan ile ortak sınır uzunluğumuz 170 km akıp en kuzeyde Pazarkule ve en güneyde 
de İpsala hudut kapısı ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu iki kapt arası mesafe 150 km'dir. 
Mevcut sınır kapılarının karşısında Yunanistan'ın önemli bir nüfus yoğunluğu ve yerleşim 
birimi yoktur. İki sınır kapısının ortasında yer alan Uzunköprü-Eskiköy'ün karşısında ise 
Yunanistan'ın Orestias. Diınetoka ve Solulu gibi önemli yerleşim birimleri vardır. Bu 
bölgedeki Yunan balkı mevcut kapıların uzak ve geçişin de yoğun olması nedeniyle 
özellikle gezi. eğlence, ticaret, alışveriş ve turistik amaçlı geçişi pek az yapmaktadırlar. 
Ayrıca Yunanistan'a göre birçok bölge ürünümüz yaklaşık 3 kat daha ucuzdur. 
Halihazırda Uzunköprü'de iren yolunun mevcut olması da ayrı bir avaniajdfr. Yine 
21107'de Avrupa Birliğine tanı üye olması beklenen Bulgaristan ve Balkanlara en ucuz. en 
verimli ve en kısa yol Uzuııküprü-Dimetoka-kırcaali (Bulgaristan) ulaşım hattıdır. 

Uzunköprü-Eskiköy sınır kapısının açılması ile Yunan vatandaşları günübirlik geçişleri 
artacak, sınır ticareti gelişecek ve yeni bir döviz kaynağı sağlanmış olacak, mevcut iki 
sınır kapısındaki ulaşım yoğunluğu ve kuyruklar azalacak; İstanbul, Avrupa ve 
Balkanlara en kısa şekilde bağlanacaktır. 

Tüm bu gerekçeler nedeni ile hükümet olarak Uzunköprü-Eskiköy sınır kapısını faaliyete 
geçirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T C 
BAŞBAKANLİK 

CÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.i;ünı.0.Wı.00.072(W-633 
Konu : \azılı Suru Öıii'rgesi „,- 1,< ,.,. t-. --»j s. •* — 

11RKİYE Bl YEK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İl (İİ: Başbakanıma muhatap Ki. 12.2003 tarihli, KAN.KAR.V1D.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7'l5X4-3K2id3';6! 

İlgide kavalı yazı eki Edirne Milletvekili Sayın Necdet BUDAK'ın Sayın 
Başbakanın ı/a tevcih ciıiei 836 sayılı soru önergesinde; Yunanistan ile orta sınır 
u/ııniuğunnıam I 7<ı km nkluğu. en kuzeyde pazarkıüe ve en güneyinde de İpsala hudut kapısı 
ile ulaşımın saplandığı. hu iki kapı arasındaki mesafenin 150 km. olduğu, mevcut sınır 
kapılarının karşısında Yunanistan'ın önemli bir nüfus yoğunluğu ve yerleşim biriminin 
olmadığı, iki sınır kapısının ortasında yer alan Uzunköprii-EskiköVün karşısında ise 
VnnanisLiıı in Orestias. Dimeıoka ve Sofulu gibi önemli yerleşim birimlerinin var olduğu, bu 
bölgedeki Yunan İmi kının mevcut kapıların uzak ve geçişin de yoğun olması nedeniyle 
özellikle gezi. eğlence, ticaret, aljşveriş ve turistik amaçlı geçişi pek az yaptığı, Yunanistan'a 
gör<: birçok bölge ürünümüzün yaklaşık 3 kat daha ucuz olduğu, halihazırda Uzunköprü'de 
tren yolunun mevcut olmasinında ayrı bir avantaj olduğu, yine 2007'de Avrupa Birliğine tanı 
üye olması beklenen Bulgaristan ve Balkanlara en ucuz, en verimli ve en kısa yolun 
\ "yunköprü-i.)imerı>ka-Kıreaa!i (Bulgaristan) ulaşım hattının olduğu, ıIzunköprü-EskikÖy sınır 
kapısının açdmasi İL- Yanan vatandaşlarının günübirlik geçişlerinin artacağı, sınır ticaretinin 
gelişeceği \c yeni bir döviz kaynağının sağlanmış olacağı, mevcut iki sınır kapısındaki 
ulaşımın yoğunluğunun \e kuyrukların azalacağı, İstanbul, Avrupa ve Balkanlara en kısa 
şekilde bağlanacağı belirtilerek 1 i/tınköprü-Eskiköy sınır kapısının faaliyete geçirilip 
geçirilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir. 

Büindiğ: gibi k-dviköy sınır kapısı 2. Dünya Savaşında yıkılmıştır. Bunun yanında her 
iki iarah birbirine bağlayacak olan Meriç Irmağı üzerinde köprü olmadığı gibi sınır kapısı için 
gerekli olan ait sapıda mescut değildir. 

I )iğer ı ara İtan Hiı sınır gümrük idaresinin faaliyete geçebilmesi için sınır komşusu olan 
ülkenin de mutabakatı gerekmekledir. 

Kaldı ki. 304f> say ıh Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı 
Kanun i lakkmüa Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 
Maddelerinin Deyi şiiri lineti Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değişiinlcrek kabulü 11 ak kında Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendinde; •'Sürekli görev ve 
hi/ınc! \apacak (aşra leşkilalı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe 
kuruluşları olarak, iigili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Karan ile kurulur, kaldırılır 
veya değiştirilir." 
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Ayrıca 5f»8ü cıvılı Pasaport Kanununun 1. Maddesi '"Türk vatandaşları ve yabancılar 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş-çıloş 
kapılarından Türkiye'ye girip çıkabilirler. 

(iümıük kapılanını! açılışımla İçişleri Bakanlığının görüşü alınır." 

Hükmimi; aımrdiı 

Bu hükümler gereğince, bir gümrük idaresi Bakanlar Kurulu Karan ile 
kurulabilmekledir. 

Diğer iaraii.an. (iürnriik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatlarını çağdaş bir yapıya 
kavuşturmak aınaeıUa geliştirilen Gümrük İdaresi Modernizasyonu Projesi (GİMOP) 
bünyesinde yürihiiiut gümrük idarelerinin yeniden yapılanması çalışmaları çerçevesinde, 
Türkiye genelinde uimıusyonu geçildiğinde, otomasyon kapsamı dışında kalan ve dolayısıyla 
risk analizi uygulanmayan gümrük idarelerine suistimal amaçlı kayına olacağı ve bu nedenle 
projeden beklenen faydanın sağlanmayacağı gerçeği karşısında otomasyona dahil olmayan 
gümrük idarelerinin kapa.tiima.si bir zorunluluk haline gelmiş ve söz konusu proje 
çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmek, daha etkin kontrol sağlayabilmek ve daha hızlı ve 
sağlıklı istatistik ürüiehilmek amacıyla gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak gümrük 
idaresi sayısının azaltılmasına yönelik ilk çalışma tamamlanarak, mevcut gümrük idarelerinin 
yaklaşık 1/3 ü. I?.!W.IW tarihli. 23819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.09.1999 
tarihli. 13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 18.09.1999 tarihli, 23820 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kapatılmıştır. 

Böylece. Kamu kaynaklarının rasyonel olarak kullanımı sağlanarak, faaliyetteki 
gümrük idaıvlerimn daha ekil it' çalışabilmesi amaçlanmıştır. Anılan proje ile bağdaşmadığı 
içinde yeni gümrük idarelerinin açılmasına izin verilmemektedir. 

Bu itibarla, î skıkoy'de bir gümrük idaresi kurulması bu aşamada mümkün 
bulunmamakladır. 

Bilgilerini.- ..ıtvedenm. 

Kürşad TÜZMJ-N 
Devlet Bakanı 
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İL- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Gûçlü'nün cevabı (7/1609) 

05.12.20O3 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MÎLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruiarımın, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Engin ALTAY V \ ^ \ 

Sinop Mi l letveki l i 

1. 2003 yılında Doğrudan Gelir Desteği ödemesi yapılmış mıdır? 

2. Ödeme yapıldı ise hangi iller yararlanmıştır? 

3. 2003 yılında bugüne kadar Sinop iline Doğrudan Gelir Desteği ödemesi niçin 

yapılmamıştır? Ödeme ne zaman yapılacaktır? 

T C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Arast.rma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAY! KDD.SO.1-01/ *UM 
KONU Yazıh Soru Önergesi 25 A R A L I K 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGİ- 10.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1609-3864/13862 sayH, yaz.n.z. 

tki.de kavıtl. vazı ekinde gönderilen, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ail 
, 38 İ4 esyâs n o " yaz.!, so?u önergesine ilişkin B a k a n ı m ı z görüşler, ekte 
laktacir 

Bııgılennıze arz ederim. 

Sami GJÇLU 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Engin ALT AY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/1609-3864 

SORU 1) 2003 yılmda Doğrudan Gelir Desteği ödemesi yapılmış mıdır? 
CEVAP 1) 2003 yılı içinde, 2002 yılından kalan Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri 
tamamlanmıştır Doğrudan Gelir Desteği 2003 yılı uygulamalarına ilişkin ödemelere 
ise. 2003 yılı Aralık ayı sonunda başlanması planlanmaktadır, 

SORU 2) Ödeme yapıldı ise hangi iller yararlanmıştır? 
CEVAP 2) 2003 yılı uygulamaları ite ilgili olarak, Doğrudan Gelir Desteği ödemesi 
yapılan il bulunmamaktadır 

SORU 3) 20Û3 yılında bugüne kadar Sinop iline Doğrudan Gelir Desteği ödemesi 
niçin yapılmamıştır? Ödeme ne zaman yapılacaktır? 
CEVAP 3) Sinop İlmin 2003 yılına ait Doğrudan Gelir Desteği icmalleri, ödemeleri 
yapılmak üzere 15.12.2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. 
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Uğur 
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Abdullah 
Ömer 
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Abdullah 
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KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma ; KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Paj KABUL 



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
ISTANBUL 
ISTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı 
ALBAYRAK 
ALTIKULAÇ 
ARIOĞLU 
ATALAY 
ATAŞ 
ATEŞ 
AYDIN 
SARIBEKİR 
AYVA 
BAĞIŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞESGİOĞLU 
BAYRAKTAR 
BEŞLİ 
BÜYÜKKAYA 
COŞKUN 
ÇUBUKÇU 
DENİZOLGUN 
DERVİŞ 
EKREN 
ELEKDAĞ 

İSIANBUL ERDEM 

Adı 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma l KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 

Ekrem Adalet ve Kalkınma KABUL 



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSIANBUL 
İSIANBUL 

Soyadı 
EROL 
GÜLÇİÇEK 
GÜNDÜZ 
GÜNEŞ 
GÜREL 
HACALOĞLU 
HACIOĞLU 
İBİŞ 
İNCEKARA 
KAÇIR 
KANSU 
KAPTANOĞLU 
KARSLI 
KELEŞ 
KETENCİ 
KILIÇDAROĞLU 
KORAL 
KUMKUMÖĞLÜ 
KUZU 
KÜÇÜKALİ 
LİVANELİOĞLU 
OKUDUCU 
ÖYMEN 

Adı 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
ı^mmı #6 *• 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa!KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa i KATILMADI 



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBÖI 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

•İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

Soyadı 
ÖZAL 
ÖZBEK 
ÖZDEMİR 
ÖZPOLAT 
ÖZTÜRK 
SEKMEN 
SEVİGEN 
ŞAHİN 
ŞAHİN 
ŞİMŞEK 
ŞİRİN 
TAMAYLIGİL 
TANLA 
TOPUZ 
TOPUZ 
UNAKITAN 
USLU 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 

Adı 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
idris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 

YILDIRIM Binali 
AKALIN ' Hakkı 
AKÇAM Zekeriya 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Liberal Demokrat Ps 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

AKDEMİR i Vezir Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
I I A T Ü l t M I ^ ^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR r-
İZMİR ' 2 1 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
KARS 
KARS 

Soyadı 
ANADOL 
ARITMAN 
AYDIN 
BARATALI 
BODUR 
ENSARİ 
ERSİN 
ERTEN 
HOTAR 
KARADEMİR 
KARAMAN 
KATMERCİ 
KAYA 
MİÇOOĞULLARI 
OYAN 
ÖKTEM 
TEKELİOĞLU 
TOPRAK 
UZUNBAY 
ÜLKÜ 
YILDIZ 
BEYRİBEY 
KARABAYIR 

Adı 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rtza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
ismail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Yusuf Selahattin | Adalet ve Kalkınma 
Zeki ! Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ; 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
KARS 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU" 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ i 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 

Soyadı 
YİĞİT 
KÖYLÜ 
ÖZKAN 
SIVACIOĞLU 
YILDIRIM 
BAŞTÜRK 
DURU 
ELİTAŞ 
ESKİYAPAN 
GÜL 
ÖZCAN 
YAKUT 
YILDIZ 
ALTINORAK 
KESİMOĞLU 
SARIÇAM 
ARSLAN 
BAYINDIR 
TURAN 
AYAR 
BAŞTOPÇU 
ÇETİN 
DOĞAN 

Adı 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Mustafa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 



İli 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ: 
KOCAELT 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 

Soyadı 
ERGÜN 
GÖNÜL 
GÜN 
PEPE 
SİRMEN 
ANGI 
BÜYÜKAKKAŞLAR 
BÜYÜKCENGİZ 
CANDAN 
ÇETİN 
ÇETİNKAYA 
ERDEM 
GÜÇLÜ 
IŞIK 
KART 
KILIÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZKUL 
TÜFEKÇİ 
ÜNALDI 
ÜRÜN 
AKSOY 
CANTİMUR 

Adı 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 



İli 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA " 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 

Soyadı 
GÜVEN 
KINAY 
ORDU 
YILMAZ 
AKDOĞAN 
ASLANOĞLU 
BAŞKURT 
ERKAL 
KILIÇ 
ÖLMEZTOPRAK 
SARIBAŞ 
ARINÇ 
BİLEN 
ÇERÇİ 
ÇİLİNGİR 
ÖREN 
ÖZKAN " 
TANRIVERDİ 
TAŞÇI 
TURGUT 
YETENÇ 
ARIKAN 
BULUT 

Adı Parti 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil ibrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
K*flWıWB1 ty/}âı/u 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa!KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 



İli 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ: 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA' 
MUĞLA 
MUĞLA 

MUŞ " 
MUŞ 
MUŞ ; 
MUŞ 
NEVŞEHİR J 

Soyadı 
DOĞAN 
MAHÇİÇEK 
PAKDİL 
PARLAKYİĞİT 
SEZAL 
YILMAZCAN 
BÖLÜNMEZ 
DAĞ 
DOĞAN 
DUYAN 
ERİ 
HAMİDİ 
ARSLAN 
ERGİN 
ÖZYER 
TERZİBAŞIOĞLU 
ÜSTÜN 
YAKA 
ERTUĞRUL 
KARAYAĞIZ 
YILDIZ 
YILMAZ 
ELKATMIŞ j 

Adı 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
NEVŞEHİR 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
NİĞD&! 
NİĞDE' 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAMSUN 
SAMSUN 

Soyadı 
KÖYBAŞI 
SEYFİ 
ÇETİN 
ERASLAN 
ÖZEGEN 
FATSA 
GÜLER 
TANDOĞDU 
TAŞÇI 
TÜRKMEN 
UYSAL 
YILMAZ 
ÇAKIR 
KART 
SÜTLÜOĞLU 
CEBECİ 
ÇELİK 

J3İŞLİ 
GÜNDÜZ 
ÜSTÜN 
YILDIRIM 
ÇAKIR 
DEMİR 

Adı 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Idris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
llyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Mustafa ! Adalet ve Kalkınma 
Cemal Yılmaz i Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SİNOP 
SİNOP 
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ilyas Sezai 
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Ömer 
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GÖKTAŞ 
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BAYRAK 
CEVHERİ 
İZOL 
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MELİK 
ÖZLEK 
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Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
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Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
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BİNER 
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KARTAL 
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ARSLAN 
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KOÇ 
ÖZTÜRK 
AKIN 
ERDOĞAN ~ 
SARAÇ 
TOPTAN 
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Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
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Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 
Emin 
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ZONGULDAK 
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BARTIN 
BARTIN 
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TÜRKMEN 
AÇIKGÖZ 
ALABOYUN 
TOPRAK 
YAŞAR 
BATTAL 
GÜNEY 
AKGÜN 
ÇAVUŞOĞLU 
ÜNLÜ 
CAN 
ERDEM 
TİRYAKİ 
YILMAZER 
DEMİRKIRÂN 
İNAL 
NASIROĞLU 
SUÇİN 
BİRLİK 
ŞEYDA 
TATAR 
KABARIK 
KULAK 
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Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
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ALTUN 
ÖĞÜT 
AKDEMİR 
ARTANTAŞ 
İNCE 
ÖNDER 
BİLİR 
CEYLAN 
ÖĞÜTEN 
KARA 
KAYA 
KASTAL 
SARI 
UZDİL 
ÜNAL 
ÇAKIR 
KAŞIKOĞLU 
YAKIŞ 
ERDOĞAN 
ERGENÇ 
GÜLYEŞİL 
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Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
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Öner 
Öner 
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Uğur 
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Nevin Gaye 
Recep 
Vahit^ 
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Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
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Ziyaettin 
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Şevket 
Fehmi Hüsrev 
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Ahmet Faruk 
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KOCA 
KOÇAK 
ÜNLÜTEPE 
ASLAN 
KAYA 
ÖZMEN 
ÖZYOLCU 
YILDIZ 
ALBAYRAK 
GÜLLE 
SAYAR 
AKINCI 
ALPTEKİN 
ARASLI 
ATALAY 
ATEŞ 
BABACAN 
BİLGEHAN 
ÇANAKÇI 
ÇİÇEK 
DEĞERLİ 
DENEMEÇ 
ERDEM 

Adı 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
ismail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
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GEDİKLİ 
İPEK 
KAPUSUZ 
KARAPINAR 
KEPENEK 
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ÖZTOPRAK 
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YARBAY 
YAZICIOĞLU 
AKMAN 
BADAZLI 
BALOĞLU 
BAYKAL 
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DÜLGER 
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Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
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Fikret 
Feridun Fikret 
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Mevlüt 
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ÖZCAN 
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ERTÜRK 
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ÖZAKCAN """" 
SEMERCİ 
AYDINLIOĞLU 
ÇÖMEZ 
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Hüseyin 
Atilla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
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Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
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DENİZLİ 
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DÜNDAR 
HIDIROĞLU 
KARAPAŞAOĞLU 
KIZILCIKLI 
KÜÇÜKAŞIK 
ORHAN 
ÖZYURT 
PAKYÜREK 
TUTAN 
YALÇINBAYIR 
DANİŞ 
KÖŞDERE 
KÜÇÜK 
ÖZAY 
AKBAK 
ERİCEKLİ 
ÖZDEMİR 
AYVAZOĞLU 
KAFKAS 
KAVUŞTU 
KÜLCÜ 
YILDIRIM 
ERDOĞAN 

Adı 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
ismail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
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KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma : KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma 'KABUL 



İli 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 4 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
EDİRNE 
EDİRNE 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

Soyadı 
FİLİZ 
GAZALCI 
KANDOĞAN 
NEŞŞAR 
ORAL 
YÜKSEKTEPE 
AKGÜL 
ARSLAN 
ASLAN 
DEĞER 
EKER 
KOÇYİĞİT 
MERDANOĞLU 
TORUN 
UYANIK 
YAZICIOĞLU 
AYAĞ 
BUDAK 
ÇAKIR 
GENCAN 
AĞAR 
ÇETİNKAYA 
DEMİRBAĞ 

Adı 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. ihsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 
Mehmet Kemal ı 
Mehmet Necati ! 
Zülfü 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Doğru Yol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma | KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma i KABUL 



İli 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ERZINCAN 

ERZİ'NCAS" 

ERZİNCAN 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM J 
ERZURUM 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 

Soyadı 
MURAT 
TÜRKOĞLU 
KABAN 
KARAKAYA 
TINASTEPE 
AKBULUT 
AKDAĞ 
DALOĞLU 
GÜLYURT 
ILICALI 
ÖZDOĞAN 
ÖZYILMAZ 
ARIKAN 
KESKİN 
MERCAN 
~SELVf~ 
TOZÇÖKEN" 

YÜCESAN 
ABUŞOĞLU 
AKTAŞ 
ATEŞ 
DURDU 
SARİ 

Adı 
Şemsettin 
Abdulbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 1 
Mehmet | 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa \ 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
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KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATıLMADı 

KABUL" 

KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI "'" 



İli 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY "" • ' " " 

HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 

Soyadı 
ŞAHİN 
TÜZMEN 
ÜZER 
YILMAZ 
YILMAZKAYA 
AYDIN 
CANİKLİ 
IŞIK 
TATLI 
TEMÜR 
VARAN 
YILMAZ 
CANAN 
ÖZTUNÇ 
ZEYDAN 
AMBER 
BATU 
ÇAY 
DURGUN 
ERASLAN 
ERGİN ~" 
GEÇEN 
SOYDAN _ ] 

Adı 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zübeyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

ü&fmmfy^ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma j KATILMADI 
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HATAY 
HATAY 
İSPARTA 
İSPARTA! 
İSPARTA' 
İSPARTA 
İSPARTA 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
İSTANBUL ~ 
İSTANBUL | 
IS1ANBUL 

! İSTANBUL 

Soyadı 
SOYLU 
YAZAR 
ARMAĞAN 
BİLGİÇ 
COŞKUNER 
MUMCU 
ÖZEL 
BENLİ 
BULUT 
ÇEKMEZ 
ER 
EYİCEOĞLU 
FIRAT 
GÜLER 
İNAN 
OKSAL 
ÖZCAN 
ÖZYÜREK 
ZENGİN 
AÇIKALIN 
AKSU 
AKŞİT 
AKYÜZ | 

Adı 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir • 
Güldal | 
Halil ~~ 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma | K.flTII liflıDI £ 4 ^ 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 'KABUL 
Cumhuriyet Halk Paj KABUL 



İli 
1 İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL ' " 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı 
ALBAYRAK 
ALTIKULAÇ 
ARIOĞLU 
ATALAY 
ATAŞ 
ATEŞ 
AYDIN 
SARIBEKİR 
AYVA 
BAĞIŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞESGİOĞLU 
BAYRAKTAR 
BEŞLİ 
BÜYÜKKAYA 
COŞKUN 
ÇUBUKÇU 
DENİZOLGUN 
DERVİŞ 
EKREN 
ELEKDAĞ 
ERDEM 

Adı 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
ismet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa j 
Ekrem 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
ırjiîinnmı fefeu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
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KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
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İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSIANBUL 
İSIANBUL 

Soyadı 
EROL 
GÜLÇİÇEK 
GÜNDÜZ 
GÜNEŞ 
GÜREL 
HACALOĞLU 
HACIOĞLU 
İBİŞ 
İNCEKARA 
KAÇIR 
KANSU 
KAPTANOĞLU 
KARSLI 
KELEŞ 
KETENCİ 
KIUÇDAROĞLU 
KORAL 
KUMKUMOĞLU 
KUZU 
KÜÇÜKALİ 
LİVANELİOĞLU 
OKUDUCU 
ÖYMEN 

Adı 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü i 
Güldai 
Onur j 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa ! 

Cumhuriyet Halk Pa | 

Oyu 
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KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI i 
KATILMADI j 



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

Soyadı 
ÖZAL 
ÖZBEK 
ÖZDEMİR 
ÖZPOLAT 
ÖZTÜRK 
SEKMEN 
SEVİGEN 
ŞAHİN 
ŞAHİN 
ŞİMŞEK 
ŞİRİN 
TAMAYLIGİL 
TANLA 
TOPUZ 
TOPUZ 
UNAKITAN 
USLU 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YILDIRIM 
AKALIN 
AKÇAM 
AKDEMİR 

Adı 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
inci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
idris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Liberal Demokrat Ps 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KAÖfcS*ei KJttıA 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma !KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 1 KABUL 
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İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

"İZMİR'T" 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
KARS 
KARS 

Soyadı 
ANADOL 
ARITMAN 
AYDIN 
BARATALI 
BODUR 
ENSARİ 
ERSİN 
ERTEN 
HOTAR 
KARADEMİR 
KARAMAN 
KATMERCİ 
KAYA 
MİÇOOĞULLARI 
OYAN 
ÖKTEM 
TEKELİOĞLU 
TOPRAK 
UZUNBAY 
ÜLKÜ 
YILDIZ 
BEYRİBEY 
KARABAYIR 

Adı 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma i KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
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KARS 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR^ 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 

Soyadı 
YİĞİT 
KÖYLÜ 
ÖZKAN 
SIVACIOĞLU 
YILDIRIM 
BAŞTÜRK 
DURU 
ELİTAŞ 
ESKİYAPAN 
GÜL 
ÖZCAN 
YAKUT 
YILDIZ 
ALTINORAK 
KESİMOĞLU 
SARIÇAM 
ARSLAN 
BAYINDIR 
TURAN 
AYAR 
BAŞTOPÇU 
ÇETİN 
DOĞAN 

Adı 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Mustafa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa i KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma i KATILMADI 



İli 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELf; 
KOCAELİ 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KON Y Â " ' 
KONYA 
KONYA 
KÜİAHYA 
KÜTAHYA 

Soyadı 
ERGÜN 
GÖNÜL 
GÜN 
PEPE 
SİRMEN 
ANGI 
BÜYÜKAKKAŞLAR 
BÜYÜKCENGİZ 
CANDAN 
ÇETİN 
ÇETİNKAYA 
ERDEM 
GÜÇLÜ 
IŞIK 
KART 
KILIÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZKUL 
TÜFEKÇİ 
ÜNALDI 
ÜRÜN 
AKSOY 
CANTİMÜR 

Adı 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil ~ 
Soner 
Abdullah Erdem 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI" 

Adalet ve Kalkınma ; KABUL 
Adalet ve Kalkınma jKATILMADI 



1 
Ov 

1 

İli 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
KMARAŞ 
K.MARAŞ 

Soyadı 
GÜVEN 
KINAY 
ORDU 
YILMAZ 
AKDOĞAN 
ASLANOĞLU 
BAŞKURT 
ERKAL 
KILIÇ 
ÖLMEZTOPRAK 
SARIBAŞ 
ARINÇ 
BİLEN 
ÇERÇİ 
ÇİLİNGİR 
ÖREN 
ÖZKAN 
TANRIVERDİ 
TAŞÇI 
TURGUT 
YETENÇ 
ARIKAN 
BULUT 

Adı 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

K * H » I ^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa1 KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma j KABUL 
Adalet ve Kalkınma j KABUL 



1 
ON 
oe 

'< 

İli 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ' 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
MARDİN " 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 
NEVŞEHİR 

Soyadı 
DOĞAN 
MAHÇİÇEK 
PAKDİL 
PARLAKYİĞİT 
SEZAL 
YILMAZCAN 
BÖLÜNMEZ 
DAĞ 
DOĞAN 
DUYAN 
ERİ 
HAMİDİ 
ARSLAN 
ERGİN 
ÖZYER 
TERZİBAŞIOĞLU 
ÜSTÜN 
YAKA 
ERTUĞRUL 
KARAYAĞIZ 
YILDIZ 
YILMAZ 
ELKATMIŞ 

Adı 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma^ 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KfflfflGSfc^jA 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMACI juf^Ui. 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI n 

KATILMADI 
KATILMADI 



0\ 
00 
•u. 

İli 
NEVŞEHİR 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
NİĞDE i 
NİĞDE 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAMSUN 
SAMSUN | 

Soyadı 
KÖYBAŞI 
SEYFİ 
ÇETİN 
ERASLAN 
ÖZEGEN 
FATSA 
GÜLER 
TANDOĞDU 
TAŞÇI 
TÜRKMEN 
UYSAL 
YILMAZ 
ÇAKIR 
KART 
SÜTLÜOĞLU 
CEBECİ 
ÇELİK 
DİŞLİ 
GÜNDÜZ 
ÜSTÜN 
YILDIRIM 
ÇAKİR 
DEMİR 

Adı 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Idris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
ilyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 

Parti Oyu 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

1 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN= 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SİNOP 
SİNOP 
SİNOP 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TOKAT 

Soyadı 
DEMİR 
KILIÇ 
KOÇ 
KURT 
ÖNDER 
UZUNKAYA 
YENİ 
ALTAY 
CAN 
ÖZTÜRK 
KILIÇ 
KULAKSIZ 
SÖZEN 
ŞENER 
TAŞ 
UZUN 
AKBULUT 
KAMBUR 
KAPLAN 
SAYGUN 
TÜTÜNCÜ 
ASLAN 
AYALAN 

Adı 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
llyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
K H T ! W W W I pZ^JuL-

KATffcMfnDf iüJf^vt-, 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa: KATILMADI ; 
Adalet ve Kalkınma i KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma j KATILMADI 

1 



İli 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 5 
TOKAT 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TUNCELİ 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 

Soyadı 
ÇAKMAK 
DAĞCIOĞLU 
DİREN 
ŞAHİN 
TOSUN 
ARZ 
AYKAN 
CUMUR 
HAMZAÇEBİ 
DUMANOĞLU 
ERDÖL 
GÖKTAŞ 
ÖZAK 
GÜYÜLDAR 
YERLİKAYA 
AKMAN 
BAYRAK 
CEVHERİ 
İZOL 
KAPLAN 
MARAŞ 
MELİK 
ÖZLEK 

Adı 
ibrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
UŞAK T ~ 
UŞAK 
UŞAK 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 

Soyadı 
TÜYSÜZ 
YETKİN 
YILDIZ 
COŞKUNOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
TUNÇ 
ARVAS 
BİNER 
ÇELİK 
HAYDAROĞLU 
KARABIYIK 
KARTAL 
KAYA 
ARSLAN 
BOZDAĞ 
ÇİÇEK 
ERDEMİR 
KOÇ 
ÖZTÜRK 
AKIN 
ERDOĞAN 
SARAÇ 
TOPTAN | 

Adı 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
ilyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma! KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa; KATILMADI 

Koksal Adalet ve Kalkınma , KATILMADI £/$<•'*-•; 
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İli 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
AKSARAY 
AKSARAY 
AKSARAY 
BAYBURT 
BAYBURT 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
BATMAN 
BATMAN 
BATMAN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 
BARTIN 
BARTIN 

Soyadı 
TÜRKMEN 
AÇIKGÖZ 
ALABOYUN 
TOPRAK 
YAŞAR 
BATTAL 
GÜNEY 
AKGÜN 
ÇAVUŞOĞLU 
ÜNLÜ 
CAN 
ERDEM 
TİRYAKİ 
YILMAZER 
DEMİRKIRAN 
İNAL 
NASIROGLU 
SUÇİN 
BİRLİK 
ŞEYDA 
TATAR 
KABARIK 
KULAK 

Adı 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
ibrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı ibrahim 
Mehmet Asım 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma ; KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma | KABUL 
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına varılan oyların sonucu: 
Üya S a y ı s ı 
Kabul Edanlar 
Raddadanlar 
Çakimsarlar 
Mukarrer Oylar 
Toplam 
Açık Ü y a l i k l a r 

550j 
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. : 26°' d Sıra Sayısı : 316 Birleşim : 37 Birleşim Tarihi : 25/12/2003 K 

İ l i 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
ADIYAMAN 
AFYON 
AFYON 
AFYON 
AFYON 

Soyadı 
AKSÖZ 
BASOĞLU 
ÇALIŞKAN 
ÇELİK 
ERBATUR 
GARİP 
KİRİŞÇİ 
KÜCÜKAYDIN 
SAĞ 
SEYHAN 
TEKİN 
TORUN 
YAĞCI 
YERGÖK 
GÖKSU 
GÜRSOY 
KUTLU 
ÖZYOL 
UNSAL 
AÇBA 
A5KAR 
AYDOĞAN 
BALANDI 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 

Parti Oyu 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

RED 
KATILMADI 
IWTIUH-U ^ 3 ^ < -

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KIVniMftDIfc*^«/i_ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

25.1 

25.1 
25.1 

25.1 
25.1 
25.1 
25.1 

25.1 

25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 



İLİ SOYADI ADI PARTİ OYU 

AFYON 
AFYON 

AFYON mlik 

AĞRI 
AĞRI 
AĞRI 
AĞRI 
AĞRI 
AMASYAÎ 
AMASYA 
AMASYA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 

KOCA 
KOÇAK 
ÜNLÜTEPE 
ASLAN 
KAYA 
ÖZMEN 
ÖZYOLCU 
YILDIZ 
ALBAYRAK 
GÜLLE 
SAYAR 
AKINCI 
ALPTEKİN 
ARASLI 
ATALAY 
ATEŞ 
BABACAN 
BİLGEHAN 
ÇANAKÇI 
ÇİÇEK 

DEĞERLİ 
DENEMEÇ 
ERDEM 
GEDİKLİ 
İPEK 
KAPUSUZ 

Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
luMULHALI kr-*vcv^,_ 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

25.1 
25.1 

• 
• 

25.1 
25.1 
25.1 
25.1 

25.1 



ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

ANKARA 
ANKARA 
ANKARA * n v 

ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA7 

ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 

KARAPINAR 
KEPENEK 
KOCA 
KURTULMUŞOĞLU 
MERAL 
ÖZCAN 
ÖZTOPRAK 
SANAY 
SAV 
TOMANBAY 
TOPALOĞLU 
TUNA 
YARBAY 
YAZICIOĞLU 
AKMAN 
BADAZLI 
BALOĞLU 
BAYKAL 
ÇAVUŞOĞLU 
DÜLGER 
EKMEKÇİOĞLU 
EMEK 
ERCENK 
KAMACI 
KAPTAN 
KILIÇ 

Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atilla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
K&HGHrtM fe-AlıA^ 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KftBtflflM * : ^ ( A 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

RED 
KATILMADI 

25 

25 

25 
25 
25 

25 
25 

25 

25 
• 



İLİ SOYADI ADI PARTİ OYU 

ANTALYA 
ARTVİN 
ARTVİN * u " 
AYDIN 
AYDIN 
AYDIN 
AYDIN 
AYDIN 
AYDIN î 
AYDIN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BİTLİS 

ÖZCAN 
ÇORBACIOĞLU 
YILDIZ 
ACAR 
BOZTAŞ 
ÇERÇİOĞLU 
ERTÜRK 
KOÇ 
ÖYÜS 
ÖZAKCAN 
SEMERCİ 
AYDINLIOĞLU 
ÇÖMEZ 
DEVECİLER 
ÖZGÜN 
PEKEL 
SALİ 
SÜR 
UĞUR 
POYRAZ 
TÜZÜN 
ANİK 
BERDİBEK 
GÜLER 
AKSOY 
ERGEZEN 

Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
liABUilAei tföı/K. 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Zeki İAdalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

25.1 
25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 
25.1 

25.1 
25.1 



ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

4± 

BİTLİS 
BİTLİS 
BOLU *Uk 

BOLU 
BOLU 
BURDUR 
BURDUR 
BURDUR 
BURSA = 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 

GAYDALI 
KİLER 
COSKUNYÜREK 
GÜNER 
YILMAZ 
ALP 
ÖZÇELİK 
ÖZKAN 
ALP 
ANBARCIOĞLU 
BİRİNÇ 
ÇELİK 
DEMİREL 
DİNÇER 
DÜNDAR 
HIDIROĞLU 
KARAPAŞAOĞLU 
KIZILCIKLI 
KÜÇÜKAŞIK 
ORHAN 
ÖZYURT 
PAKYÜREK 
TUTAN 
YALÇINBAYIR 
DANİŞ 
KÖŞDERE 

Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 

Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

25. 
25. 
25. 
25. 

25. 

25. 

25. 

25. 
25. 
25. 
25. 

25. 

25. 
25. 



ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI *u" 
ÇANKIRI 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM r: 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 

KÜÇÜK 
ÖZAY 
AKBAK 
ERİCEKLİ 
ÖZDEMİR 
AYVAZOĞLU 
KAFKAS 
KAVUŞTU 
KÜLCÜ 
YILDIRIM 
ERDOĞAN 
FİLİZ 
GAZALCI 
KANDOĞAN 
NEŞŞAR 
ORAL 
YÜKSEKTEPE 
AKGÜL 
ARSLAN 
ASLAN 
DEĞER 
EKER 
KOÇYİĞİT 
MERDANOĞLU 
TORUN 
UYANIK 

Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 

Cumhuriyet Halk Pa RED 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI *Wbc/c_ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

25.12 

25.12 

25.12 

25.12 
25.12 
25.12 
25.12 

25.12 

25.12 
25.12 
25.12 

25.12 
25.12 
25.12 
25.12 



ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

DİYARBAKIR 
EDİRNE 
EDİRNE *uw 

EDİRNE 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
ELAZIĞ 
EUZIĞ î 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZİNCAN 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 

YAZICIOĞLU 
AYAĞ 
BUDAK 
ÇAKIR 
GENCAN 
AĞAR 
CETİNKAYA 
DEMİRBAĞ 
MURAT 
TÜRKOĞLU 
KABAN 
«ARAKAYA 
TINASTEPE 
AKBULUT 
AKDAĞ 
DALOĞLU 
GÜLYURT 
ILICALI 
ÖZDOĞAN 
ÖZYILMAZ 
ARIKAN 
KESKİN 
MERCAN 
SELVİ 
TOZÇÖKEN 
YÜCESAN 

İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdulbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

&egm*M **VfcuL. 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Doğru Yol Partisi 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

25 

25 

25 

25 

25 
25 

25, 



ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP11" 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 

ABUŞOĞLU 
AKTAŞ 
ATEŞ 
DURDU 
SARI 
ŞAHİN 
TÜZMEN 
ÜZER 
YILMAZ 
YILMAZKAYA 
AYDIN 
CANİKLİ 
IŞIK 
TATLI 
TEMÜR 
VARAN 
YILMAZ 
CANAN 
ÖZTUNÇ 
ZEYDAN 
AMBER 
BATU 
ÇAY 
DURGUN 
ERASLAN 
ERGİN 

Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabrı 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zübeyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 

25.1 
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25.1 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

as 
ve 

HATAY 
HATAY 
HATAY " l s t 

HATAY 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA: 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

GEÇEN 
SOYDAN 
SOYLU 
YAZAR 
ARMAĞAN 
BİLGİÇ 
COSKUNER 
MUMCU 
ÖZEL 
BENLİ 
BULUT 
ÇEKMEZ 
ER 
EYİCEOĞLU 
FIRAT 
GÜLER 
İNAN 
OKSAL 
ÖZCAN 
ÖZYÜREK 
ZENGİN 
AÇIKALIN 
AKSU 
AKŞİT 
AKYÜZ 
ALBAYRAK 

Fuat 
Mehmet 

İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pe 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KAHLMA8I ıbAât/<_ 
KABUL 
KATILMADI 
KATTI MÂfTT ÇAÇ\U^ 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa RED 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
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İLİ SOYADI ADI PARTİ OYU 

İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL*1'" 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

ALTIKULAÇ 
ARIOĞLU 
ATALAY 
ATAS 

ATEŞ 
AYDIN 
SARIBEKİR 
AYVA 
BAĞIŞ 
BAŞ 
BAS 
BASESGİOĞLU 
BAYRAKTAR 
BEŞLİ 
BÜYÜKKAYA 
COŞKUN 
ÇUBUKÇU 
DENİZOLGUN 
DERVİŞ 
EKREN 
ELEKDAĞ 
ERDEM 
EROL 
GÜLÇİÇEK 
GÜNDÜZ 
GÜNEŞ 

Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Aiaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KATİLHADH *.<v<au«_ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATIfeMABI £ / v$ c/u-
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL"1'v 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

GÜREL 
HACALOĞLU 
HACIOĞLU 

İBİŞ 
İNCEKARA 
KAÇIR 
KANSU 
KAPTANOĞLU 
KARSLI 
KELEŞ 
KETENCİ 
KILIÇDAROĞLU 
KORAL 
KUMKUMOĞLU 
KUZU 
KÜÇÜKALİ 
LIVANELIOGLU 
OKUDUCU 
ÖYMEN 
ÖZAL 
ÖZBEK 
ÖZDEMİR 
ÖZPOLAT 
ÖZTÜRK 
SEKMEN 
SEVİGEN 

Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa. 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KA'IILMAUI ^ O U L 
KABU4A9I t>v/a«/»-
KABUL 
KAntıroı *-»vâ̂ <w_ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL*1'" 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

ŞAHİN 
ŞAHİN 
ŞİMŞEK 
ŞİRİN 
TAMAYUGİL 
TANLA 
TOPUZ 
TOPUZ 
UNAKTTAN 
USLU 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YILDIRIM 
AKALIN 
AKÇAM 
AKDEMİR 
ANADOL 
ARITMAN 
AYDIN 
BARATALI 
BODUR 
ENSARİ 
ERSİN 
ERTEN 
HOTAR 
KARADEMİR 

İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Liberal Demokrat P< 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KA«fc«ADI i / ^ t / i __ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
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İZMİR 
İZMİR 
İZMİR - 1 " ' 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR : 
İZMİR 
İZMİR 
KARS 
KARS 
KARS 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 

KARAMAN 
KATMERCİ 
KAYA 
MİÇOOĞULLARI 
OYAN 
ÖKTEM 
TEKELİOĞLU 
TOPRAK 
UZUNBAY 
ÜLKÜ 
YILDIZ 
BEYRİBEY 
KARABAYIR 
YİĞİT 
KÖYLÜ 
ÖZKAN 
SIVACIOĞLU 
YILDIRIM 
BASTÜRK 
DURU 
ELİTAŞ 
ESKİYAPAN 
GÜL 
ÖZCAN 
YAKUT 
YILDIZ 

Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Mustafa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma im i i l MıtıRT £ ^ s ^ 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KrtfitaMAPI (LA-^V^-

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
lllJimg&CÜ M * T I 
KATILMADI 
KABUL 
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KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ *" 
KIRŞEHİ 
KIRŞEHİ 
KIRŞEHİ 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
KOCAEL 
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KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 

ALTINORAK 
KESİMOĞLU 
SARICAM 
ARSLAN 
BAYINDIR 
TURAN 
AYAR 
BASTOPÇU 
ÇETİN 
DOĞAN 
ERGÜN 
GÖNÜL 
GÜN 
PEPE 
SİRMEN 
ANGI 
BÜYÜKAKKASLAR 
BÜYÜKCENGİZ 
CANDAN 
ÇETİN 
ÇETİNKAYA 
ERDEM 
GÜÇLÜ 
IŞIK 
KART 
KILIÇ 

Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KSÖfcö»! CC-.O 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KfiRfiBBES fcvMiı/,^ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
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Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

KONYA 
KONYA 
KONYA -1** 
KONYA 
KONYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
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MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 

ÖKSÜZ 
ÖZKUL 
TÜFEKÇİ 
ÜNALDI 
ÜRÜN 
AKSOY 
CANTİMUR 
GÜVEN 
KINAY 
ORDU 
YILMAZ 
AKDOĞAN 
ASLANOĞLU 
BAŞKURT 
ERKAL 
KILIÇ 
ÖLMEZTOPRAK 
SARIBAŞ 
ARINÇ 
BİLEN 
ÇERÇİ 
ÇİLİNGİR 
ÖREN 
ÖZKAN 
TANRIVERDİ 
TAŞÇI 

Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
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RED 
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Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

MANİSA 
MANİSA 
K.MARAS * i i * 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 

K.MARAS 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
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MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 

MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 

TURGUT 
YETENÇ 
ARIKAN 
BULUT 
DOĞAN 
MAHÇİCEK 

PAKDİL 
PARLAKYİĞİT 
SEZAL 
YILMAZCAN 
BÖLÜNMEZ 
DAĞ 
DOĞAN 
DUYAN 
ERİ 
HAMİDİ 
ARSLAN 
ERGİN 
ÖZYER 
TERZİBAŞIOĞLU 
ÜSTÜN 
YAKA 
ERTUĞRUL 
KARAYAĞIZ 
YILDIZ 
YILMAZ 

Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
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KABUL 
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KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
Kft4-İLWfcDI t A^tA__ 
KATILMADI 
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Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
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KATILMADI 
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KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
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Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KA33MDT Mfrut 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

NEVŞEHİR 
NEVŞEHİR 
NEVŞEHİRLİ t ̂  
NİĞDE 
NİĞDE 
NİĞDE 
ORDU 
ORDU 
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ORDU 
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RİZE 
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SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 

ELKATMIŞ 
KÖYBAŞI 
SEYFİ 
ÇETİN 
ERASLAN 
ÖZEGEN 
FATSA 
GÜLER 
TANDOĞDU 
TAŞÇI 
TÜRKMEN 
UYSAL 
YILMAZ 
ÇAKIR 
KART 
SÜTLÜOĞLU 
CEBECİ 
ÇELİK 
DİŞLİ 
GÜNDÜZ 
ÜSTÜN 
YILDIRIM 
ÇAKIR 
DEMİR 
DEMİR 
KILIÇ 

Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
imdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
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KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN •!*" 
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SİVAS •= 
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TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 

KOC 
KURT 
ÖNDER 
UZUNKAYA 
YENİ 
ALTAY 
CAN 
ÖZTÜRK 
KILIÇ 
KULAKSIZ 
SÖZEN 
ŞENER 
TAS 
UZUN 
AKBULUT 
KAMBUR 
KAPLAN 
SAYGUN 
TÜTÜNCÜ 
ASLAN 
AYALAN 
ÇAKMAK 
DAĞCIOĞLU 
DİREN 
ŞAHİN 
TOSUN 

Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

RED 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 
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UŞAK 
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ARZ 
AYKAN 

CUMUR 
HAMZAÇEBİ 

DUMANOĞLU 
ERDÖL 
GÖKTAŞ 
ÖZAK 
GÜYÜLDAR 
YERLİKAYA 
AKMAN 
BAYRAK 
CEVHERİ 
İZOL 
KAPLAN 
MARAŞ 
MELİK 
ÖZLEK 
TÜYSÜZ 
YETKİN 
YILDIZ 
COŞKUNOGLU 
ÇAĞLAYAN 
TUNÇ 
ARVAS 
BİNER 

Şevket 
Asım 

Mustafa 
Mehmet Akif 
Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 
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BAYBURT 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KIRIKKALE 

ÇELİK 
HAYDAROĞLU 
KARABIYIK 
KARTAL 
KAYA 
ARSLAN 
BOZDAĞ 
ÇİÇEK 
ERDEMİR 
KOÇ 
ÖZTÜRK 
AKIN 
ERDOĞAN 
SARAÇ 
TOPTAN 
TÜRKMEN 
AÇIKGÖZ 
ALABOYUN 
TOPRAK 
YAŞAR 
BATTAL 
GÜNEY 
AKGÜN 
CAVUSOĞLU 
ÜNLÜ 
CAN 

Hüseyin 
Yekta 

Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 

Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 

Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 

Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 

KABUL 
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ILI SOYADI ADI PARTİ OYU 

KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE**^ 
BATMAN 
BATMAN 
BATMAN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
ŞIRNAK 4 
ŞIRNAK 
BARTIN 
BARTIN 
ARDAHAN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
İĞDIR 
YALOVA 
YALOVA 
KARABÜK 
KARABÜK 
KARABÜK 
KİLİS 
KİLİS 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
OSMANİYE 

ERDEM 
TİRYAKİ 
YILMAZER 
DEMİRKIRAN 
İNAL 
NASIROĞLU 
SUÇİN 
BİRLİK 
ŞEYDA 
TATAR 
KABARIK 
KULAK 
ALTUN 
ÖĞÜT 
AKDEMİR 
ARTANTAŞ 
İNCE 
ÖNDER 
BİLİR 
CEYLAN 
ÖĞÜTEN 
KARA 
KAYA 
KASTAL 
SARI 
UZDİL 

Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Doğru Yol Partisi 
Cumhuriyet Halk Pa 
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İLİ SOYADI ADI PARTİ OYU 

OSMANİYE 
DÜZCE 
DÜZCE •"" 
DÜZCE 
SİİRT 
SİİRT 
SİİRT 

ÜNAL 
ÇAKIR 
KASIKOĞLU 
YAKIŞ 
ERDOĞAN 
ERGENÇ 
GULYEŞIL 

Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
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KABUL 
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KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
37 NCİ BİRLEŞİM 

25 ARALIK 2003 PERŞEMBE 

Saat: 13.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



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

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

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu * (10/69, 118) Esas Numaralı Meclis 
25.12.2003 Perşembe - Saat: 10.00 Araştırması Komisyonu 

25.12.2003 Perşembe - Saat: 11.00 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

25.12.2003 Perşembe - Saat: 10.30 * TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
25.12.2003 Perşembe - Saat: 12.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
37 NCİ BİRLEŞÎM 25 ARALIK 2003 PERŞEMBE Saat: 13.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

sCfck 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

sCfck 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş. 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 
146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

5. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

6. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 16 i Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

7. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

9. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

10. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

11. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

12. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

13. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

14. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

15. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
16. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 

"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 

17. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

18. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

19. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

20. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

21. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

22. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) 

24. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) 

25. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10. 2003) 

26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

27. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

28. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı 
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/670) (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 17.11.2003) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale 
Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/418) (S. Sayısı: 282) (Dağıtma tarihi: 20.11.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
30. X - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 20.11.2003) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) 
(S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 2.12.2003) 

32. - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/690) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 3.12.2003) 

33. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/372) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/378) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/380) (S. Sayısı : 
294) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına 
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

39. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/411) (S. Sayısı 
: 309) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/412) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/612) (S. Sayısı: 313) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/483) 
(S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/504) (S. Sayısı : 312) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-
Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla 
Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 314) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 282) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve 
Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getiril
mesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/418) 

T.C. 
Başbakanlık 13.1.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/295 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay-

ianmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus

lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1 '270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

U273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 



Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı • 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu. Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/290 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/300 Batı Avrupa Birliği. Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 
Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik .Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler. Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı. Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Gene! Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1'530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasıaa İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 

Kanun Tasarısı 
1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen BazrSuçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Ankara"daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kir
liliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1 /605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 
ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme}; Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 

Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasın
da Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal 
Hale Getirilmesi iie İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/749 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 
1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/802 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 
1/804 İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı 
1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 

Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1 /829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında "Nükleer Enerjinin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ÎTU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 

Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Ulus
lararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve 
İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

3/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/890 Tehlikeli Atıkların Sınırötcsi Taşınmamın ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

: ,894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusun
daki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/91G Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticarî, Ekonomik. Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1'915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları 've Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

i 916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onavlanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1:917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

I 9 i S Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret. 
Ekonomik ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

i/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

! 925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İş
birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

I 926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

î 933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1 947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Aniaşmasınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

i/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının. Üretiminin ve Devredil
mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 3ulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı 

Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 

Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1 /993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/1007 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 

Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1014 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1,1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /l 033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet. At

lantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları 
ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

11040 Hukukî veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onavlanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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— 9 — 

i.L. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 27.4.2000 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-44/1933 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.3.2000 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun 
Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GEREKÇE 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 

Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili An
laşma", ortak savunma faaliyetleri kapsamında ABD unsurları ile müştereken faaliyet gösterilen ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olmakla birlikte işletme sorumluluğu ABD unsurlannca 
yürütülegelen Belbaşı Sismik Gözlem İstasyonunun, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İdaresine geçmesini ön
görmektedir. 

Anlaşma, İstasyonun 1951 yılında faaliyete başlamasından bu yana geçen dönemde makam
larımızın gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime ulaşmaları üzerine hazırlanmış olup. bir Türk 
kurumunun idaresi altında, son depremlerin de gösterdiği üzere fay hatları açısından hassas bir böl
gede bulunan ülkemizin özellikle sismik hareketlerin yakından takibi konusundaki kabiliyetlerine 
önemli katkılar getirecektir. 

Öte yandan Tesis, Hükümetimiz ve Birleşmiş Milletler arasında bilahare yapılacak olan ayrı bir 
anlaşma sonrasında. Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklan
ması Anlaşması doğrultusunda oluşturulacak uluslararası izleme ağının ana istasyonlarından birini teş
kil edecek olup, işbu anlaşma ile bu alanda da ilk adım atılmış olmaktadır. Böylelikle ülkemiz, ulus
lararası arenanın her alanında pekiştirmekte olduğu imajını bir adım daha ileriye taşımış olacaktır. 

Söz konusu anlaşma. Sayın Başbakanımızın Eylül 1999'da ABD'ye gerçekleştirdiği resmî 
çalışma ziyareti sırasında ilan edilen "Türk-Amerikan Stratejik Ortaklığı"nın da bir halkasını oluş
turmakta olup. topraklarımızda yer alan bir tesisin işletme sorumluluğunun da ülkemiz kurumların
ca üstlenilmesi- şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin daha olgun bir hale geldiğinin açık bir gös
tergesi olacaktır. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 5.3.2003 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No. : 1/418 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 

Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma istasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı". Komisyonumuzun 5.3.2003 
tarihli 7 nci toplantısında Dışişleri Bakanlığının temsilcilerinin katılımı ile görüşülmüştür. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
S o ney Aks oy 

Kütahya 
Üye 

Tacı dar Seyhan 
Adana 

Üye 
Nejat Gencan 

Edime 
Üye 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Üye 
Sedat L'zunbay 

İzmir 
Üye 

Mustafa Öz tür k 
Sinop 

Başkanvekili 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 
Üye 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Üye 
Şemsettin Murat 

Elazığ 
Üye 

Vezir Akdemir 
İzmir 
Üye 

Hasan Angı 
Konya 

Üye 
İbrahim Çakmak 

Tokat 

Sözcü 
Hasan Ali Çelik 

Sakana 
Üye 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 
Üye 

Talip Kaban 
Erzincan 

Üye 
İsmail Katmerci 

İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Üye 
A. Yekta Haydar oğlu 

Van 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 14.11.2003 
Esas No. : 1/418 
Karar No. : 140 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 

Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. Komisyonumuzun 13 Kasım 
2003 tarihli 24 üncü toplantısında Dışişleri Bakanlığı. Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri ile 
Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ortak savunma faaliyetleri kapsamında ABD unsurları ile müştereken faaliyet gösterilen ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olmakla birlikte işletme sorumluluğu ABD unsurlarmca yürütülen 
Belbaşı Sismik Gözlem İstasyonunun, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş
tırma Enstitüsü İdaresine geçmesini öngören Anlaşma. Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar 
verilmiştir. 

Raporumuz. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Âbdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Onur Oy men 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarva 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topal oğlu 
Ankara 

Üye 
V. Haşim Oral 

Denizli 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 
Karaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Öner Ergene 

Siirt 
Üye 

Emin Koç 
Yozgat 

Kâtip 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

M. İhsan Ar si an 
Diyarbakır 

Üye 
Mehmet B. Denizolgun 

İstanbul 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 
Osman Sey/ı 

Nevşehir 
Üye 

A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ETTIGI METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA BELBAŞI TESİ
SİNİN KAPANMASI VE YENİ BİR SİSMİK 
ARAŞTIRMA İSTASYONUNUN FAAL 
HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ ANLAŞ
MANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1 . -8 Şubat 2000 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik 
Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İl
gili Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Güre! 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/ Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyışleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y Gökalp 

Kültür Bakanı V. 
M. Bostancıoğlu 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA BELBAŞI TESİ
SİNİN KAPANMASI VE YENİ BİR SİSMİK 
ARAŞTIRMA İSTASYONUNUN FAAL 
HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ ANLAŞ
MANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı . 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakam 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

,e Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Deviet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 

Deviet Bakanı V. 
5. Oral 

İçişleri Bakanı 
S. Tanian 

ıMillî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakan? 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

BELBAŞI TESİSİNİN KAPANMASI 
VE 

YENİ BİR SİSMİK ARAŞTIRMA İSTASYONUNUN FAAL HALE GETİRİLMESİ 
İLE İLGİLİ ANLAŞMA 

Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, 
Kuzey Atlantik Antlaşması. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Kuvvetlerin Statüsüne Dair 

Sözleşme ve Taraflar Arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasındaki ve bundan böyle 
"NDYA" olarak anılacak olan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasından doğan 
taahhütlerini göz önünde tutarak, 

Türkiye'de Ankara'da bulunan ve bundan böyle "İstasyon" olarak anılacak olan, Belbaşı Sis
mik Araştırma İstasyonunu kapatmayı ve yeni bir sismik istasyon kurmayı, bu çerçevede geçiş 
sürecini düzenlemeyi ve bu süreç içinde istasyonun işletim ve bakımının ana sorumluluğunun 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine devredilmesini arzu 
ederek. 

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 
MADDE i 

AMAÇ 
Taraflar; halen Türkiye'de Belbaşı-Ankara'da bulunan İstasyonu ve yeni sismik araştırma istas

yonunu bu Anlaşma şartlarına ve NDYA'nın konuyla ilgili icaplarına göre işletecekler ve bakımını 
yapacaklardır. 

MADDE II 
YÜRÜTME ORGANLARİ 

1. Taraflardan her biri, bu Anlaşmanın uygulanması için bir işbirliği kuruluşu şeklinde hizmet 
verecek bir Yürütme Organı tayin edecektir. Birleşik Devletler adına Yürütme Organı, Birleşik 
Devletler Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Teknik Uygulamalar Merkezi olacak ve bundan 
böyle HKTUM olarak anılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti adına Yürütme Organı, Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olacak ve bundan böyle KRDAE olarak 
anılacaktır. 

2. Birleşik Devletler adına HKTUM, Ulusal Veri Merkezi olarak vazife görecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti adma KRDAE, Ulusal Veri Merkezi olarak vazife görecektir. 

MADDE III 
YÜRÜTME ORGANLARI TARAFINDAN UYGULAMA 

Bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacak olan işbu anlaşmada beyan edilen hedeflere ulaşmak 
için Taraflar, Yürütme Organları aracılığıyla Anlaşmayı uygulamak ve gerektiğinde detaylı destek
leyici anlaşmalar yapmak için işbirliğinde bulunacaklardır. Bu Anlaşma ile uygulama düzen
lemeleri arasında bir uyuşmazlık olması halinde, bu Anlaşmanın hükümleri geçerli olacaktır. 
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MADDE IV 
ORTAK BİLİMSEL KOMİSYON 

1. Yürütme Organları, işbu Anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olması amacıyla, bir Ortak 
Bilimsel Komisyon kuracaklardır. Bu Ortak Bilimsel Komisyon, İstasyonun çalıştırılmasıyla elde 
edilecek verilere ulaşacak ve bu Komisyon : 

a) Taraflardan herhangi birince İstasyona herhangi bir yeni teçhizat kurulması konusunda 
Yürütme Organlarına tavsiyelerde bulunacaktır. 

b) İstasyondaki personel tarafından çözülemeyen veya dikkate alınmaması halinde yinelenmesi 
muhtemel teknik sorunlarla ilgilenecektir. 

c) İstasyonun işletilmesi ve bakımı için tespit edilmiş olan usullerde yapılabilecek değişiklik
leri inceleyerek Yürütme Organlarına önerilerde bulunacaktır. 

d) Bu Anlaşmanın teknik kural ve şartlarının yerine getirilmesi ve uygulanması için gerekli 
tedbirleri hazırlayarak Yürütme Organlarına önerecektir. 

2. Yürütme Organları; Ortak Bilimsel Komisyondan ve bunun gözetiminden sorumlu olup. 
karşılıklı anlaşmayla, Komisyonun yapısında, yetkilerinde ve yöntemlerinde her zaman değişiklik 
yapabilir. 

MADDE V 
GEÇİŞ SÜRECİ 

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra; İstasyon yaklaşık bir yıllık bir geçiş sürecine 
girecek ve bu süre içinde Yürütme Organları İstasyonu birlikte işleteceklerdir. Ayrıca bu süreç için
de. HKTUM'un Belbaşı'ndaki biriminin bir irtibat ekibi olacak şekilde küçülmesi arzu edilmektedir. 
Bu irtibat ekibinin gerekliliği de. ilk geçiş sürecinin bitiminden bir yıl sonra gözden geçirilecek. 
daha sonra da gerekirse. Ortak Bilimsel Komisyon tarafından her yıl incelenecektir. Yine bu bir yıl
lık geçiş sürecinde; halen Belbaşı'nda bulunan HKTUM irtibat ekibinin, ABD tarafından temin edil
miş olan sismik teçhizat ve cihaz istasyon gruplarının lojistik desteğini sağlamaya uygun bir başka 
yere nakli konusunda HKTUM ve KRDAE müştereken karar vereceklerdir. HKTUM irtibat 
ekibinin yer değiştirmesi ile İstasyonun VI. Madde uyarınca yer değiştirmesi eş zamanlı olacaktır. 

MADDE VI 
YER DEĞİŞTİRME 

Taraflar, mevcut kısa periyot sismik araştırma grubunun Keskin sahasına nakli ve yeni. uzun 
periyot sismik araştırma grubunun Ankara şehri etrafına yerleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. 
Tarafların bu Anlaşmada tarif edilen sorumlulukları. Belbaşı'nda halen mevcut kısa periyot sismik 
araştırma grubu ve yeni sismik araştırma grupları için geçerli olacaktır. 

MADDE VII 
HKTUM'UN ÖZEL SORUMLULUKLARI 

HKTUM : 
1. İstasyonda bir irtibat ekibi bulunduracak ve kaynaklardan azamî şekilde yararlanılabilmesi 

için Türk İstasyon Müdürü ile HKTUM faaliyetlerini koordine edecek bir ekip şefi tayin edecektir. 
HKTUM, kendi irtibat ekibinin maaşları ile. konut ve geçim masraflarını karşılayacaktır. Bu Anlaş
manın amaçlarının gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti topraklan üzerinde bir göreve tayin 
olan veya konuşlanmış bulunan Birleşik Devletler Hükümeti askerî personeli ve sivil unsurları ile 
onların yakınları için: 19 Haziran 1951 tarihli "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler 
Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme". 23 Haziran 1954 tarihli "Amerika Birleşik Dev-
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letleri ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında 
Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşma" hükümleri geçerli olacak
tır. Bu Anlaşmanın amaçlarının gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyetinde bulunan Birleşik Dev
letler Hükümetinin sivil müteahhit firmaları personeli ile onların yakınları için ise 23 Haziran 1954 
tarihli ve 630 sayılı Diplomatik Nota hükümleri uygulanacaktır. 

2. Karşılıklı olarak mutabık kalındığı üzere: Türk personeli, Birleşik Devletler tarafından temin 
edilen teknik teçhizatın işletme ve bakımı konusunda, masrafları HKTUM tarafından karşılanmak 
üzere, eğitecektir. Eğitim, iş yerinde ya da Birleşik Devletler'de olabilir. Eğer ABD'de (kıtasal Bir
leşik Devletler) eğitim talep edilirse, HKTUM, başlangıçta en fazla dört teknisyenden oluşacak bir 
kadroya eğitim verecektir. En fazla dört teknisyenden oluşacak ek bir kadro da, üçer yıllık aralarla, 
kıtasal Birleşik Devletler'de eğitim alabilir. 

3. NDYA Sismolojik Gözlem ve Sismolojik Verinin Uluslararası Mübadelesi İçin İşletme 
Talimatnamesinin ilgili hükümleri uyarınca, yeni bir altı elemanh kısa periyot sismik araştırma 
grubu ile uzun periyot sismik araştırma grubu ve bu sismik araştırma gruplarından merkezî kayıt is
tasyonuna veri aktaracak cihazlar da dahil olmak üzere teknik malzemeyi temin edecek ya da mev
cudu iyileştirecektir. 

4. Birleşik Devletler tarafından temin edilip, işletme ve bakımı Türkiye tarafından yapılan 
cihazların tamiri ve bakımı için gereken yedek parçalar için tahsisat çıkaracak ve temin edecektir. 
ABD tarafından temin edilip işletme ve bakımı Türkiye tarafından yapılan cihazların gerektiğinde 
değiştirilmesi için para sağlayacaktır.Birleşik Devletler tarafından temin edilip, işletme ve bakımı 
Türkiye tarafından yapılan cihazlardan periyodik kalibrasyonu gerekenler için hassas ölçüm aletleri 
ve laboratuvar desteği sağlayacaktır. 

5. İstasyondaki irtibat ekibinin ihtiyacı için HKTUM mülkiyetinde araç temin edecek ve bun
ların bakımını yapacak ve ABD gereksinimlerine cevap verecek özel amaçlı araçlar için maddî des
tek sağlayacaktır. 

6. HKTUM ve Prototip Uluslararası Veri Merkezine veri aktarımı için düzenleme yapacak ve 
maddî destek sağlayacaktır. 

7. ABD tarafınca temin edilip işletme ve bakımı Türk tarafınca yapılan teknik cihazların depo 
seviyesi çakımlarını sağlayacak ve büyük bakımlarda yardım ve destek sağlayacaktır. 

8. İstasyona destek sağlamak amacıyla kendisi tarafından temin edilmiş teçhizatın mülkiyet 
hakkını ve bu teçhizatı Anlaşmanın amaçları için ihtiyaç kalmaması veya Anlaşmanın feshi halin
de Türkiye dışına çıkarma hakkını saklı tutar. ABD Hükümetince veya onun adına bu aniaşma 
amaçlan için Türkiye'ye getirilmiş veya Türkiye içinde tedarik edilmiş teçhizat, malzeme ve 
levazimatm ABD Hükümetince elden çıkarılması gerektiği takdirde, karşılıklı mutabık kalınacak 
şartlar dahilinde, belirtilen teçhizat, malzeme ve ievazımatın öncelikle alma hakkı Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin olacaktır. 

9. Geçiş sürecinde ve/veya Uluslararası Veri Merkezi NDYA altında tam olarak faaliyete geçin
ceye kadar Birleşik Devletler, İstasyonda sağlanan ham verilerden elde edilen, nükleer patlamalar
la ilgili olanlar dahil, işlenmiş sismik verileri Türk tarafına vermeye devam edecektir. 
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MADDE VIII 
KRDAE'NİN ÖZEL SORUMLULUKLARI 

KRDAE: 
1. İstasyonun işletme ve bakımını NDYA Sismolojik Gözlem ve Sismolojik Verinin Ulus

lararası Mübadelesi için İşletme Talimatnamesinin uygulanabilir hükümleri ve bu Anlaşmanın III. 
Maddesine uygun olarak, karşılıklı mutabakatla herhangi bir uygulama anlaşmasında beyan edilen 
standart ve usuller çerçevesinde yapacaktır. 

2. İstasyonda kaydedilen tüm verileri HKTUM'a, Uluslararası Veri Merkezine (UVM) ve 
gerektiğinde, NDYA'yı desteklemek amacıyla geliştirilen Prototip UVM'ye aktarır. Bu gibi verilerin 
UVM ve Prototip UVM'ye aktarılması, NDYA Hazırlık Komisyonu tarafından geliştirilmiş ve 
müteakiben NDYA tarafından da onaylanmış bulunan evrensel iletişim altyapı planının ilgili 
hükümleri uyarınca yapılacaktır. 

3. İstasyonun, orada kurulu teçhizatın, bütün veri hatlarının ve arazideki sismik teçhizat ve sen-
sorların fizikî güvenliğini sağlayacaktır. HKTUM personelinin ABD tarafınca temin edilip, işletme 
ve bakımı Türkiye tarafınca yapılan tüm teçhizata erişmesini sağlayacaktır. 

4. HKTUM irtibat ekibiyle muhatap olacak bir İstasyon Müdürü tayin edecektir. 
5. HKTUM ekibi için ofis yeri ve telefon hatları tahsis edecektir. 
6. Aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır : 
a) İstasyonda bulunan kendi personelinin ücretleri. 
b) Kendi personelinin, anlaşmadaki eğitim hususu haricinde. İstasyon ile Türkiye Cumhuriyeti 

içindeki ve dışındaki yerlere ulaşım masrafları. 
c) İstasyonun işletilmesi için gereken elektrik, su, ısıtma, kanalizasyon gibi hizmetlerin gider

leri. 
d) KRDAE mülkiyetinde olan teçhizatın tesis, tamir, bakım ve gerektiğinde değiştirilmesiyle 

ilgili tüm masraflar. 
e) Münhasıran Türk tarafının ihtiyaçları için gereken motorlu araçların tüm masrafları. 
f) Türk personelin, bu anlaşmanın VII. Madde 2. Bendi uyarınca HKTUM tarafından sağlanan 

eğitimi dışındaki eğitimleri. 
g) İstasyon ve sensor yerleri için karşılıklı anlaşmaya varılmış alanların tüm kira veya satın al

ma masrafları. 
7. Türk personelin HKTUM tarafından Birleşik Devletler'de eğitilmesi gerektiğinde; KRDAE. 

eğitilecek bu personeli, bu kişilerin eğitimden yeterince yararlanabilmeleri için, yeterli derecede İn
gilizce bilen, temel elektronik bilgisi ve yeteneği olan kişiler arasından seçecektir. Birleşik Devlet
ler'de eğitilen personel, kurs bitimini takiben en az üç yıl İstasyonda görev yapacaktır. 

8. Gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili mercilerle koordine ederek, uzun ve kısa 
periyotlu istasyon gruplarının iletişim kanalları ve mobil yer radyoları için gerekli frekans ve link
lerin tahsisini temin edecektir. 

9. Hazırlık Komisyonu veya NDYA Teşkilâtı ile çalışmak ve böylece İstasyonun (IMS) onayını 
almasını sağlamak gayesiyle ve ayrıca bu İstasyondan Uluslararası Veri Merkezi ile gerektiğinde 
Prototip Veri Merkezine kesintisiz veri akışını sağlamak konusunda NDYA ve ona bağlı Hazırlık 
Komisyonunun şartlarına uyulması amacıyla gereken her türlü tedbiri alacaktır. 
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MADDE IX 
HAVA ÖRNEĞİ ALINMASI 

HKTUM, atomik partiküllerin ölçümü için kullanılan teçhizatı, Belbaşı'ndan müştereken karar 
verilecek bir yere nakledecektir. KRDAE, özel hava örnekleme filtresini müştereken kararlaştırıl
mış bir programa göre, Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve ABD'ye aktarmaktan sorumlu 
olacaktır. HKTUM, "BE" ve "CS" faaliyet değerlerini ölçerek, mutabakata göre KRDAE'ye ak
taracaktır. Uluslararası Gözlem Sistemi çalışmaya başladığı zaman bu teçhizata ihtiyaç kal
mayacaktır. 

MADDE X 
MALÎ KAYNAK 

1. Bu Anlaşmanın uygulanması, bu amaçlar için tahsisat bulunmasına bağlı olacaktır. 
2. Mevcut tahsisatın bu anlaşmayı uygulamak için yeterli olmaması halinde, bir Taraf diğerini 

hemen haberdar edecektir. Böyle bir durumda Taraflar, çalışmalara değişik bir şekilde devanı etme 
mülahazasıyla derhal istişare ederler. 

3. Taraflar, NDYA'nm IV. Maddesinin 22 nci bendinde ve NDYA Teşkilâtı Hazırlık Komis
yonunun Malî Tüzüklerinin ilgili hükümlerinde (örneğin, NDYA/PC/lII/CPvP.2/Rev.2 ve 
NDYA/PC/III/CRP 15/Rev.I) belirtildiği gibi ve Hazırlık Komisyonu ile NDYA Teşkilâtının almış 
olduğu ardışık kararlan da dikkate alarak, münferiden yahut birlikte, keşif ve takdir edilmiş mik
tarın azaltılması için Hazırlık Komisyonuna veya Yürütme Konseyine müracaat edebilirler. Böyle 
bir müracaattan önce; Tarafların, İstasyonun kurulması/iyileştirilmesi için gereken tahsisatla ilgili 
olarak her bir Tarafa düşecek pay konusunda mutabakata varmış olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin de bu tür anlaşmaların sonuçlarını NDYA Hazırlık Komisyonu veya Yürütme Kon
seyine bildirmiş olması gerekmektedir. 

MADDE XI 
EVRAK GÜVENLİĞİ VE İSTASYONU ZİYARETLER 

İstasyona ilişkin amaç ve işlemler, taraflarca tasnif dışı kılınacaktır. Tarafların İstasyonda top
lanan verilerin tamamına erişme hakkı olacaktır. KRDAE, İstasyona ziyaretçiler geleceği zaman. 
bunu HKTUM'a bildirecektir. 

MADDE XII 
LİSAN 

Bu Anlaşma çerçevesinde HKTUM'un KRDAE'ye vereceği tüm dokümanlar İngilizce olacak
tır. Bu dokümanların Türkçe'ye çevrilmesi gerekirse, bu yükümlülük KRDAE'ye ait olacaktır. 

MADDE XIII 
DEĞİŞİKLİKLER 

Bu Anlaşma, Tarafların karşılıklı mutabakatlarıyla yazılı olarak değiştirilebilir. Değişiklik talep
leri, değişikliği isteyen Tarafça, değişikliğin arzu edildiği tarihten en az 60 gün önce yapılacaktır. 

MADDE XIV 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu Anlaşmadaki hiç bir husus. Tarafların herhangi bir diğer Anlaşmadaki yükümlülüklerine 
zarar verecek şekilde yorumlanmayacaktır. Bu Anlaşmanın yorumu, uygulanması veya yerine 
getirilmesiyle ilgili her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlık, Yürütme Organları veya Taraflar arasında 
görüşme yoluyla halledilecek ve üçüncü bir tarafa veya uluslararası mahkemeye götürülmeyecektir. 
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MADDE XV 
SÜRE 

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacaktır. Taraflardan 
birinin bu ilk beş yıllık sürenin sonundan en az üç ay önce diğer Tarafa Anlaşmanın feshini ihbar 
etmemesi halinde. Anlaşma yıldan yıla uzatılmış sayılacak. Anlaşma. Tarafların karşılıklı 
mutabakatıyla feshediiinceye veya bir Taraf herhangi bir yıllık sürenin sonundan en az üç ay önce 
Anlaşmanın feshini talep edinceye kadar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Devletler 
Hükümeti arasındaki Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasının geçerli olduğu sürece yürürlük
te kalacaktır. 

MADDE XVI 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Bu Anlaşma. Tarafların diplomatik notalarla kendilerine düşen ulusal işlemleri tamamladık
larını birbirlerine bildirdikleri gün yürürlüğe girer. 

MADDE XVII 
METİN VE İMZA 

2000 yılının Şubat ayının sekizinci günü, Ankara, Türkiye'de, her ikisi de eşit şekilde geçerli 
olan ingilizce ve Türkçe dillerinde, iki nüsha olarak imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Tansu OKANDAS Mark PARRİS 
Büyükelçi. İkili Siyasî ABD'nin Ankara Büyükelçisi 

İşler Genel Müdürü 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 315) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) 

Not : Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 22.12.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-798/5683 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.12.2003 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet 

hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu hususlara ilişkin 
hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem 
arzetmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında 2 Aralık 2003 
tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 
imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte ver
gilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı, gelir unsur
ları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmaz
sa iki Devlet arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, tek
noloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır ver
gilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her 
türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit 
Devletlerde önlenmesi ile Yunanlı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Yunanis
tan'ın daha cazip hale geleceği tabiîdir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği ve 
muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenlemeler, ilişikte yer alan An
laşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 28 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma mad
delerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kapsanan kişiler 
linçi madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 

olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve 

Yunanistan)'dan birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2.- Kavranan vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 

amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlet veya 

politik alt bölümleri ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını 
belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Yunanistan'da gerçek kişilerden alınan gelir 
vergisi ve tüzel kişilerden alınan gelir vergisi, Türkiye'de ise gelir ve kurumlar vergileri ile gelir ve 
kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra. Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine uygulanan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilerin de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili 
makamlarının, ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini 
öngörmektedir. 

Madde 3.- Genel tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 
Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Yunanistan Cumhuriyeti", "Vergi", "Kişi", "Şirket", 

"Kayıtlı merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Diğer Âkit Devletin teşebbüsü", "Bir 
Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devlet", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer 
almaktadır. 

Maddenin 2 ncı fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, o tarihte bu Devletin mev
zuatında sahip olduğu anlamı taşıyacağı ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir 
anlamın diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıdığı belirtilmiş ve Anlaş
mada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya 

"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçlan bakımından; bu Devlet, politik alt bölümü veya mahallî idaresi de dahil olmak üzere ev, 
ikametgâh, kanunî ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniy-
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le vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Tür
kiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî veya iş merkezi Tür
kiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza 
tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de bu kişinin kayıtlı merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edileceği hükme bağlan
mıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde. Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

9 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; 

yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yerdir. 

3 üncü fıkrada, bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj, kurma projesi veya bunlarla ilgili kontrol 
faaliyetlerinin yalnızca on ayı aşan bir süre devam etmesi halinde; bir teşebbüsün çalıştırdığı 
elemanları veya personeli aracılığıyla ülke içinde gerçekleştirdiği danışmanlık hizmetleri de dahil 
hizmet tedariklerinin ise herhangi bir 12 aylık dönemde toplam altı ayı aşması halinde bir işyeri 
oluşturacağı belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 

mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 ün
cü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerden olmadıkça, ya da kişinin böyle bir yetkisi olmamakla birlikte teşeb
büs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden 
mal veya ticarî eşya stoku bulundurması durumunda, bu teşebbüsün bu Devlette sözkonusu kişinin 
faaliyetleri dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin 
ticarî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüye sahip bir 
acente vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var olmayacağını öngörmektedir. 
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7 inci fıkrada, maddenin önceki hükümleri ile 14 üncü madde hükümlerinden bağımsız olarak, 
diğer Devlette yürütülen, doğal kaynakların ön araştırması, keşfi, çıkartılması veya işletilmesiyle il
gili faaliyetlerin herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 30 günü aşması halinde diğer Akit Devlet
te bir işyeri ya da sabit yer vasıtasıyla ticari faaliyette bulunulduğunun kabul edileceği hükme bağ
lanmış, söz konusu faaliyetlerin birbirine bağlı iki teşebbüs tarafından yürütülmesi halinde 30 gün
lük sürenin nasıl hesaplanacağı ve "birbirine bağlı teşebbüsler" ile neyin kastedildiği açıklanmıştır. 

8 inci fıkrada, bir Âkit Devletin sigortacılık teşebbüsünün bir acente vasıtasıyla diğer Devlette 
sigorta primi tahsil etmesi ya da risk sigortası yapması durumunda diğer Devlette bir işyerine sahip 
kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

9 uncu fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu kapsamaktadır. 
Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir (tarım veya ormancılık

tan elde edilen gelir dahil) gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilmektedir. 
2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 
3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 

kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 
4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el

de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. - Ticarî Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal veya ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, işyerine atfedilecek kazancın her yıl aynı yöntemle belirleneceğini öngörmektedir. 
6 nci fıkra ise, ticarî kazancın. Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarım da 

kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 
Madde 8. - Deniz, hava ve kara taşımacılığı 
1 inci fıkrada, uluslararası trafikte gemi işletmeciliğinden elde edilecek kazançların yalnızca 

gemilerin kayıtlı olduğu Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 
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2 nci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden uçak veya 
kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kaynak Devlet
te vergiden istisna edilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, 1 ve 2 nci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. - Bağımlı teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. - Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesini öngörmektedir. 
2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 

Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette, diğer Devlet mukimlerine 
ödenen temettü üzerinden yapılabilecek vergi tevkifatı, gayrisafı temettü tutarının % 15'ini 
aşamayacaktır. Fıkrada ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının bu sınırlamanın uygulama yön
temini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyebilecekleri belirtilmiş ve fıkranın, içinden temettü ödemesi 
yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik

ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği ön
görülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı bendiyle 
paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarmın, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunması veya sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde 
bulunması ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ 
bulunması halinde, sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngör
mektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 nci veya serbest meslek faaliyetine ilişkin 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11.- Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdann mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizin gerçek lehdarmın diğer Âkit Devletin bir mukimi olması halinde, faizlerin doğ

duğu Devlete gayrisafı faiz tutan üzerinden azami % 10 vergi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyetine veya Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası ile Yunanistan Merkez Bankası'na ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf 
tutulmasına ilişkindir. 
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4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla 

serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması halinde, sözkonusu faizin bu madde çerçevesinde değil, ticarî kazanca 
ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetine ilişkin 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde 
vergilendirilmesini öngörmektedir. 

6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Akit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faizin, ödeyenin mukim olduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul 
olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile faiz leh-
darı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin ol
madığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya 
konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tâbi olan bir faiz 
olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mev
zuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 

kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de vergi alma hakkı ver

mektedir. Buna göre kaynak Devlette yapılacak vergileme gayrimaddi hak bedellerinin gayri safi 
tutarının % 10 unu aşmayacaktır. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin in

dirimli vergi oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde ve serbest meslek faaliyetine iliş
kin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 ncı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13. - Sermaye değer artış kazançları 
1 inci fıkrada, 6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kul

lanılan sabit yere ait menkul varlıkların, bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazançlarla birlikte, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme 
bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi uçak veya kara 
nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen 
kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesinden elde edilen kazançların 
8 inci madde hükümlerine göre vergilendirildiği Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği, 
ancak diğer Âkit Devlette elde edilen ve iktisap ile elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmayan 
sermaye değer artış kazançlarının bu diğer Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 
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5 inci fıkrada, 12 nci maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen gayrimaddi hak bedellerinin satışı 
dolayısıyla yapılan ödemelere, bu ödemelerin gerçekten söz konusu varlığın satışı karşılığında 
yapıldığı ispat edilmedikçe 12 nci madde hükümlerinin, ispat edilmesi durumunda ise 13 üncü 
madde hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest meslek faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağım

sız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin mukim olunan Devlette vergilendirileceği, 
ancak bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek faaliyet
lerinden veya bu diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık 
dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği gelirlerin, söz 
konusu sabit yere atfedilen miktarla ya da bu Devlette bulunulan süre içinde icra edilen faaliyetle 
sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15. - Bağımlı faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 

Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
ücretler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu kural, bu An
laşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde et
kilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmen ve 
öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet-
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin 
bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, elde edilen 
ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara 
nakil vasıtalarında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen kazançların, söz konusu kazançların 
8 inci madde hükümleri uyarınca vergilendirildiği Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere yapılan ödemeler 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Devlette vergilen
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17. - Sanatçı ve sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsi 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri 
ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 
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2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve üc
retlerin vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikke.e 
alınmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, Âkit Devletler arasında yapılan kültür anlaşması çerçevesinde bir Âkit Devlet
te icra edilen ve tamamen veya önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, politik alt bölümünün ya da 
mahallî idaresinin kamusal fonlarından desteklenen sanatsal veya sportif faaliyetlerden elde edilen 
gelire 1 ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı, vergilemenin sanatçı veya sporcunun mukim 
olduğu Âkit Devlette yapılacağı öngörülmektedir. 

Madde 18. - Emekli maaşları 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli 

maaşları ve benzeri ödemeler ile düzenli ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette 
vergilendirileceği hükmü öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, "düzenli ödeme" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 19. - Kamu hizmeti 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yapılan ve 

emekli maaşı dışında kalan ödemelerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği ön
görülmektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir 
mukimi olduğunda, bu kişinin aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet 
sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler bu diğer 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından 
oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşlarının bu Devlette vergilendirilebileceği, bunun
la birlikte gerçek kişinin bu Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli 
maaşının yalnızca diğer Âkit Devlette vergilendirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükümlerinin 
değil, 15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğretmenler ve öğrenciler 
1 inci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette 

yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. Buna göre, öğrenci ve stajyerler, yal
nızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarının karşılanması amacıyla bulundukları Dev
letin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler dolayısıyla, bu ödemelerin mukim oldukları Dev
lette vergiye tâbi tutulması durumunda, öğrenim gördükleri veya staj yaptıkları Âkit Devlette ver
giye tâbi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkrada, öğrenci ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmenler için de 
öngörülmektedir. Buna göre, öğretmenlerin iki yılı aşmayan bir süre içinde, diğer Devlette yapmış 
oldukları öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri gelirlerin bu Devlette vergiden istisna 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, öğrenci ve stajyerlerin öğrenimleri ya da formasyonlarıyla ilgili uygulama 
deneyimi kazanmak üzere diğer Âkit Devlette 183 günü aşmayan hizmet ifaları karşılığında elde et
tikleri ödemelerin bu diğer Devlette vergiden istisna edileceği öngörülmektedir. 
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Madde 21. - Diğer gelirler 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlette doğan ve Anlaşmanın daha önceki maddelerinde açıkça belir

tilmeyen gelir unsurlarının, gelirin doğduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet mukimi olan sözkonusu gelir lehdarının, diğer Devlette bulunan 

bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunması veya bu diğer Devlette bulunan sabit bir yerden ser
best meslek faaliyeti icra etmesi ve sözkonusu işyeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak veya var
lık arasında önemli bir bağ bulunması halinde 7 nci veya 14 üncü maddeye göre vergilendirileceği 
hükme bağlanmıştır. Ancak, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan 
elde edilen gelirler fıkra kapsamına dahil edilmemiştir. 

Madde 22. - Çifte vergilendirmenin önlenmesi 
Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Devlet

te vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi durumunda, ilk bahsedilen Devletin sözkonusu kişinin 
gelirine isabet eden vergiden diğer Devlette ödenmiş olan vergiye eşit bir tutan mahsup edeceği 
ifade edilmiş olup, sözkonusu mahsubun diğer Devlette vergilendirilebilen gelir için mahsuptan ön
ce hesaplanmış gelir üzerinden alınan vergi miktarını aşmayacağı hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, faizin bir Âkit Devlette ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 11 inci mad
dede belirtilen orandan daha düşük bir oranda vergilendirilmesi durumunda, mukim olunan Dev
letin, diğer Âkit Devlette bu gelir üzerinden ödenen verginin % 12" sine eşit bir tutarda mahsubuna 
müsaade edeceği, ancak bu mahsubun, özel teşvik kanunlarının olmaması durumunda 11 inci mad
dedeki maksimum vergi oranını aşmayacağı hükme bağlanmıştır. Fıkrada ayrıca, söz konusu mah
subun Anlaşmanın yürürlükte olacağı ilk beş yıl için geçerli olduğu belirtilmiş ve hangi tür işlem
lerden doğan faize uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 23. - Ayrım yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşının, diğer Âkit Devlette, o Devletin aynı 

koşullara sahip vatandaşına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağh 
mükellefiyetlere tâbi tutulmayacağı öngörülmektedir. Aynı hüküm. Âkit Devletlerden birinin veya 
her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tâbi tutulmayacağı öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devletin bir mukimine yapmış olduğu 
faiz, gayrimaddi hak bedelleri ve diğer benzeri ödemelerin sanki ilk bahsedilen Devletin bir 
mukimine yapılmış gibi indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. - Karşılıklı anlaşma usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem

lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 



- 1 0 -

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı olduğu 
Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. Ancak bu başvurunun, Anlaşmaya aykırı ver
gilemenin bildirimini takip eden üç yıl içinde yapılması gerekmektedir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. Varılan An
laşma, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde uygulanacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25. - Bilgi değişimi 
Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller

de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
ları ele alınmıştır. 

Madde 26. - Diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 

hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Yürürlüğe girme 
Anlaşma, her iki Hükümetin kendi Devletlerinde gerekli anayasal işlemlerin yerine getiril

diğini birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe 
girecektir. Bu Anlaşma, kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için, 
diğer vergiler yönünden ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü 
veya daha sonra başlayan vergilendirme yıllarına ilişkin vergiler için hüküm ifade edecektir. 

Madde 28. - Yürürlükten kalkma 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 

açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/721 
Karar No. : 149 

23.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuzun 23 Aralık 2003 tarihli 26 ncı toplantısında Dışişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesini amaçlayan 
Anlaşmanın, iki ülke arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunacağı ve iki ülkeyi yatırımcılar için karşılıklı olarak cazip hale getireceği düşünülmüş ve 
Tasarı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca Tasarının öncelikle görüşülmesine karar 
verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

Üye 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Mehmet Er aslan 
Hatay 
Üye 

Hasan Ören 
Manisa 

Sözcü 
Eyyitp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 

Üye 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Melımet Güner 
Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİS
TAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1 . - 2 Aralık 2003 tarihinde 

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması"mn onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİS
TAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
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. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Un akı tan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İLE 

YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

VE 

YUNANİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir 
Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 
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MADDE1 

KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

MADDE 2 

KAPSANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet veya politik alt bölümleri ya 
da mahalli idareleri tarafından gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile sermaye değer artış kazançlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya 
gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir özerinden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikte: 

a)Tûrkiye Cumhuriyeti'nde: 

i) gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; ve 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 

(Bundan böyle Türk vergisi" olarak bahsedilecektir) 

b) Yunanistan Cumhuriyeti'nde: 
i) gerçek kişilerden alınan gelir vergisi; 

ii) tüzel kişilerden alınan gelir vergisi: 

(Bundan böyle "Yunan vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave otarak 
veya oniann yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen 
vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlannda yapılan 
önemli değişiklikleri birbirlerine Mdirecekterdir. 
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MADDE 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 

a) Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zamanda 
uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynaklann araştırılması, işletilmesi ve 
korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklanna sahip olduğu deniz alanlarını 
ifade eder; 

b) "Yunanistan Cumhuriyeti • terimi, Yunanistan'ın sahip olduğu egemenlik alanını, 
karasulannı, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların 
araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına 
sahip olduğu deniz alanlannı ifade eder; 

c) "Vergi" terimi bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kapsanan vergiler anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 
kapsamına alır; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele 
gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Kayıtlı merkez" terimi, her bir Akit Devletin kanunlarına göre tescil edilen 
kanuni ana merkez anlamına gelir; 

g) "Vatandaş" terimi; 

i)bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ıi)bır Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel 

kişiliği, ortaklığı veya demeği 

ifade eder, 

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Akit 
Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından 
işletilen bir teşebbüs anlamı na gelir, 

i) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre Türkiye Cumhuriyeti 
veya Yunanistan Cumhuriyeti anlamına gelir. 

j) 'Yetkili makam" terimi: 

i) Türkiye Cumhuriyetinde, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; 
ii) Yunanistan Cumhuriyetinde, Ekonomi ve Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini 

ifade eder; 
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k)"Ulu8İarara6i trafik" terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırlan içinde 
gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç, bir Akit Devletin 
teşebbüsü tarafından uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek veya bir Akit Devlette kayıtlı 
gemilerle yapılan herhangi bir taşımacılığı ifade eder. 

2. Bu Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı 
vergilerin amaçlan bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı taşıyacak ve 
bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu 
terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

MADDE 4 

MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhangi 
bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, 
ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle 
burada vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan 
elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutman herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2.1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, 
bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. 
Eğer bu kişinin her iki Deviette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi oian) Devletin 
bir mukimi kabul edilecektir, 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de 
böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabu! 
edilecektir, 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit 
Devletlerin yetkili makamlan sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra Hükümleri dolayısıyla her iki Akit Devletin de mukimi 
olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir. 
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MADDE S 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü ise ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "işyeri" terimi özellikle şunlan kapsamına alır: 

a) Yönetim yeri; 

b) Şube, 

c) Büro; 

d) Fabrika; 

e) Atelye, ve 

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 
diğer herhangi bir yer. 

3. "İşyeri' terimi aynı zamanda aşağıdakileri de kapsar: 

a) 10 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi 
veya bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri; 

b) Bir teşebbüsün çalıştırdığı elemanları veya diğer personeli aracılığıyla ülke içinde 
herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 6 ayı aşan bir süre ya da sûrelerde devam eden, 
danışmanlık hizmetleri de dahi! mesleki hizmet tedarikleri (aynı veya bağlı proje için). 

4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir 

a) Teşebbüs tesislerinin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması 
veya teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama veya teşhir amacıyla 
elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse 
işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi 
toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
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f) işe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya 
birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu 
faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda oluşan toplu faaliyetin hazırlayıcı veya 
yardımcı nitelikte olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkra hükmünün 
uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir 
teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, aşağıda belirtilen şartlarla, bu kişinin teşebbüs için 
gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir: 

a) eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu 
yetkisini mutaden kullanırsa, kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe iiişkin sabit 
bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle 
sınırlı olmadıkça, veya 

b) eğer kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya 
ticari eşya stoku bulundurursa. 

6. Bir teşebbüs, bir Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir 
simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla 
yürüttüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bu maddenin önceki hükümleri ile 14 üncü madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit 
Devlet mukimi olan ve diğer Akit Devlette bulunan doğal kaynakların On araştırması, keşfi, çıkartılması 
veya işletilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten bir kişinin, söz konusu faaliyetlerin herhangi bir 12 aylık 
dönemde toplam 30 günü aşan bir sûre ya da sürelerde icra edilmesi koşuluyla, bu faaliyetler 
dolayısıyla diğer Akit Devlette bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğu kabul 
edilecektir. Bununla beraber, bu fıkranın amaçları bakımından; 

a) diğer Devlette faaliyetlerini sürdüren bir teşebbüs diğer bir teşebbüse bağlı ise ve bu diğer 
teşebbüs aynı projeye bağlı olarak, ilk bahsedilen teşebbüs tarafından icra edilmiş veya 
edilmekte olan faaliyetlerle aynı faaliyetleri yürütüyorsa ve bu iki teşebbüs tarafından 
yürütülen faaliyetler 30 günlük bir süreyi -birbirine eklendiğinde- geçiyorsa, bu durumda her 
bir teşebbüs tarafından yürütülen faaliyetlerin 12 aylık bir dönemde 30 günü aştığı kabul 
edilecektir. 

b) teşebbüslerden biri, doğrudan veya dolaylı olarak diğeri tarafından ya da her ikisi doğrudan 
veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi tarafından kontrol edilmekte ise, bu iki teşebbüsün 
birbirine bağlı olduğu kabul edilecektir. 

8. Bir Akit Devletin sigortacılık teşebbüsünün, diğer Akit Devlette bir acente -6 ncı fıkranın 
uygulanacağı bir acente hariç- vasıtasıyla sigorta primi tahsil etmesi veya böyle bir acente vasıtasıyla 
bu diğer Devlette risk sigortası yapması durumunda, bu sigorta şirketinin diğer Akit Devlette bir 
işyerine sahip olduğu kabul edilecektir. 

9. Bir Akit Devletin mukimi oian bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya 
da onun tarafından kontroi edilirse bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaj$n 
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MADDE 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tanm veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa mûteferri varlıkları, tanm (balık üretimi ve 
yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden 
ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar ve uçaklar 
gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3.1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4.1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüse ait gayrimenkul variıklardan 
elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

MADDE7 

TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir 
, işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs 
'yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, 
yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Akit Devlette de bu işyerine atfedilecek 
kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir 
nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 
yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlanna uygun olan 
giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla birlikte işyerinin, ana merkezin veya yurtdışında 
bulunan diğer işyerlerinin zarar ve giderlerine katılmasına ve aynı şekilde işyeri tarafından teşebbüsün 
ana merkezine veya diğer işyerlerine yapılan gayrimaddi hak bedeli, faiz, komisyon ve diğer benzeri 
ödemelerin gider olarak indirilmesine müsaade edilmeyecektir. 

4. Bir işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç affedilmeyecektir. 
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5. Bundan önceki fıkraların amaçlan bakımından, bir işyerine atfedilecek kazanç, aksine makul 
ve geçerli bir sebep olmadıkça, her yıl aynı yöntemle belirlenecektir. 

6. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

MADDE 8 

DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Gemilerin uluslararası trafikte işletilmesinden elde edilen kazançlar, yalnızca gemilerin kayıtlı 
olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

.2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse 
veya uluslararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da 
uygulanacaktır. 

MADDE 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit 
Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya 
oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu 
teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o 
teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebiiir. 

2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer Akit 
Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda iik 
bahsedilen Devletin kavradığı bu kazancın, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz 
önünde tutularak, sonradan iik bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen 
kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, söz 
konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme 
yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin 
yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 
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MADDE10 

TEMETTÜLER 

1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettûyû ödeyen şirketin mukim olduğu Akit 
Devlette ve bu Devletin mevzuatına güre de vergilendirilebilir; ancak, temettCınün gerçek lehdan diğer 
Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi temettünün gayrisafi tutarının yüzde 15 ini 
aşmayacaktır. 

Akit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın uygulama yöntemini karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. 

Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini 
etkilemeyecektir. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan 
diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına 
göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket 
haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet 
şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden, bu işyerinin 
bulunduğu Akit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Akit Devlette yer alan. bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu temettü 
elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

MADDE 11 

FAİZ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de 
vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdan diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak 
vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 12 sini aşmayacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu 
sınırlamanın uygulama yöntemini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyeceklerdir. 

3.2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 
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a) Yunanistan Cumhuriyeti'nde doğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'na ödenen faizler Yunan vergisinden muaf tutulacaktır; 

b) Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan ve Yunanistan Cumhuriyeti'ne veya Yunanistan Merkez 
Bankası'na ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 
kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirlerin yanısıra, gelirin elde edildiği 
Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri ifade eder. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, 
bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak 
ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden 
kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği 
kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile 
bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumda ödeyici ve 
lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate 
alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

MADDE 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayıimaddi hak 
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer 
Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının 
yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

Akit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın uygulama yöntemini karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve 
televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi 
patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı 
veya kullanım hakkı veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari 
veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeleri kapsar. 
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4. Bir Akit Deviot mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin 
ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 
nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla 
beraber, gayri maddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit 
Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya 
sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, 
söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği 
kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek iehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir 
ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek İehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu 
madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre 
vergilendirilecektir. 

MADDE 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Akit Devlet mukiminçe, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen 
gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Akıt Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Deviette serbest meslek faaliyeti icra 
etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 
bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç 
da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya söz konusu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar, yalnızca söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesinden elde edilen 
kazançların 8 inci madde hükümlerine göre vergilendirildiği Akit Devlette vergilendirilecektir. 

4.1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, yalnızca ekten çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, 
bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Akit Devlette elde edilen sermaye değer artış 
kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki sûre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilir. 
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5.12 ncl maddenin 3 anca fıkrasında tanımlanan (sınai, ticari veya bilimsel ekipman hariç) 
gayrimaddi hak bedelinin satışı (devri) dolayısıyla yapılan ödemelere, SÖZ konusu varlığın gerçekten 
de devredildiği için yapıldığı ispat edilmedikçe, 12 nci madde hükümleri uygulanacaktır. Bu husus 
ispat edilirse, 13 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber bu 
hizmet veya faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilirse ve eğer 

a) kişi, bu diğer Akit Devlette söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli 
kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya 

b) kişi, bu diğer Akit Deviette. söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, ilgili 
mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç 
seferde toplam 183 günü aşan bir süre kalırsa, 

söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebiiir. 

Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da 
yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen 
gelir, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebiiir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

MADDE 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 

1.16,18,19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akü Devlet mukiminin bir 
hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa 
edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde 
edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebiiir. 

2.1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği 
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 
12 aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve 
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b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren 
adına yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden 
yapılmazsa 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

3.3u maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtasında ita edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, söz konusu gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde edilen kazanclann 8 inci madde hükümleri uyarınca 
vergilendirildi^ Akit Devlette vergilendirilebilir. 

MADDE 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergiiendirilebilir. 

MADDE 17 

SANATÇI VE SPORCULAR 

1.14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun 
diğer Akit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değii de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin 
hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Deviette 
vergilendirilebilir. 

3.1 inci ve 2 nci fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, Akit Devletler arasında yapılan kültür 
anlaşması veya düzenlemeler çerçevesinde, 1 inci fıkrada bahsedilen faaliyetlerin icra edilmesinden 
elde edilen gelir, bu Devlete yapılan ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Akit Devletin, politik 
alt bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu faaliyetlerin icra 
edildiği Akit Devlette vergiden istisna edilecektir. 
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MADDE18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu maddenin 2 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaştan ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu 
Deviette vergHendirilebitecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Akit Deviet mukimine yapılan düzenli 
ödemelere de uygulanacaktır. 

2. 'Düzenli ödeme" terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve yeterli 
ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, 
belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder. 

MADDE 19 

KAMU HİZMETİ 

1. a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından 
verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan ve emekii 
maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzen ödemeler, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette icra edilirse ve gerçek kişi bu Devletin bir mukimi 
ise, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeier yalnızca bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilecektir. Ancak, bu kişinin; 

i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti sunmak için bu Devletin bir mukimi durumuna 

geçmemiş olması, 

zorunludur. 

2. a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından 
verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca 
oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması 
halinde, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Akit Devlet, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle 
bağlantılı hizmetlerle ilgili olarak yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile emekli maaşlarına 
15,16,17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 
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MADDE20 

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını 
karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

2. Bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devletin yetkili makamı tarafından tanınmış 
herhangi bir üniversite, kolej veya diğer benzeri bir eğitim kuruluşunun daveti üzerine bu diğer Akıt 
Devleti, iki yılı aşmayan bir süre için, böyle bir eğitim kuruluşunda yalnızca öğretim veya araştırma 
veya her ikisini yapmak amacıyla ziyaret eden bir öğretmenin, söz konusu öğretim veya araştırma 
karşılığında elde ettiği ödemeler, bu ödemelerin, bu maddenin uygulaması kapsamında iik 
bahsedilen Devlette vergiye tabi tutulması durumunda, bu diğer Akit Devlette vergiden istisna 
edilecektir. 

3. Bir Akit Devletin mukimi olan bir öğrenci veya stajyerin, diğer Akit Devlette öğrenimi veya 
formasyonuyla ilgili uygulama deneyimi kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak 
bir süre veya sürelerde ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği ödemeler bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

MADDE 21 

DİĞER GELİRLER 

1. Bir Akit Devlette doğan ve bu Anlaşmanın önceki maddelerinde açıkça bahsedilmeyen 
gelir unsurları, bu Devlette vergilendirilebilir. 

2.6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan gelirin lehdarı, diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri 
vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette bulunan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyeti icra ederse ve söz konusu işyeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak veya varlık 
arasında önemli bir bağ bulunmakta ise bu gelire bu maddenin önceki fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Bir Akit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Akıt Devlette 
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet, bu mukimin gelirine isabet eden 
vergiden, diğer Devlette gelir üzerinden ödediği vergiye eşit bir tutarın mahsubuna müsaade 
edecektir. Bununla biriikte.sözkonusu mahsup, diğer Devlette vergilendirilebilen gelir için mahsuptan 
önce hesaplanan gelir üzerinden alınan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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2. 1 inci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 11 inci maddede belirtilen faizin, bir Akit 
Devlette ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla getirilen özel teşvik kanunları çerçevesinde 
%12'den düşük bir oranda vergilendirilmesi durumunda, mukim olunan Akit Deviet, diğer Akit Devtette 
sozkonusu gelir üzerinden ödenebilir verginin, bu gelirin gayrisafi tutarının %12'sine eşit bir tutarda 
mahsubuna müsaade edecektir. Ancak hiç bir durumda, bu fıkrada imkan tanınan mahsup, özel 
teşvik kanunlarının olmaması durumunda, bu Anlaşmanın 11 inci maddesine uygun olarak alınacak 
olan maksimum vergi oranını aşmayacaktır. 

6u fıkranın hükümleri yalnızca bu Anlaşmanın yürürlükte olduğu ilk beş yıl için ve yalnızca 
Akit Devletlerde yürütülen aşağıdaki ticari faaliyetlere ait kurumsal krediler ve tahvillerle ilgili finansal 
işlemlerden doğan faizlere uygulanacaktır 

a) iletişim, güç üretimi ve tedariki dahi! altyapı tesislerinin inşası, 

b) madenler ve taş ocakları, 

c) metalürji, makine mühendisliği üretimi, temel kimyasal üretim, çimento üretimi, elektrik 
ve elektronik madde üretimi, suni gübre üretimi dahil ağır endüstri projeleri 

d) gıda işleme endüstrisi. 

Bununla birlikte, bu fıkra hükümleri; 

(a) ne Yunanistan ne de Türkiye mukimi olan bir kişi herhangi bir yarar elde eder veya 
edebilir ise, 

(b) herhangi bir kişi tarafından esas olarak, bu kişinin veya bir başka kişinin çıkarı 
doğrultusunda bu fıkradan yararlanmak amacıyla herhangi bir düzenleme yapılmış ise, 

(c) her iki Akit Devletin mukimleri esas olarak, bu Anlaşmada kavranan vergilerden 
kaçınmak ya da söz konusu vergileri kaçırmak amacıyla anlaşmaya varmışlar ise, 

uygulanmayacaktır. 

MADDE 23 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 
koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden 
değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır Bu 
hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, Akit Devletlerden birinin veya 
her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Deviet 
teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devietin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine güre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır,, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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3.Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya dolaylı 
olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk 
bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri 
vergilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu madde hükümleri, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumlan 
dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de 
uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5.9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı 
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbûsünce diğer Akit 
Devletin bir mukimine ödenen faiz, gaynmaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, söz konusu teşebbüsün 
vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir 
mukimine yapılmış gibi indirilebilir. 

MADDE 24 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu 
Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, 
bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi 
olduğu Akit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun 
düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma 
hükümlerine aykırı düşen vergilemenin bildirimini takip eden üç yıl içinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akıt Devletin 
yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Uzlaşmaya varılan her husus, Akit 
Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde uygulanacaktır. 

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddüto karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret 
göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan 
kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya 
varabilmek için birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş 
alışverişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme Akıt Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden 
oluşan bir Komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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MAODE25 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sûrece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile ilgili 
iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi 
değişimi 1 inci maddeyle sınırlı değildir. Bir Akit Devlet tarafından alman her tortu bilgi, o Devletin 
kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada 
belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla veya bu hususlardaki şikayet 
ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara, adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil, 
verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda 
kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalannda veya adii 
kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2.1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalanna uymayacak idari 
önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde 
elde edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 
aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

MADDE 26 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 
VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıktan mali 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

MADDE 27 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında 
öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun 
yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 
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2. Bu Anlaşma hükümleri, 

a) kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için; 
ve 

b) diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci 
günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için 

hüküm ifade edecektir. 

MADDE 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
1. Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit 

Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sonundan en az attı ay önce diplomatik yollardan fesih 
ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

2. Bu durumda Anlaşma: 

a) kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 
bitiminden sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için; ve 

b) diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra 
başlayan vergilendirme yılları için, 

hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLAR] TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 
imzaladılar. 

Türk, Yunan ve İngiliz dillerindeki nüshalarda, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak 
üzere,..Jl././Jl..20.Q.3L...tarihinde, .A(\k#.r.#...'öa düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması 
halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 
ADINA ADİNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 





Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 317) 

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/722) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 23.12.2003 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-768/6700 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.12.2003 tarihinde kararlaştırılan "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz ekonomisi, 90'h yıllarda Uzak Doğu'da ve Rusya'da meydana gelen ekonomik kriz
lerden etkilenmesinin arkasından, Kasım/2000 ve Şubat/2001 ekonomik krizleri ile de oldukça 
küçülmek zorunda kalmıştır. 

Bunun neticesinde, ekonomi durma noktasına gelmiş, büyüme oranı eksiye düşmüş, işsiz 
kalanların sayısı artmış, siyasî istikrarsızlığa paralel bir seyir izleyen ekonomik istikrarsızlık kişi ve 
kurumların taahhütlerini yerine getirememelerine neden olmuştur. 

Böyle bir ortamda faiz oranlarının aşırı yükselmesi ve dalgalı kur sistemine geçiş ile döviz kur
larının aşırı yükselişi, ileriye yönelik, yapılan plan ve programların gerçekleştirilmesini önlemiştir. 

Bütün bu olumsuzluklar, istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen bazı kişi ve kuruluş
ların faaliyetleri esnasında piyasanın döndürülmesinde önemli bir işlev gören çek, senet ve kredi 
kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmuştur. Kimilerinin çekleri 
karşılığı olmadığı için ödenememiş, kimilerinin senetleri ise protesto edilmiştir. Bu durumdaki kişi 
ve kummlar Merkez Bankasının kara listesine alınmış olup, Türkiye'de yaşayan her 70 kişiden 
birisi bu listede yer almıştır. 

Kendilerinin sebep olmadığı ekonomik krizlerden etkilenen ve böylesi olumsuzluklara maruz 
kalan işletme sermayelerini büyük ölçüde kaybeden, önceki üretim kapasitesine ulaşmak ve 
ekonomik krizin etkilerini azaltmak isteyen müteşebbis kişi ve kuruluşların kredilendirme ile des
teklenmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 
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Ancak; kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve kurum
ların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine bakılmaktadır. Bunun neticesi 
olarak daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek protestolu senet ve kredi kartları kayıtları 
kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebilmektedir. 

Bu itibarla; ekonomik krizler neticesinde 23.12.2003 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; 
kullandığı nakdî veya gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan fırmalann, ticarî faaliyette bulun
mayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet., kredi 
kartı ve diğer borçlarına ilişkin kayıtlarının, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya ban
kaca yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla, bankalarca ve özel fınans kurumlannca yapılacak 
kredilendirme çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasını sağ
lamak amacıyla bu Tasan hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - 23.12.2003 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî 

kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müş
terilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıt
larının söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden yapılandınlmış olması 
kaydıyla bankalarca ve özel fınans kurumlannca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve 
diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmayarak bu durumdaki fırmalann, kişi ve kredi müş
terilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2. -Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 24.12.2003 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No. : T 722 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
'"Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlan Borçlarına İlişkin Kayıtlann 

Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasansı"; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı ve Merkez Bankası temsilcilerinin katıl
dığı Komisyonumuzun 24.12.2003 tarihli ve 17 nci toplantısında incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısı ile; 
Ekonomik krizler neticesinde 23.12.2003 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nak

dî veya gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 
borçlarına ilişkin kayıtlarının, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden 
yapılandmlmış olması kaydıyla, bankalarca ve özel fmans kurumlannca yapılacak kredilendirme, çek 
karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Komisyonumuz Kanun Tasarısının geneli üzerinde görüşmelerini tamamlayarak maddelerine 
geçilmesini oybirliği ile kabul etmiştir. 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesi; 

Düzenleme tarihi 23.12.2003 tarihinden önce olmasına rağmen, mevcut haliyle ödeme tarihi 
daha sonraki tarihler olabileceğinden dolayı ödeme tarihiyle ilgili düzeltme yapılmıştır. Aynca ticarî 
faaliyette bulunan gerçek kişiler ve kredi müşterileri de, madde kapsamına alınarak kapsam geniş
letilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısının 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 

Soner Aks oy 

Kütahya 

Üye 

Tacidar Seyhan 

Adana 

Üye 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 
Üye 

Mehmet AH Arı kan 
Eskişehir 

Üye 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Vahit Çekmez 
Mersin 

Başkanvekili 

Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 

Üye 

Mustafa Sayar 

Amasya 

Üye 
Nejat Gencan 

Edirne 
Üye 

ismail Katmerci 
İzmir 

Üye 
Hasan Angı 

Konya 

Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Sözcü 

Hasan Ali Çelik 

Sakarya 

Üye 

Ahmet Rıza Acar 

Aydın 

Üye 
Şemsettin Murat 

Elazığ 
Üye 

Sedat Uzunbay 
İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İbrahim Çakmak 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU 
SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KART
LARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN 
DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 23.12.2003 tarihinden önce 

düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî ve gayrî 
nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, 
ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişilerin ve 
kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi 
borçlarına ilişkin kayıtları söz konusu borçların 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca 
yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla, ban
kalar ve özel fınans kurumlarınca yapılacak 
kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer 
bankacılık işlemlerinde dikkate alınmaz. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAY
NAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU 
SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KART
LARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN 
DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Ödeme tarihi 23.12.2003 

tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gay
rî nakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve 
tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulun
mayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin 
karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, 
kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıt
ları söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş 
veya yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla, 
bankalar ve özel fınans kurumlarınca yapılacak 
kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer 
bankacılık işlemlerinde dikkate alınmaz. 

MADDE 2. - Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Kanun Tasarısının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakam 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 318) 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/719) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 12.12.2003 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-314/5509 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.11.2003 tarihinde kararlaştırılan "Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve 

Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere, 10.4 1967 
tarihli ve 852 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak, Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü kurulmuştur. İşletme Müdürlüğü mevcut durumda Resmî Gazetenin basımı, aboneliği 
ve dağıtımı başta olmak üzere, Mevzuat Külliyatı, Mevzuat Bilgi Sistemi (Mevzuat Külliyatının in
ternet ortamında yayımı). Resmî Gazetenin internet ortamında yayımı, Mevzuat Külliyatının CD 
olarak yayımı, kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarının Resmî Gazetede yayımlanması ile yine 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının baskı işlerini yaparak, Türkiye genelinde düzenli bir şekilde 
dağıtımını sağlamaktadır. 

Matbaacılık sektöründeki gelişmelere uyum sağlanması, gereken idame ve yenileme yatırım
larının vaktinde yapılabilmesi, her geçen gün artan iş hacminin herhangi bir gecikmeye meydan ver
meden yürütülmesi amacıyla işletmenin sermayesi artırılmakta ve ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak bu sermayede artış yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, kurumlar vergisine tâbi olan İşletmenin yaratmış olduğu parasal değerler, vergi 
veya kâr payı olarak Hazineye devredildiğinden, kurumlar vergisine tâbi olmasının sadece kır
tasiyeyi artırmakta olduğu, aynı zamanda yıl içerisinde nakit sıkışıklığı yaşanmasına sebep olun
duğu hususları dikkate alınarak İşletme kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Mevcut ekonomik durumda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının Basımevinde yap
tırdığı işler karşılığı oluşan borçlarının zamanında ödenmemesi sebebiyle zaman zaman İşletmede 
nakit sıkışıklığı yaşanmakta, ödeme güçlüğü oluşmaktadır. Bu itibarla madde ile, İşletmenin malî 
yapısını güçlendirmek için, 1 trilyon lira olan sermayesinin 5 trilyon liraya çıkanlması ve zaman 
içerisinde gerekli görüldüğü takdirde artırılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 2. - Madde ile, işletmenin yatırımlarını yapabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Madde 3. - Madde ile, elde edilen kârın Hazineye aktarılması usulü düzenlenmektedir. 
Madde 4. - Madde ile, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kurumlar Vergisinden 

muaf tutulmaktadır. 

Madde 5. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 24.12.2003 
Esas No. : 1/719 
Karar No. : 66 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 12.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 22.12.2003 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 24.12.2003 tarihinde, Hükümeti temsilen 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış olduğu 24 üncü birleşimde incelenip, 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Basımevi Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğü Resmî Gazetenin basımı, 
aboneliği ve dağıtımı, Mevzuat Külliyatı. Mevzuat Külliyatının internet ortamında yayımı. Resmî 
Gazetenin internet ortamında yayımı, Mevzuat Külliyatının CD olarak yayımı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ilanlarının Resmî Gazetede yayımlanması ve çeşitli kurum ve kuruluşların çeşitli 
baskı işlerinin yapılması ve Türkiye genelinde düzenli bir şekilde dağıtımının yapılmasının sağlan
ması gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. 

Matbaacılık sektöründeki gelişmelere uyum sağlanması, gereken idame ve yenileme yatırım
larının vaktinde yapılabilmesi, gittikçe artan iş hacminin herhangi bir gecikmeye meydan vermeden 
yürütülebilmesi için İşletmenin sermaye limitinin artırılması gerekmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- İşletmenin sermayesinin 5 trilyon liraya yükseltilmesinin ve ekonomik gelişmelere bağlı 

olarak Bakanlar Kurulunun sermaye artışı konusunda yetkili kılınmasının, 
- İşletmeye yatırımları ile ilgili harcama yapma imkanı sağlanmasının, 
- Elde edilen kârın belirlenen sermaye limitine ulaşıncaya kadar sermayeye eklenmesinin, 
- İşletmenin kurumlar vergisinden muaf tutulmasının, 
Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarıyla İşletmenin sermayesinin artırılmasının öngörüldüğü, buna ilaveten işletmenin nakit 

sıkıntısının kurumlar vergisi ödemesinde gecikmelere neden olduğu, bu nedenle de Kurumlar Ver
gisi Kanunundan muaf tutulmasının yerinde olacağı, 

- Özel sektöre ait basımevleri kurumlar vergisi mükellefi iken, Devlete ait olan bir basımevinin 
kapsam dışına çıkarılmasının doğru olmadığı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan açıklamalarda, 
- Başbakanlık Basımevi İşletmesinin 852 sayılı Kanunla Resmî Gazeteyi basmak üzere kurul

muş, kendi gelirleri ile giderlerini karşılayan ve yıl sonu kârının tamamını Hazineye aktaran döner 
sermayeli bir kuruluş olduğu, 

- İşletmenin; ilan gelirleri, Resmî Gazete abone gelirleri ve sipariş gelirlerinden oluşan üç 
önemli gelir kaynağının bulunduğu, 

- 2004 yılı başından itibaren ilanların Kamu İhale Bülteninde yayınlanacak olması nedeniyle 
Resmî Gazete abonelerinin de sayısının azalacağı, böylece işletmenin gelir kaybının söz konusu 
olacağı, 

- İşletmenin sipariş gelirlerini, çoğunlukla kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı işlerden elde et
tiği, dolayısıyla bu kuruluşların borcunu zamanında ödememesinin nakit sıkışıklığına neden olduğu, 

- İşletmenin kazancının tamamını yıl sonunda Hazineye aktardığı, aynca kurumlar vergisi 
ödemesinin nakit sıkışıklığına sebep olduğu, işletmenin kurumlar vergisinden muaf tutulmasıyla 
Hazinenin gelir kaybının söz konusu olmayacağı, 

- Kurumlar vergisinden istisna yaratmama görüşünün önemli olduğu ancak, benzer istisnaların 
mevcut olduğu, Devletin önemli baskı işlerini yapan Türk Tarih Kurumu Basımevinin istisna kap
samında olduğu, 

- Başbakanlığın uyguladığı tasarruf genelgeleri nedeniyle kamu kurumlarının Resmî Gazete 
alımında kısıtlamaların söz konusu olduğu, bunun sonucunda Resmî Gazete basımının zarar ettiği, 

- Çok fazla gelir kaybı olan İşletmenin ayakta kalabilmesi ve Resmî Gazete basımına devam 
edebilmesi için sermayesinin artırılması gerektiği, 

İfade edilmiştir. 
Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; çok fazla gelir kaybı olan İşletmenin ayakta kalabilmesi ve Resmî 

Gazete'nin basımına devam edilebilmesini teminen 5 trilyon lira olarak öngörülen sermaye limitinin 
15 trilyon liraya çıkarılması ve Bakanlar Kuruluna bir katına kadar artırabilme yetkisinin verilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi aynen, 
- Çerçeve 3 üncü maddesi; 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak sermaye miktarın

da gerekli değişikliğin yapılması suretiyle, 
- Çerçeve 4 üncü maddesi; İşletmenin Kurumlar Vergisi Kanunundan muafiyetinin kabul edil

memesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle, 
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri 4 ve 5 inci maddeler olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Metinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarının başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 
Üye 

Ali Kemal Kumkum oğlu 
İstanbul 

Üye 
Hakkı Akalın 

İzmir 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 
Üye 

Mehmet Mesut Ozakcan 
Aydın 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

'üye 
Nazım Ekren 

İstanbul 
Üye 

Kemal Kıhçdaroğlu 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 
Üye 

Faruk Nafiz Uzak 
Trabzon 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Yakup Kepenek 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye 

Alattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkahn 

İstanbul 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Mehmet Akif Hamzaçeb, 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER 
SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU 
HAKKINDA KANUN İLE KURUMLAR 
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı 
Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve 
İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda 
sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve 
kurum kârından karşılanmak kaydıyla 5 (beş) 
trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç 
halinde Bakanlar Kurulunca artırılabilir." 

MADDE 2.- 852 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Basımevi işletmesi, işletme için gerekli 
olan yatırımları yapabilir." 

MADDE 3.- 852 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu sermaye 5 (beş) trilyon liraya veya 
Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamam
landıktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır." 

MADDE 4.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine 
aşağıdaki (26) numaralı bent eklenmiştir. 

"26. Başbakanlık Basımevi Döner Ser
mayesi İşletmesi." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER 
SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU 
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı 
Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve 
İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda 
sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve 
kurum kârından karşılanmak kaydıyla 15 (on beş) 
trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç 
halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar ar
tırılabilir." 

MADDE 2.- 852 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Basımevi işletmesi, işletme için gerekli 
olan yatırımları yapabilir." 

MADDE 3.- 852 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu sermaye 15 (on beş) trilyon liraya veya 
Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamam
landıktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Atalay 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unahtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Tuizm Bakanı V. 
K. Unahtan 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 316) 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 22.12.2003 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-792/56S9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.12.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Vergi esas olarak ekonomik faaliyetlerin sonucudur. Vergi sistemi de ekonomik faaliyetleri 

düzenleyen değil takip eden, Devletin ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde değiş
tirilmesi ve günün koşullarına uyarlanması gereken bir sistemdir. Bu çerçevede vergi mevzuatındaki 
değişiklikler yapısal anlamda değişimi öngören değişiklikler olabileceği gibi, bazen de günün 
koşullarının gerektirdiği küçük iyileştirmeler şeklinde olabilir. 

Bu Tasarı büyük ölçüde içinde bulunulan ekonomik koşulların gerektirdiği bazı düzenlemeleri 
yapmak veya mükelleflerin veya Devletin ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri sağlamak üzere 
hazırlanmıştır. Yapılan düzenlemeler bir reform niteliğinde olmamakla birlikte Tasarı; 

- Geniş kesimleri ilgilendiren, 

- Ekonomik olayları etkileyebilecek, 

- Vergilemede basitlik ve adaleti sağlamaya yönelik, 
önemli düzenlemeleri içermektedir. 

Tasan yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 49 maddeden oluşmaktadır. Tasarı ile yapılan 
düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

- Ekonomideki olumlu gidişin kalıcı hale gelmesinde ve hızlanmasında katkı yapmak amacıy
la, vergi kanunlarında yer alan bazı geçici düzenlemelerin süreleri bir yıl uzatılmaktadır. 

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan vergi teşviklerinin kapsamı ve süresi 
genişletilmekte, bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin teslimleri için ayrıca katma değer ver
gisi istisnası getirilmektedir. 

- İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili teşvikler sürekli hale getirilmekte, teşviklerin 
uygulamasıyla ilgili bürokratik işlemler de en aza indirilmektedir. 
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- Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki mazbut vakıflara ait abide eserlerin bakımı, 
onarımı ve restore edilmesi için yapılan bağış ve yardımların tamamının vergi matrahından in
dirimine imkân verilmektedir. 

- Motorlu taşıtlar vergisi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan sisteme daha uyumlu bir 
hale getirilmekte ve sistemin mevcut sorunlarını giderecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Mev
cut uygulamadaki ağırlık esasına göre vergilendirmeye son verilerek, vergilemede silindir hacmi 
esas kriter olarak alınmaktadır. Böylece, bu vergiye bir yandan çevre vergisi olma niteliği kazan
dırılmakta, bir yandan da silindir hacmi ve yaş kriterleri baz alınmak ve kademe sayısı artırılmak 
suretiyle ödenecek verginin araçların değeri ile daha uyumlu hale gelmesi sağlanmaktadır. 

- Kurumların, bankaların ve bankalara borçlu durumundaki mükelleflerin malî bünyelerinin 
iyileştirilmesine ilişkin düzenlemelerin süresi uzatılmaktadır. 

- Konutlara ait çevre temizlik vergisinin su faturası ile alınması sağlanmaktadır. Böylece çev
re temizlik vergisinin ödenmesi vatandaşlar için ek bir külfet olmaktan çıkacaktır. 

- Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı adı altında alınan vergiler, sürekli hale getirilmekte, 
buna ilişkin düzenleme ilgili vergi kanunlarının içine alınarak mevzuat basitleştirilmektedir. 

- Serbest meslek erbabının kazançlarının tespitinde dikkate alınan giderler günün koşullarına 
uygun olarak yeniden belirlenmekte, şu anda kabul edilmeyen bir çok gider unsuru kabul edilir hale 
getirilmektedir. 

- Reel sektörün bankacılık kesiminden sağladığı kaynakların maliyetinin düşürülmesi amacı 
çerçevesinde, kredi sözleşmeleri üzerinden ödenen damga vergisi kaldırılmaktadır. 

Tasanda yukarıda sayılanların dışında ayrıca, Devletin veya mükelleflerin ihtiyaçları doğrul
tusunda hazırlanmış bir çok teknik düzenleme bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile ilanen tebligata ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeye 
göre; bir milyar liranın altındaki vergi alacakları için gazete vasıtasıyla tebligat yapmak gerek
memekte, bir milyar lira ile yüz milyar lira arasındaki alacaklar için tebligatın yerel düzeyde yapıl
ması yeterli görülmektedir. 

Madde 2. - Madde ile tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan ver
gilerin veya kanunları gereğince mükelleflere yapılacak red ve iadelerin, mükelleflere red ve 
iadelerine ilişkin prosedürleri belirleme konusunda yetki verilmektedir. 

Madde 3. - Amme alacaklarına karşılık yapılan ödemeler, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve 
sorumlu memurlarınca düzenlenecek makbuz karşılığında kabul edilmektedir. 

Ancak bu uygulama paranın tahsilat ve teslimat sırasındaki güvenliğinin sağlanması açısından 
çeşitli zorluklarla karşılaşılmasına ve işgücü kaybına neden olmaktadır. 

Tahsil siteminde yaşanan bu zorlukların aşılması ve kamu alacağının tahsil güvenliğinin sağ
lanması açısından bankacılık sisteminden azamî ölçüde yararlanılması gerekmektedir. Malî 
idarelerin otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak ileride tahsil işlem
lerinde tamamen bankacılık sisteminin sağladığı kolaylıklardan faydalanılması hedeflendiğinden, 
ödemenin, genel ödeme şekli dışmda tamamen özel ödeme şekilleri kullanılarak yapılmasını sağ
layacak yönde düzenlemeye gidilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 
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Yapılan bu düzenleme ile amme alacağına karşılık yapılacak ödemelerin sadece özel ödeme 
şekilleri kullanılmak suretiyle yapılmasını sağlamak üzere amme idareleri, tahsil daireleri ve amme 
alacağının nev'i, ödeme zamanları ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı düzen
leme yapma hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 4. - Madde ile gecikme zammı oranı aylık yüzde dört olarak belirlenmiş, ay kesirlerine 
isabet eden gecikme zammımn hesaplanmasında aylık hesaplama yerine günlük hesaplamaya 
geçilerek daha adil bir hesaplama yöntemi benimsenmiş ve mükelleflerin ayın sonunu beklemeden 
ödeme yapabilmelerine imkân tanınmıştır. 

Madde ile ayrıca, asgari gecikme zammı miktarı günün ekonomik ve ticari gelişmelerine paralel 
olarak bir milyon liraya yükseltilmiş, üçüncü fıkraya yapılan ilave ile de fıkrada sayılanlar dışında 
kalan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmayacağı açıkça yasa metnine konulmuştur. 

Malî piyasalarda geçerli faiz oranlarının değişebileceği dikkate alınarak ve Hazinenin menfaat
lerinin korunması amacıyla Bakanlar Kurulu gecikme zammı oranını yüzde onuna kadar indirmeye, 
gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, vadesinde öden
meyen amme alacaklarının tahsilinde bileşik faiz yöntemi hesaplatmaya ve gecikme zammını aylar 
itibarıyla farklı olarak belirlemeye yetkili kılınmaktadır. 

Madde 5. - Amme alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin özel kanunlar gereğince 
bugüne kadar uygulanmakta olan düzenlemelerde borçların yeniden vadelendirilmeleri 6183 sayılı 
Kanunun tahsil zamanaşımı ile ilgili hükümleri uyarınca belirli vadeli borçların zamanaşımına uğ
ramaları sonucunu beraberinde getirebilmektedir. 

Yapılan bu düzenleme ile, özel kanunları gereği borçlarım yeniden yapılandırmak üzere baş
vuruda bulunan, ancak ödeme yapmayan mükelleflerden aranılacak olan kamu alacaklarının tah
silinde ortaya çıkabilecek bu sorunun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 6. - Madde ile fazla ödenen vergilerin yalnızca indirim hakkına sahip olmayanlara 
iadesine olanak tanıyan mevcut düzenleme değiştirilmekte, indirim hakkına sahip mükelleflerin de 
fazla ödedikleri vergiyi indirim yoluyla giderememeleri durumunda iade olarak alabilmeleri 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Maddenin yürürlüğünden önce ödenmiş ve 
yürürlük tarihine kadar indirim yoluyla telafi edilememiş fazla ve yersiz vergiler için de bu hükme 
göre işlem yapılacağı tabiidir. 

Madde 7. - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 4503 sayılı Kanunla yapılan değişik
le Gümrük Kanununun ilgili maddelerine uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

3065 sayılı Kanunun 4503 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının 
(c) bendinde Gümrük Kanunundaki bazı rejim, bölge, yer ve sahalarla ilgili hükümlerin uygulan
dığı mal ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır. Ancak yaşanan uygulama güçlükleri ve Gümrük 
Kanunu hükümleri ile ortaya çıkan çelişkiler nedeniyle madde hükmünde yer alan hizmetlerin 
tamamı ile serbest bölgelerdeki bütün işlemler madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Madde 8. - 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki değişiklik nedeniyle istisna kapsamın
dan çıkarılan serbest bölgelerde ifa edilen hizmetlerin maddeye eklenen (ı) bendindeki hüküm ile, 
katma değer vergisinden müstesna tutulmasına daha önce de olduğu gibi devam edilecektir. Güm
rüklü sahalarda deniz ve hava taşıma araçları için kısmi istisna uygulanırken bu alanlar dışında tam 
istisna uygulanması, uygulamada problemlere yol açmakta iade edilmesi gereken verginin hesap-
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lanması bakımından ihtilaflara neden olmaktadır. Bu nedenlerle deniz ve hava taşıma araçları için 
verilen hizmetler, gümrüklü sahada olup olmadığına bakılmaksızın kısmi istisna kapsamına alın
makta, değiştirilen (g) bendi ve eklenen (n) bendi ile hurda ve atık teslimleri ve Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri kısmi istisna kapsamına alınmaktadır. 

Madde 9. - Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası indirim
li orana tâbi işlemleri bulunan mükelleflere yüklenip indiremedikleri verginin ancak yıl sonunda 
iadesine imkân tanımaktadır. Maddenin (3) numaralı fıkrasının (a) bendiyle yapılan düzenleme ile 
vergi borcu, SSK prim borcu, kamu kurumlarından mal ve hizmet teminine ilişkin borcu bulunan 
mükelleflere yıl içinde de iade imkânı sağlanmaktadır. Mahsup edilecek vergisi veya borcu olmayan 
ya da nakit iade talebinde bulunan mükelleflere ancak yıl sonunda iade yapılabilecektir. 

Madde 10. - 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sayılan istisnalar tam istisna mahiyetin
dedir. Bunlar arasında ihracat istisnası da bulunmaktadır. Yurt içinde yapılan bazı teslimler ve ifa 
edilen hizmetler, Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre kısmi istisna kapsamına 
girdiği halde bu mal ve hizmetlerin ihraç edilmeleri halinde aynı Kanunun 11 inci maddesine göre 
tam istisna söz konusu olması gerektiğinden bir tereddüt ortaya çıkmaktadır. Konuya açıklık 
getirebilmek için yurt içi teslim ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ihracı 
3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Diğer fıkra ile de haksız katma değer vergisi iadesi alınmasını zorlaştırmak için nakit iade yap
tırmama konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 11. - Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 20 nci maddenin (1) numaralı fık
rası ile teknoloji geliştirme bölgelerinde halen uygulanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 
yönelik teşvikler katma değer vergisine de teşmil edilmektedir. Ancak istisna sadece bölgede 
üretilecek yazılım program ve lisansını kapsayacak bölge dışında yaratılan katma değeri kav-
ramayacaktır. 

(2) numaralı fıkra ile de Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen ve aynı anda kıs
mi ve tam istisna kapsamına giren işlemlerde iadeye imkân sağlanarak ihtilaf konusu hususa açık
lık getirilmektedir. 

(3) numaralı fıkrada ise gümrüklü sahalarda ifa edilen ve bu Kanunla vergilenmesi düzenlenen 
inşaat taahhüt işlerinde maliyetlerin oluşmuş olması nedeniyle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce başlayanlar için istisna uygulamasının devam edeceği hükmüne yer verilmektedir. 

(4) numaralı fıkrada ise 2003 yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana tâbi işlemlerle ilgili 
iade taleplerinde 3065 sayılı Kanununun değiştirilmeden önceki 29/2 nci maddesine göre işlem 
yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre bu iade talepleri 29/2 nci maddenin bu Kanunla 
değiştirilmeden önceki hükmüne göre Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde yayınlanan 
tebliğlerdeki açıklamalara uygun şekilde yıllık olarak hesaplanacak, bu hesaplama sonunda 
bulunacak tutarın 8 200 000 000 lirayı aşan kısmı, 2004 yılının ocak- aralık ayları arasındaki 
dönemlerden herhangi birisinde talep edilmesi halinde genel hükümler saklı kalmak kaydıyla nak
den veya mahsuben iade edilebilecektir. 

Madde 12. - Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderleri düzenleyen 
68 inci madde farklı bir anlayışla yeniden düzenlenmektedir. 

Buna göre, serbest meslek faaliyetinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan harcamalar 
genel giderler kapsamına alınarak indirimine imkân tanınmıştır. 
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- 5 -

Ayrıca, günümüzde serbest meslek mensuplarının yaygın bir şekilde yanlarında hizmetli ve iş
çi çalıştırdıktaları göz önüne alınarak hizmetli ve işçilere ilişkin iaşe, ibate, tedavi ve ilaç giderleri 
ile sigorta primleri ve emekli aidatlarının da indirim konusu yapılması sağlanmıştır. 

Madde 13. - Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut 
vakıflar adına kayıtlı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide 
eserlerin bakımı, restorasyonu ve yaşatılması amacıyla yapılan bağış ve yardımların tamamının, yıl
lık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 14. - Bütçe sistematiğinde yapılan değişiklikle, haksız yere alınmış olan vergiler ile tev
kif suretiyle alınan ancak ilgili beyannamede mahsup imkânı olmadığı için iadesi gereken vergilerin 
Devlet harcaması kategorisinde değerlendirilmesine son verilmiştir. 

Bu durumda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönet
meliğinde yer alan düzenleme çerçevesinde yapılan iade işlemlerinin yapılabilmesi için yeni bir 
düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur. 

Bu değişiklik ile iade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde mevzuat çerçevesinde Maliye Bakan
lığına verilmiş olan yetkiler iade sisteminin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde çalışabilmesi amacıy
la genişletilerek Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde düzenlenmektedir. 

Bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı iadeyi, mahsuben veya nakden yaptırmaya, aranılacak bel
geleri belirlemeye, iadeyi inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağ
lamaya yetkilidir. 

Yapılan düzenlemede her şeyden önce mahsuben ve nakden iade konusunda farklı düzen
lemeler yapabilme konusunda yetki alınmaktadır. Böylece mahsuben iadelerde nakden iadelere 
nazaran daha basitleştirilmiş prosedürler izlenebilmesine imkân sağlanacaktır. 

Halen uygulanmakta olan sistem içerisinde de belirli tutarı aşan iadelerde inceleme raporu 
aranmaktadır. Yeni düzenlemede de bu yetki korunmaktadır. Ancak bu yetki daha önceki düzen
lemeden farklı olarak kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın 
hukuki statüsüne göre farklı şekillerde kullanılabilecektir. Yine eskiden olduğu gibi bu yetki belirli 
hadler esas alınarak da kullanılabilecektir. 

Geliri sağlayan ve dolayısıyla gelir vergisi tevkifatı yapan mükelleflerin hukuki statüsüne bağ
lı olarak da farklı düzenleme yapılabilecektir. Halen uygulanmakta olan sistemde bankalar 
aracılığıyla elde edilen gelirler itibarıyla bulunan bu yetki daha geniş bir şekilde maddede düzen
lenmektedir. Böylece bankalar, sigorta şirketleri, fınans kurumları, kamu kurum ve kuruluşları gibi 
ayrımlar çerçevesinde iade ve mahsup işlemlerinde aranan belgeler farklılaştırılabilecektir. Böylece 
iade işlemlerinin gerek mahsup gerekse nakden iade şeklinde gerçekleştirilmesi basitleş-
tirilebilecektir. 

Yapılan önemli bir düzenleme ise mahsuben iade işlemlerinde iade tutarının yer aldığı yıllık 
gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarihin esas alınarak yapılacağının kanun metnine girmiş ol
masıdır. Bugüne kadar olan uygulamada mahsup işlemleri mükellefin dilekçesi ve eklerinin vergi 
dairesi kayıtlanna girdiği tarih esas alınarak gerçekleştirilmiş ve mahsubu istenen vergilere ilişkin 
gecikme zammı uygulaması da bu tarihe kadar yapılmıştır. 

Mahsup işleminde ve gecikme zammı uygulamasında yıllık gelir vergisi beyannamesinin veril
diği tarih esas alınacak olmakla birlikte mahsup işlemi gerekli tüm belgelerin tamamlanması ile 
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yapılacaktır. Gecikme zammı uygulamasına esas alınan tarih ile mahsup işleminin fiilen gerçekleş
tirildiği tarihin farklı olmasından doğabilecek sorunlann önlenmesi açısından, mahsup imkânının 
doğduğu tarih ile gerekli işlemlerin tamamlanacağı tarih arasında mükellefçe mahsubunu talep et
tiği vergi borcu ile ilgili olarak rızaen yapılan ödemeler için her hangi bir düzeltme yapılmayacağı 
da açıkça düzenlenmektedir. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin kanunî süresinde verilmemesi ya da sair 
nedenlerle ikmalen veya re'sen yapılan tarhiyat üzerine tahakkuk eden vergiler ile ilgili olarak daha 
önce tevkif yoluyla kesilen vergiler öncelikle bu tarhiyata konu vergi, ceza ve gecikme faizlerine 
mahsup edilecek, bu mahsuplar sonunda kalan kısmın diğer vergi borçlarına mahsubu talep edil
diğinde ise mahsup talepleri dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği 
tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu talep ettikleri 
vergi borçları için gecikme zammı uygulanmayacaktır. 

Madde 15. - Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut 
vakıflar adına kayıtlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide 
eserlerin bakımı, restorasyonu ve yaşatılması amacıyla yapılan bağış ve yardımların tamamının, 
kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 16. - Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin 
gerekçesinde de belirtildiği üzere tevkif suretiyle alınan ancak ilgili beyannamede mahsup imkânı 
olmadığı için iadesi gereken vergiler yönünden yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur. 

Kurumlar vergisi yönünden düzenleme 5422 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine eklenen fık
ralar ile yapılmaktadır. Yapılan düzenleme Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde yapılan 
düzenlemeye paraleldir. 

Madde 17. - Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile kurumların 2004 yılı 
kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanan kurumlar vergisi oranının % 33 olması öngörülmek
tedir. Bu oran 2004 yılı geçici vergilendirme dönemleri kazançlarının vergilendirilmesinde de uy
gulanacak olup, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler için ayrıca düzenleme yapılmıştır. 

Düzenlemeye göre, özel hesap dönemine tâbi kurumlar 2004 yılında sona eren hesap dönem
lerinin kurumlar vergisi tutarım bu oranı kullanarak hesaplayacaklardır. Bu kurumların geçici ver
gilerinin hesaplanmasında da bu oran uygulanacak olmakla birlikte maddede, düzenlemenin yürür
lüğe girdiği tarihten önce kapanmış vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici verginin % 30 oranı 
kullanılarak hesaplanması öngörülmüştür. 

Madde 18. - Madde ile Bakanlar Kurulunun iade oranı konusundaki yetkisi yeniden düzenlen
miş, ihtiyaç kalmadığı anlaşılan bazı yetkiler ise kaldırılmıştır. 

Madde 19. - Maddede yer alan yetki yeniden düzenlenmiştir. Madde ile vergi iadesi nispetini 
geçmemek üzere farklı bir avans oranı tespit etme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 
Vergi iade nispetinin azaltılması konusunda Bakanlığa her hangi bir yetki verilmemiş olup, Kanun
da yer alan nispette (% 5) veya Bakanlar Kurulunca artırılması halinde tespit edilen yeni oranda ver
gi iadesi yapılmaya devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile ayrıca mücbir sebeplerle avans alınan 
iadeye ilişkin belgelerin ibraz edilememesi veya ölüm halinde verginin geri alınması yoluna gidil
mesi de engellenmektedir. 

Madde 20. - Bu madde ile motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında yer alan tanımlara, ver
gilemede yeni uygulanacak kriterlerin tanımları eklenmektedir. 
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Madde 21. - Yapılan düzenleme ile malul ifadesine engelliler ifadesi eklenmekte, ayrıca malul 
ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan "bizzat kullanma" zorunluluğu uygulamadan kal
dırılarak, taşıt kullanamayacak derecede malul ve engelli olanların da istisnadan yararlanabilmeleri 
sağlanmaktadır. 

Madde 22. - Bu madde ile otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme 
ölçü ve hadlerini düzenleyen 5 inci madde yeniden düzenlenmektedir. 

Mevcut uygulamada, motorlu taşıtlar vergisi; esas olarak net ağırlık ve yaş kriterlerine göre 
alınan bir servet vergisidir. Bu uygulamada taşıtlar 1600 cm3 altındaki ve üzerindeki taşıtlar olarak 
iki temel gruba ayrılmış, 1600 cm3 ün üzerindeki taşıtlar için ayrıca ağırlık esası baz alınarak bir 
vergileme yoluna gidilmiştir. Bu durum silindir hacmi birbirinden çok farklı olan taşıtların aynı öl
çüde vergi ödemelerine neden olmuştur. Ayrıca, ağırlık ölçüsü aracın değerini göstermek bakımın
dan son derece zayıf bir ölçü olduğundan değeri çok farklı araçların aynı tutarda vergi ödemesi gibi 
bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Şüphesiz aracın değeri ile bağlantılı bir vergileme için en uygun ölçü, aracın sigorta değerinin 
esas alınmasıdır. Ancak, sigorta değerlerinin tespiti hem vergiyi tahsil edecekler hem de vergiyi 
ödeyecek olanlar bakımından son derece güçlüğe neden olabilecek ve kargaşa yaratabilecek bir 
mahiyette olduğundan, uygulamada ortaya çıkacak zorluk sağlayacağı yararın çok daha üzerinde 
olabilecek, idare ile mükellef arasında ihtilaf sayısı artacak, vergiyi ödemek ve tahsil etmek eziyet 
haline gelebilecektir. 

Tasarının bu maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (I) sayılı tarifesinde yer alan 
otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirilmesindeki aracın değeri ile bağlan
tı kurmaya çalışan net ağırlık uygulamasına son verilmekte, uygulanması basit ve kolay olan, aracın 
çevreye vermiş olduğu zararı da göz önünde bulunduran, mükellef ile idare ilişkilerini olumlu yön
de etkileyecek biçimde daha adil ve objektif bir vergilendirme kriteri olarak kabul edilen motor 
silindir hacmi esasını baz alan bir vergilendirme uygulaması getirilmektedir. Böylece, özellikle Av
rupa Birliği üyesi ülkelerin önemli bir bölümünde olan uygulamaya benzer şekilde (I) sayılı 
tarifedeki taşıtların yaş ve silindir hacmi kriterlerine göre vergilendirilmesi uygulamasına geçilmek
tedir. Yapılan değişiklik ile taşıtların silindir hacimleri; 1300 cm3 ve aşağısı, 1301-1600 cm3,1601-
2000 cm3, 2001-2500 cm3,2501-3000 cm3, 3001-3500 cm3, 3501-4000 cm3, 4001 cm3 ve yukarısı 
olarak geniş bir şekilde sekiz farklı grupta derecelendirilerek; silindir hacmi farklı olan taşıtların 
farklı tutarda vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile söz konusu vergiye bir çevre ver
gisi olma niteliği de kazandırılmış olmakla beraber, araçların yaşı göz önünde bulundurularak ve 
silindir hacmine göre vergilendirmede fazla sayıda kademe yaratılarak araçların değerleri ile es
kisine nazaran daha orantılı bir vergilendirme yapma imkânı yaratılmıştır. 

Ayrıca, 1.1.1985 tarihinde taşıt pulu uygulamasına geçilmesi nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi 
kapsamından çıkarılmış bulunan motosikletler, 1.1.2005 tarihinden itibaren silindir hacmi esasına 
göre vergilendirilmek üzere verginin konusuna dahil edilmektedir. 

Madde 23. - Bu madde ile (II) sayılı tarifede yer alan minibüs.otobüs ve benzerleri ile kam
yonet, kamyon, çekici ve benzerleri; (II) sayılı tarifede yer alan yat, kotra ve her türlü motorlu özel 
tekneler; (IV) sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterlerin vergilendirme ölçü ve hadlerini belir
leyen 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yeniden düzenlenmektedir. Yapılan değişiklikle panel van 
ve motorlu karavanlar (II) sayılı tarife kapsamına alınmakta, ayrıca (II) sayılı tarifede vergilendiril-
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mekte olan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ağırlığına göre vergilendirilmesinde 
kriter olarak alınan istiap haddi uygulamasına son verilerek; daha objektif olan ve taşıtların karayol
larını aşındırma etkisini de dikkate alan taşıtların teknik belgelerindeki azami toplam ağırlık esası 
uygulamaya konulmakta, böylece istiap haddine göre vergilendirme usulündeki sorun ve ihtilaflar 
giderilmektedir. 

Madde 24. - Yapılan düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 
başlığı ve son fikrası değiştirilerek taşıtların yaşının belirlenmesinde; tescil belgesinde yazılı olan 
model yılında bir yaşında olduğu kabul edilerek buna göre vergilendirme esası getirilmektedir. Böy
lece, otomotiv sektöründeki gelişmeler nedeniyle içinde bulunulan takvim yılından daha yeni model 
taşıtların üretilmesi sonucunda, taşıtların model yıllarının tespiti ve vergilendirilmesinde ortaya çık
makta olan sorunların giderilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Madde 25. - Bu madde ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa geçici maddeler ek
lenmektedir. 

Eklenen geçici 4 üncü maddede, 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikran Sağlamak 
İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar 
vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade 
edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt 
vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarların; 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıt
lar vergisinden mahsup edileceği, mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin ol
ması halinde bu verginin 2004 yılının taksit aylarında ödeneceği, mahsup edilemeyen tutarın mükel
lefin talebi üzerine iade edileceği, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi 
ve taşıt vergisinin terkin edileceği ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların Maliye 
Bakanlığınca belirleneceği belirtilmektedir. Böylece yapılan düzenleme ile, ek motorlu taşıtlar ver
gisi ve taşıt vergisini ödemiş olan mükellefler için, bu vergilerin mahsup ve iadesi imkânı getirilmiş 
olmaktadır. 

Geçici 5 inci maddede, bu Kanunun 22 nci maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 23 üncü maddesi ile 
değiştirilen 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri 
taşıtlara ait azami toplam ağırlık ile ilgili bilgilerin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeni ile 
mükellefler tarafından söz konusu bilgilerin talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yet
kili bayiler veya ilgili vergi dairelerine, bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi talep eden mükelleflere 
vermek zorunluluğu getirilerek, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakan
lığı tarafından belirleneceği belirtilmektedir. 

Geçici 6 ncı maddede, bu Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bendindeki kamyonet, kamyon, çekici ve 
benzerlerinin 31.12.2004 tarihine kadar istiap haddi esasına göre vergilendirileceği belirtilmiştir. 

Madde 26. - Maddede yapılan düzenleme ile maktu damga vergisi tutarlarında her yıl yeniden 
değerleme ile yapılan artış hesaplamalarının kolay tahsil edilebilir tutarlar olarak belirlenmesine 
yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Madde 27. - Maddede yapılan düzenleme ile uygulama süresi 31.12.2003 tarihinde sona erecek 
olan 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili 
damga vergisi istisnasının devamı hedeflenmiştir. 
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Madde 28. - Resmî dairelerce kişilere nakden yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen 
kağıtlar damga vergisine tâbi tutulmakta, ancak söz konusu ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıl
ması sırasında ise uygulamada tereddütler hasıl olmaktadır. Söz konusu düzenlemeyle resmî 
daireler nam ve hesabına bankalar aracılığıyla kişilere yapılan ödemelerde nakli ve tediyeyi temin 
eden kâğıdın vergilendirileceği açıkça belirlenerek bu hususta uygulamada meydana gelen tereddüt
lerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca maddede yapılan diğer düzenleme ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-
Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrası yeniden ve ayrıntılı bir şekil
de düzenlenerek fıkra metninde yer alan kağıtlara ilişkin vergi miktarları özel işlem vergisi ve 
eğitime katkı payı ile ilgili yapılan düzenlemelere paralel olarak artırılmış, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilen bildirgeler ile belediyelere ve gümrük idarelerine verilen beyannameler Kanun 
kapsamına dahil edilmiş, Bakanlar Kuruluna beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gön
derilmesi halinde söz konusu miktarları yarısına kadar indirme yetkisi verilmiştir. 

Madde 29. - 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticarî ve medenî işlerle ilgili kağıt
lar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası hükmünde yapılan değişiklikle, yurt içi ve yurt dışı 
kredi kuruluşlarından sağlanan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri 
nedeniyle düzenlenen kâğıtlara ilişkin istisna hükmü, süreye bağlı yatırım kredisi ayrımı kal
dırılarak, bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kurumlardan sağlanan kredilerin 
temini ile bunlann geri ödenmesi sırasında kredi kuruluşuyla müşteri arasında düzenlenen kâğıtları 
ve bu mahiyetteki şerhleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Maddede belirtilen ban
ka ifadesi özel finans kurumlarını da kapsamaktadır. Böylece, kredi işlemlerinin maliyetlerinin azal
tılması hedeflenmiştir. Ancak bu istisnanın kredinin kullanımı sırasında düzenlenecek kâğıtları kap
samadığı belirtilmiştir. 

Bu bölüme eklenen (29) ve (30) numaralı fıkralar ile de damga vergisi konusu dışına çıkarılan 
kambiyo senetleri ve bu senetlere benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine 
ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası vergiden istisna edilmiştir. 

Madde 30. - Yapılan düzenleme ile sermaye şirketlerinin kuruluş ve sermaye artırımı işlemleri 
kapsamında ticaret sicili, noter ve tapuda yapılacak işlemlerinin harçtan bağışık tutulması sağlan
maktadır. 

Maddede yapılan düzenleme ile ayrıca yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşları ile uluslararası 
kurumlarca kullandırılan krediler ve bunların teminatları ile ilgili noterde, tapuda ve diğer kuruluş
larda yapılacak bütün işlemlerin harca tâbi tutulmaması öngörülmektedir. 

Madde 31.- Maddede yapılan düzenleme ile maktu harç tutarlarında her yıl yeniden değerleme 
ile yapılan artış hesaplamalarının kolay tahsil edilebilir tutarlar olarak belirlenmesine yönelik 
düzenleme yapılmıştır. 

Madde 32.- Maddede yapılan düzenleme ile uygulama süresi 31.12.2003 tarihinde sona erecek 
olan 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan döviz kazandırıcı faaliyetler ilgili harç 
istisnasının devamı hedeflenmiştir. 

Madde 33. - Maddede yapılan düzenlemeyle Anayasanın 157 nci maddesiyle düzenlenmiş bir 
yüksek yargı organı olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne de (1) sayılı tarifede yer verilmiştir. 
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Madde 34. - 4884 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile ticaret sicili memurlarına anonim ve limited 
şirket defterlerinin tasdiki yetkisi verilmiş ve bu tasdik işlemlerinin noterlerde olduğu gibi sicil 
memurluklarında da harca tâbi tutulması suretiyle noterde ve ticaret sicil memurluklarında 
yapılacak tasdik işlemlerinde eşitlik sağlanmıştır. 

Madde 35.- Yapılan düzenleme ile, kadastro işlemlerindeki hataların düzeltilmesine yönelik 
23.6.1983 tarihli ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna 
göre yapılan kadastro yenileme çalışmalarından yeniden harç alınmaması sağlanmaktadır. 

Madde 36. - Çeşitli ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerinin vize müracaatında bulunan vatan
daşlarımızdan "müracaat parası veya işlem parası" adı altında ücret tahsil etmelerinin yaygınlaşarak 
uluslararası bir uygulama halini alması nedeniyle, benzer bir uygulamaya, ülkemize gelmek için 
vize talebinde bulunan yabancıların tâbi tutulabilmesi ve mütekabiliyet esasına göre ülkeler itibarıy
la farklı tutarlar tespit etmeye Dışişleri Bakanlığına yetki verilmesi şeklinde düzenleme yapılmak
tadır. 

Ayrıca, ikamet tezkeresi harcının ikamet edilen süre kadar alınması amacıyla 6 ay, 1 yıl ve 
5 yıllık süreler esas alınarak yürütülmekte olan harç uygulamasının, yapılan düzenleme ile günlük 
ve aylık dilimler halinde hesaplanması ve uygulamadaki eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 37. - 31.7.2002 gün ve 24832 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönet
meliğinde belirtilen yeterlik belgesi adları ile Kanunda mevcut yeterlik belgesi adları uyuşmadığın
dan, Gemiadamları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye paralel olarak Harçlar Kanununa bağlı 
(7) sayılı tarifenin II-Liman işlemleri bölümünün (6) ve (7) nci fıkraları yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 38. - 4306 sayılı Kanun gereğince alınmakta olan eğitime katkı payı ve 4481 sayılı 
Kanun gereğince alınmakta olan özel işlem vergisi uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemelere 
paralel olarak bu tutarlar, 492 sayılı Harçlar Kanununda ilgili olduğu tarifeye eklenmekte ve ayrıca 
yivsiz tüfek ruhsatnameleri harç kapsamına alınmaktadır. 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 8 inci maddesine göre 
bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere kurulan veya sigorta şirketlerinden emeklilik 
şirketine dönüşüm yapan şirketlerin bu hizmeti yürütebilmek üzere Hazine Müsteşarlığından alması 
zorunlu olduğu emeklilik branşı faaliyet ruhsatının 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamına alınması 
amaçlanmaktadır. 

Madde ile ayrıca 4306 sayılı Kanun gereğince alınmakta olan eğitime katkı payı ve 4481 sayılı 
Kanun gereğince alınmakta olan özel işlem vergisi uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemelere 
paralel olarak bu tutarlar, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifeye eklenmektedir. 

Madde 39. - Ehliyet almak için başvuruda bulunanların, ehliyetlerini alana kadar geçici olarak 
kullandıklan K sınıfı sürücü belgeleri için harç ödeme zorunluluğu kaldırılmış, harç ödemek için 
gerekli işlem sayısı azaltılırken, buna paralel olarak daha sonraki aşamada alman sürücü belgesi ile 
ilgili harç tutarları yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 40. - Bu madde ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü mad
desine göre ödenmekte olan çevre temizlik vergisinin, mükellefler tarafından daha kolay bir şekil
de ödenebilirliğini sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlenmekte ve verginin tarh, tahakkuk ve 
tahsili yeni esaslara bağlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile ayrıca, büyük şehir belediyesine dahil 
bulunmayan belediyelerin sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan binaları kullananlardan su 
tüketim bedeli üzerinden alınmakta olan çevre temizlik vergisi kaldırılmaktadır. Bu çerçevede 
yapılan değişikliklerle; 
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Bu verginin kapsamına, daha önce olduğu gibi, belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde 
bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar gir
mektedir. Daha önce bazı binalar için sağlanan muafiyet aynı şekilde muhafaza edilmiş ve muafiyet 
kapsamına ayrıca, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binaları 
da dahil edilmiştir. 

Çevre temizlik vergisi mükellefi, daha önce olduğu gibi binaları kullananlar olacaktır. 

Büyük şehir belediyesine dahil bulunmayan belediyelerin sınırları ve mücavir alanları içinde 
bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp 
başına 100.000 TL. üzerinden hesaplanacak ve su faturalarında, su bedelinden ayrı olarak gösteril
mek suretiyle tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş olan büyük şehir belediye sınırları 
ve mücavir alanlarda bulunan konutlara ilişkin olarak ilçe ve belde belediyelerince tahsili gereken 
çevre temizlik vergisi ise 2560 sayılı îstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince su tüketim miktarı esas 
alınmak suretiyle metreküp başına 100.000 TL. üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplanan bu vergi, su 
faturalarında su bedelinden ayrı olarak gösterilmek suretiyle tahsil edilecektir. 

İlgili su ve kanalizasyon idaresi, büyük şehir dahilindeki her ilçe ve belde belediyesinin 
belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan konutları kullananlardan tahsil ettiği çevre 
temizlik vergisi ve bu verginin süresinde ödenmemesinden dolayı tahsil edeceği gecikme zammı 
toplamının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile 
ilgili belediyeye bildirecek ve aynı süre içinde ödeyecektir. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammı 
toplamının yüzde yirmisinin ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kul
lanılmak üzere ilgili büyük şehir belediyesinin hesabına yatıracaktır. 

İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi de, binaların belediye mec
lislerince tarifedeki intibak ettirildikleri derecelere ait tutarlar üzerinden her yılın Ocak ayında yıl
lık olarak tahakkuk ettirilecektir. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, her yıl, emlak vergisi taksit 
süreleri içerisinde tahsil edilecektir. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan ilçe ve belde 
belediyeleri bu suretle tahsil ettikleri çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisini, münhasıran çöp im
ha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanmak üzere ilgili büyük şehir belediyesinin hesabına 
yatıracaktır. 

Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis 
edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, tarifenin yedinci 
grubunun belediye meclislerince belirlenecek derecesi üzerinden tahakkuk ettirilerek emlak vergisi 
taksit süreleri içerisinde tahsil edilecektir. 

Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının süresinde ilgili belediyeye yatırılmaması halinde, il
gili idarelerin yatırmaya mecbur oldukları vergi ve gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil 
edilecektir. 

Daha önce aylık olarak düzenlenen tarife, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait yıl
lık tarife haline getirilmiştir. 
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Söz konusu tarifede yer alan ve yıllık vergi tutarları ile su tüketim miktarı esas alınmak suretiy
le metreküp başına alınan maktu vergi miktarı, her yıl, yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle tespit edilecektir. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan 
kesirler dikkate alınmayacaktır. 

Bakanlar Kurulu; tarifede yer alan bina gruplarını, gerektiği durumlarda yeniden belir
leyebilecek, ayrıca dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maktu vergi tutarlarını; yöreler, 
belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirebilecek veya bir 
katma kadar artırabilecektir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen bina gruplarına göre, binaların hangi dereceye gireceği hususu, 
binaların bulunduktan mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak 
belediye meclislerince kararlaştırılacaktır. 

Maliye Bakanlığı, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak mükelleflere bildirim verdirmeye ve 
buna ilişkin usulleri belirlemeye, ayrıca İçişleri Bakanlığının da görüşünü almak suretiyle maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili kılınmıştır. 

Madde 41. - Bu madde ile Belediye Gelirleri Kanununa geçici bir madde eklenmektedir. Ek
lenen madde ile 31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer alan yetkiler 
kullanılıncaya kadar işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin tarh ve 
tahakkukunda, anılan maddenin değişmeden önceki hükümlerine göre çıkarılmış bulunan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belediye meclislerince alınmış bulunan kararlar uygulanmaya devam edilecektir. 
Dolayısıyla, 2004 yılında tahsil edilecek çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekilde kuUamlan 
binalar için, daha önce belirlenen grup ve derecelere göre, yeni düzenlenen tarifedeki vergi tutarları 
üzerinden tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

Madde 42. - 4306 sayılı Kanun uyarınca tahsil edilmekte olan eğitime katkı payları, işlem gör
mekte olduğu Kanunlara ilave edildiğinden bu maddelere göre tahsil edilen tutarların yüzde yir-
mibeşinin 31.12.2010 tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Madde 43. - Halen Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ve teknoloji geliştirme bölgelerinde 
faaliyet gösteren firmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenmiş doğrudan vergilere ilişkin teşvikler 
bir geçici maddede yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenlemede teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterecek olan yönetici şirket
lerin 2013 yılı sonuna kadar, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istis
na edilmektedir. Var olan düzenlemede bu yönde herhangi bir istisna hükmü bulunmamaktaydı. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge alanında faaliyet gösterecek mükelleflerin 
bu alanlarda teknoloji geliştirme bölgesinde yaptıkları çalışmalardan sağlayacakları kazançları gelir 
ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Daha önce de var olan bu istisna sadece süresi yönün
den yeniden düzenlenmektedir. Gerek yönetici şirketlere gerekse bölgede faaliyet gösteren diğer şir
ketlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının, istisnaya konu kazançların dağıtılması halinde Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında yapılacak 
tevkifata etkisi bulunmamaktadır. Konu herhangi bir tereddüdü içermediğinden, buna ilişkin ayrıca 
bir hükme gerek görülmemiştir. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgede çalışan araştırmacı, 
yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü 
vergiden istisna edilmekte, ayrıca istisna uygulamasıyla ilgili olarak yönetici şirkete sorumluluk 
verilmektedir. 
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Madde 44. - Özel iletişim vergisi ve şans oyunları oynanması nedeniyle doğan özel işlem ver
gisi uygulamasının sona ermesi ve şans oyunları üzerinden alman eğitime katkı payı ile ilgili 
yapılan düzenlemeye paralel olarak 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda şans oyunları ve özel 
iletişim vergisi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Gider Vergileri Kanununda düzenlenen madde ile, her nevi cep telefonu işletmecileri tarafın
dan verilen tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri ile cep telefonu aboneliğinin ilk tesisi ve 
kablo ve uydu dahil her nevi telekomünikasyon altyapısı üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının 
iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri özel iletişim vergisine tâbi tutulmuştur. Maddey
le yapılan düzenleme esas olarak 4481 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin paraleli hükümler içer
mektedir. 

Maddeyle ayrıca şans oyunlarını tertipleyen Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi 
ve Türkiye Jokey Kulübü gibi kuruluşların oynattıkları müşterek bahis ve şans oyunlarının vergilen
dirilmesi öngörülmüştür. İleride bu kuruluşların özelleştirilebileceği veya başka nedenlerle bu oyun
ların oynatılabileceği göz önünde bulundurularak, oyunların ve oyunları tertipleyenlerin isimleri mad
dede tek tek sayılmamıştır. Düzenlemede sadece halen oynatılmakta olan oyunların bazılarının isimlerine 
yer verilmiş, "ve benzeri" ifadesiyle de benzer hiçbir oyunun kapsam dışı kalmaması amaçlanmıştır. 

Müşterek bahis oyunları, şans oyunları dışında ticari amaçlı ve gelir elde etme gayesi ile 
yapılan ve belli bir organizasyonu gerektiren niteliklere sahip bahis oyunlarıdır. Bu oyunları oy
natan kişi ve kuruluşların da vergi kapsamı dışında kalmaması için maddeye, buna yönelik hüküm 
konulmuştur. 

Düzenlemeye göre şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeli ile birlikte ödenecek, müşterek 
bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen vergi, ertesi ayın yirmin
ci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenecektir. 

Madde 45. - Katma değer vergisi iadelerinin hızlı ve kamu alacağını tehlikeye sokmayacak 
şekilde yerine getirilmesinde mahsup yoluyla ödemenin etkin bir araç olduğu, ancak mevcut durum
da KDV beyannamelerinin verileceği son günden SSK primlerinin ödeneceği son güne kadar olan 
maksimum 6 günlük süre vergi dairelerinin KDV beyannamelerini inceleyerek mahsup talebini 
sonuçlandırmaları için yeterli olmadığı ve KDV mükelleflerinin gecikme zammı ile karşılaş
malarına neden olduğu gerekçesiyle 4842 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile prim borcu ödeme süresini 30 günü 
aşmamak üzere uzatma yetkisi verilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yetkiye dayanarak çıkardığı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Alacaklarının KDV İadesinden Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliğ ile 24.4.2003 tarihinden 
itibaren yapılmış olan mahsup işlemleri için prim borcunun ödeme süresinin 15 gün uzatılmasını 
hükme bağlamıştır. 87 ve 89 Seri No.'lu KDV Genel Tebliğleriyle de Maliye Bakanlığı uygulamaya 
dönük paralel düzenlemeleri yapmıştır. 

Ancak, bu tarihten önce KDV iade alacaklarının SSK prim borçlarına mahsup edilmesi için 
başvurmuş olmalarına rağmen, başvurularının sonuçlandırılması gecikmiş mükelleflerin mağ
duriyetleri ve ihtilaflı durumları sürmektedir. Yapılacak düzenleme ile geçmişe etkili olarak, sadece 
vergi dairelerinin işlem yoğunluğu ve zaman yetersizliği nedeniyle mağdur duruma düşen mükel
leflerin sorunları çözülecek ve idarenin ileride karşılaşabileceği tazmin yükümlülüklerinin önüne 
geçilecektir. 
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Madde 46. - İştirak hisseleri Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile doğrudan veya özelleştir
me programına alınmış bir şirketin bünyesi içinde idare portföyüne dahil edilmektedir. 

Bu iştirak paylarının bazılarının büyüklük ve nitelik itibariyle kolayca özelleştirilebilir niteliğe 
sahip olmasına karşın, sayıca büyük bir çoğunluğunun özelleştirilmesi son derece güçtür. Bunun 
ana nedeni iştirak hisselerinin genelde azınlık payı olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
çerçevesinde şirket yönetiminde hemen hiçbir etkilerinin bulunmamasıdır. Nitekim TTK'na göre 
yalnızca % 10 ve üzerindeki azınlık payları için ancak son derece kısıtlı bir müdahale hakkı getiril
mektedir. 

4046 sayılı Kanunda söz konusu iştirak paylan için bir ayrıma gidilmemiş, özelleştirme çer
çevesinde yapılacak değer tespiti ve ihale işlemleri son derece ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 
İdarece bir kısım iştirak hisselerinin özelleştirme işlemlerinin yapılması için programdaki kuruluş
lara görev ve yetki verilmişse de, Kanundaki genel usuller ile yürütülmek durumunda olan özelleş
tirme işlemleri çoğu zaman hisse değerini karşılamayacak maliyetlere ve zaman kaybına yol açmak
tadır. 

Bu nedenle, özelleştirme portföyünde bulunan ve normal piyasa şartlarında özelleştirilmesi 
mümkün görülmeyen iştirak hisselerinin özelleştirme prosedürünün basitleştirilmesinde zaman ve 
maliyet tasarrufu açısından büyük yarar görülmektedir. 

Madde 47.- Halen TÜPRAŞ, TEKEL, THY, TTAŞ gibi büyük ölçekli şirketler ile elektrik 
üretim, dağıtım ve doğalgaz tesislerinin özelleştirme çalışmalarıyla TCDD, Posta İşletmesi, Millî 
Piyango, TPAO, İMKB, Altın Borsası, otoyol ve köprüler gibi özelleştirme kapsam ve programına 
yeni alınmış veya alınması düşünülen kuruluşların hazırlık çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkan
lığınca (İdare) yürütülmektedir. 

Geçtiğimiz dönemde, yurtiçi ve yurt dışında yaşanan ekonomik krizler hisse senedi piyasaları
nı son derece olumsuz etkilediğinden, İdare sermaye piyasaları aracılığı ile yaptığı özelleştirme uy
gulamalarına bir süre ara vermek durumunda kalmıştır. Ancak piyasalarda 2004 yılı başı itibarıyla 
ciddi bir iyileşme beklenmektedir. Bu arada "Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil" ihracı yöntemi 
tüm dünyada olduğu gibi Türk Telekomun özelleştirilmesinde de öncelikli olarak gündeme 
gelebilecektir. 

Yurt içi veya dışı sermaye piyasaları aracılığıyla yapılan özelleştirme uygulamalarında, arzı 
gerçekleştirmek üzere, uluslararası bilgi, beceri, personel ve donanıma sahip saygın bir yatırım ban
kası ile bir yerli yatırım bankası eş liderliğinde kurulan çok geniş bir bankalar konsorsiyumu kul
lanılmaktadır. Bu çerçevede İdare, lider firmanın yanı sıra, teknik, çevre, hukuk, bağımsız denetim, 
gayrimenkul, depo banka gibi konularda uzman kuruluşlarla geniş bir konsorsiyum halinde çalış
mak durumundadır. Tüm bu gerekli hizmetler, sözleşme imzalandıktan sonra, ilgili yatırım bankası 
ile İdare ile yapılan çalışmalar sonucunda, piyasaların durumu ve özelleştirme stratejisine bağlı 
olarak kesinleştiğinden, sözleşmedeki iş tanımı geniş kapsamlı olmak durumundadır. Ayrıca burada 
Kamu İhale Kanununun talep ettiği yaklaşık maliyet veya sözleşme bedeli belirlenmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Ayrıca halka arz işlemleri, piyasaların durumuna uygun olarak, çok kısa bir zaman aralığında 
anlık kararlarla gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar sırasında uluslararası yüklenici yatırım ban
kaları, tüm dünyada uygulanmakta olan "en iyi gayret usulü" (best efford) yöntemini benimsemiş
lerdir. Bu yöntemde İdare sadece arz etmeyi planladığı hisse miktarını açıklamakta, kesin arz oranı 
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ve hisse fiyatı, arzın son noktasında belli olmaktadır. Bu nedenle de yatırım bankaları satış üzerin
den belirlenen yüzde oranında prim almaktadırlar. Buna karşın Kamu İhale Kanununda yalnızca iki 
tip sözleşme öngörülmektedir. Götürü usulü ve birim fiyat usulü. Bu sözleşme tipleri, yukarıda an
latılan hizmet alımlarına uymamaktadır. Ayrıca piyasaların durumu arz işlemi için önemli bir faktör 
olduğundan sözleşme sürelerinin uzatılabilir olması gerekmektedir. 

Genel olarak Kamu İhale Kanununda düzenlenen hizmet alımları ve danışmanlık hizmet alım
ları şartnamelerinde geçen kriterler ve şartlar, yeni Kanun ile daha da iyileştirilmiş olsa dahi 
yukanda tanımlanan hizmetleri verebilecek firmalar açısından kabul edilemeyecek derecede detay
lı ve ağırdır. Firmalar, Kanunda yer alan ağır şartlar nedeniyle teklif vermekten kaçınmaktadırlar. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, tüm bu nedenlerden dolayı Kamu İhale Kanunu hükümleri 
İdarenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 

Kamuya kaynak yaratmak veya kamunun kaynak kaybım önlemeye yönelik işlem olan özel
leştirme çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalarda yapılacak arzlar ve blok satışlar için alınacak 
yatırım bankacılığı hizmetleri ile bunlara bağlı her türlü hizmet alımının ivedilikle Kamu İhale 
Kanunu kapsamından çıkarılması gerekmektedir. 

Madde 48. - Madde ile bazı kanunlarda ibare değişiklikleri yapılmaktadır. 

Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle; bu Kanunun Birinci Kitabının Altıncı Kısmının 
üçüncü bölümünün başlığı "Vergi Hatalannı Düzeltme ve Reddiyat" olarak değiştirilmekte, fatura 
düzenleme süresi ise on günden yedi güne indirilmektedir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleriyle yapılan düzenleme ile de katma değer 
vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyannamelere ilişkin verginin ödeme süresi, bu verginin 
bankalar vasıtasıyla tahsiline imkân sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmektedir. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasının (a) bendi ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle 
dekapaj işlerinin inşaat ve onarma işi olduğuna açıklık kazandırılmıştır. 

Dekapaj işi, genellikle baraj inşaatlarında ve yeryüzüne yakın olup galeriler açılmak suretiyle 
işletilmesi rasyonel sayılmayan kömür yataklarının üzerini açmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Kısaca dekapaj olarak adlandırılan faaliyet kapsamında mükellefler, bir proje çerçevesinde 
belirlenen sınırlar dahilinde dekapaj sahasındaki toprak ve kayalık alanın temizlenmesi, döküm 
sahası ile dekapaj sahası arasında, dekapaj sahası içinde, üretim ve dekapaj işlemleri için gerekli 
yolların yapımı, bakımı, dekapaj sahasında suların tahliyesi, sahayı su basmaması için gerekli ön
lemlerin alınması gibi işler üstlenmektedirler. Bu bağlamda dekapaj, yalnızca baraj sahasının yahut 
kömür alanının üzerinin açılması gibi dar kapsamda yüklenilen bir faaliyet değildir. Bunlara 
ilaveten, kazı ve döküm sahalarında yol, su, kanal yapımına kadar uzanan bir dizi işi de içeren bir 
faaliyetler zinciridir. Bu faaliyetlerin her biri birinin içinde olup, birbirinden bağımsız olarak 
yapılan işler değildir. 

Bugüne kadar dekapaj işleri inşaat işleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte mad
dede dekapaj işinin inşaat onarma işleri kapsamına girip girmeyeceği konusunda çeşitli ihtilaflar or
taya çıkmıştır. Bu tür ihtilafların önümüzdeki dönemlerde de ortaya çıkmaması bakımından dekapaj 
işlerinin 42 nci madde kapsamındaki işlerden olduğu hususu net bir şekilde madde metninde ifade 
edilmiştir. 
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Maddenin (4) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, 
yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi ile ilgili belirsizlik giderilmiştir. Halen yürür
lükte bulunan madde hükmü çerçevesinde inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne 
tâbi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih bu bel
genin düzenleme tarihi olarak işin bitiminin tespitinde esas alınmaktadır. 

Geçici kabul tutanaklarında, onay tarihinden farklı olarak bir düzenlenme tarihin de belirtiliyor 
olması, işin bitim tarihi olarak tutanak üzerinde belirtilen düzenlenme tarihinin mi yoksa tutanağın 
onay tarihinin mi işin bitim tarihi olacağı konusunda tartışmaları gündeme getirmekte ve ihtilaflara 
neden olmaktadır. 

Geçici ve kati kabul usulüne tâbi olan yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim 
tarihinde referans alınan geçici kabul tutanağı hukuki bir belge niteliğinde olup, bu niteliği 
kazanabilmesi, kendi hukuki düzenlemesi çerçevesinde hukuki prosedürünü tamamlamasına bağ
lıdır. İlgili idarece onaylanmadıkça geçici kabul tutanağı düzenlenmiş sayılmamakta, hukuki değeri 
olmayan ve geçici kabul tutanağı olarak kabul edilemeyecek bir belge niteliğinde olmaktadır. 

Bu bağlamda işin bitim tarihinin (tutanağın düzenlenme tarihinin) tutanağın idarece onaylan
dığı tarihin olması gerekir. Kaldı ki, düzenlenen bir geçici kabul tutanağının idarece onaylanmadığı 
ve yeniden geçici kabul tutanağı düzenlendiği bir durumda, onaylanmayan belgeye dayanarak işin 
bittiğinin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Nitekim, madde hükmünde yer alan ifadenin maddeye eklenmesine yönelik, değişikliği yapan 
2361 sayılı Kanunun madde gerekçesinde de "Maddenin bu yeni şekline göre, geçici ve kati kabul 
usulüne tâbi olan hallerde işin bitimi, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın tasdik tarihine 
göre tespit edilecektir." denilmektedir. 

Sorunun tamamen giderilmesine yönelik olarak geçici kabul tutanağının düzenlediği tarih 
olarak onay tarihinin esas alınacağı konusunda madde metni daha açık şekilde düzenlenmektedir. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasının (c), (e), (f) ve (g) bentleri ile Gelir Vergisi Kanununda 
yapılan değişikliklerle; yıllık gelir vergisi beyannamesinin, muhtasar beyannamenin ve geçici ver
gi beyannamesinin verilme ve bu beyannamelere ilişkin verginin ödeme süresi yeniden düzenlen
mektedir. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasının (d) bendi ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin 
kiralanması dolayısıyla bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılmaması öngörülmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 55 inci maddesine göre, faiz ve benzeri gelirler halen değişik 
oranlarda stopaj yoluyla vergilenmekte ve tutarı ne olursa olsun beyan edilmemektedir. Maddenin 
(4) numaralı fıkrasının (h) bendi ile yapılan düzenleme ile süresi 2003 yılı sonunda bitecek bu uy
gulamanın 2004 yılında elde edilen gelirler için de geçerli olması sağlanmaktadır. 

Buna göre 2004 yılında elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iratların
dan mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ve repo gelirleri ile, menkul 
kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları için yıllık gelir vergisi beyan
namesi verilmeyecek, bu gelirlerin üzerinden stopaj yoluyla alınan vergiler, kazanç sahiplerinin 
nihai vergisi olacaktır. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasının (j) bendi ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, 
Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile ilgili olarak uygulanan istisnanın süresi bir yıl daha 
uzatılmaktadır. 
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Maddenin (5) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununda 
yapılan değişiklikle, yıllık kurumlar vergisi ve muhtasar beyannamenin verilme ve bu beyan
namelere ilişkin verginin ödeme süresi yeniden düzenlenmektedir. 

Maddenin (5) numaralı fıkrasının (d) bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişik
likle, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinde yer alan düzenlemenin uygulama 
süresi bir yıl uzatılmaktadır. Bu madde esas oiarak, kurumların sahip oldukları gayrimenkul ve iş
tirak hisselerinin satışından doğan kazancın sermayeye eklenmesi koşuluyla kurumlar vergisinden 
istisna olmasını öngörmektedir. Maddenin uygulama süresi 2003 yılı sonu itibarıyla sona ermekte 
olup, bu defa yapılan düzenlemeyle uygulamanın bir yıl daha devam etmesi öngörülmektedir. 

Maddenin (5) numaralı fıkrasının (e) bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişik
likle, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 29 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin süresi bir yıl 
uzatılmaktadır. Bu madde bankaların yeniden yapılandırılmasında ve mali bünyelerinin güçlendiril
mesinde çeşitli vergi teşviklerini düzenlemektedir. 

Bankacılık kesimindeki yeniden yapılanma çalışmalarının devam etmesi ve reel kesimin ban
kalara olan borçlarının ödenmesinde bunlara sağlanan kolaylıklara devam edilmesi gerekliliğinin 
sona ermemiş olması nedeniyle uygulamanın bir yıl daha uzatılması öngörülmektedir. Ayrıca mad
dede yapılan diğer bir değişiklikle yurt dışında kurulu olan ve Türkiye'de şube açmak suretiyle 
faaliyet gösteren bankaların bu faaliyetlerini Türkiye'de kurulu banka olarak sürdürmek istemeleri 
halinde maddede yer alan kolaylıklardan yararlanmaları sağlanmıştır. 

Maddenin (6) numaralı fıkrası ile 4684 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (A) fıkrası ile 488 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinde yapılan ve kooperatif mukavelenamelerini madde 
hükmü kapsamı dışına çıkaran düzenlemeye paralel olmak üzere 18 inci maddede de benzer düzen
leme yapılmış, ayrıca sermaye şirketlerinin kuruluşları ve süre uzatımları sırasında düzenlenen 
kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 

Maddenin (7) numaralı fıkrası ile 197 sayılı Moterlu Taşıtlar Vergisi Kanununun bazı mad
delerinde değişiklikler yapılması öngörülmüştür. Fıkranın (a) bendi ile, 9 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi "Maliye Bakanlığı", aynı maddenin 4369 sayılı 
Kanunla eklenen beşinci fıkrasında yer alan "yapıldığı yerin vergi dairesine" ibaresi "yapıldığı yerin 
vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen ban
ka veya özel fınans kurumu şubelerine", son fıkrasında yer alan "kayıt ve tescil" ibaresi "kayıt ve 
tescil veya satış nedeniyle malik", (b) bendi ile 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki "100.000 
liranın" ibaresi "1.000.000 liranın", (c) ve (d) bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "net ağırlığı" ibaresi "motor silindir hacmi", "istiap haddi" ibaresi "azami toplam ağırlığı", (e) 
bendi ile de 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki "vukua gelen" ibaresi "meydana gelen", 
"vuku bulduğu" ibaresi "meydana geldiği" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 49. - Bu madde kaldırılan hükümlere ilişkindir. 
Maddenin (1) numaralı fıkrası ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) 

bendi hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. Kaldırılan hüküm, deniz ve hava taşıma araçları için 
liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetleri tam istisna kapsamına almaktadır. Ancak bu tür 
hizmetler gümrüklü saha veya serbest bölgelerde ifa edildiğinde tam istisna kapsamına girdiğinden 
uygulamada ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu husus göz önüne alınarak sözü edilen hizmet
ler bu Kanunun 50 nci maddesiyle tam istisna kapsamından çıkarılmış ve 8 inci maddesiyle kısmi 
istisna kapsamına alınmıştır. 
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Maddenin (2) numaralı fıkrası ile Gelir Vergisi Kanununun dernek ve vakıfların kendi gelirleri 
üzerinden tevkifat yapmalarını öngören hükmü kaldırılmaktadır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrası ile, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin bir 
hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. Yürürlükten kaldırılan hüküm, kazancın sermayeye eklenmesi 
nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için beyanname verilmeyeceğini hükme bağ
lamakta, ayrıca istisna kazanç üzerinden stopaj yapılmasını öngörmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle istis
na kazançlarda vergileme sistemi değiştirilmiş, vergileme bütün kazançlar için dağıtım aşamasına 
bırakılmış, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmayarak vergileme yapılmaması öngörül
müştür. Bu değişiklik geçici 28 inci maddenin (a) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan düzen
lemeyi gereksiz hale getirmiş olduğundan, söz konusu hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu düzenlemelere göre, geçici 28 inci madde kapsamında kurumlar vergisinden müstesna 
tutulan kazanç, hiçbir şekilde gelir vergisi stopajına konu olmayacaktır. 

Maddenin (4) numaralı fıkrası ile 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticarî ve 
medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün, bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarıyla ulus
lararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek 
kâğıtlara damga vergisi istisnası getirilerek yurt içi ile yurt dışı kredilerindeki ayrımı ortadan kal
dıran düzenlemeye paralel olarak (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. Düzenleme ile 
ayrıca sermaye şirketlerince şirket kuruluş mukavelenameleri damga vergisinin konusu dışına 
çıkartılmıştır. 

Maddenin (5) numaralı fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "V-
Satış ruhsatnameleri" başlıklı bölümünde yer alan tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyen
lere verilecek satış ve ruhsat tezkereleri ile tekel konusuna giren maddeleri imal ve ithal etmek is
teyenlere verilecek izin vesikalarından alınan harç uygulamaları, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun yürürlükten kaldırılması ve 4619 sayılı Kanunla da alkollü içkilerde tekelin kaldırılmış 
olması nedenleri ile yürürlükten kaldırılmaktadır. Kaldı ki, halen satış ve ruhsat tezkereleri harcı 
olarak alınan bu tutarların yanı sıra 4733 sayılı Kanunla satış belgesi ücreti de tahsil edildiğinden 
mükerrerlik önlenmektedir. 

Maddenin (6) numaralı fıkrası ile Gider Vergileri Kanununun 47 nci maddesinin (d) fıkrası 
yürürlükten kaldırılmaktadır. Söz konusu madde, hesaplarını beyanname verme süresi içinde 
kapatamayan bankalara ek beyanname verme süresi vermektedir. Günümüz koşullarında ihtiyaç 
kalmayan düzenleme kaldırılmaktadır. 

Maddenin (7) numaralı fıkrası ile Teknoloji Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üç, dört 
ve beşinci fıkraları kaldırılmaktadır. Bu maddelerle düzenlenmiş olan vergi teşvikleri, aynı Kanuna 
eklenen bir geçici madde ile yeniden düzenlenmiştir. 

Bu maddenin (8) numaralı fıkrası ile uygulama süreleri sona ermiş bulunan Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Madde ile yapılan düzenlemeyle, çeşitli üst kurulların nakit ve gelir-gider 
durumlarının değerlendirilerek, gelir fazlalarının kamuya aktarılması öngörülmektedir. 

Madde 50. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 51 . - Yürütme maddesidir. 
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Karar No. : 67 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 22.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen 
"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Danışma Kurulunun, Tasarının 
Komisyona havale tarihinden itibaren 48 saat geçmeden görüşülmeye başlanmasına ilişkin 
23.12.2003 tarihli ve 6 nolu tavsiye kararı uyarınca, Komisyonumuzun 24.12.2003 tarihinde yap
mış olduğu 24 üncü birleşimde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, vergi sistemlerinin uygulanan ekonomi politikalarının sonuçları doğrultusunda 
değiştirilmesi, günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede, ver
gi sistemine yönelik yapısal veya fiili ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemeler zaman 
zaman yapılmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; tasarının, ekonomik koşulların ortaya çıkardığı gerek
sinimler doğrultusunda, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, ekonomik faaliyetleri etkileyici ve 
yönlendirici, vergilemede adalet ilkesini sağlamaya ve mevzuatın basitleştirilmesine yönelik olarak 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile; 
- Ekonominin istikran açısından olumlu konjonktürün kalıcı hale gelmesi ve sağlıklı bir trend 

yakalanması için bazı geçici düzenlemelerin sürelerinin bir yıl uzatılması, 
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan vergi teşviklerinin kapsamının genişletil

mesi ve suresinin uzatılması, bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin teslimleri için katma 
değer vergisi istisnası getirilmesi, 

- İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili teşviklerin sürekli hale getirilmesi, 
- Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki mazbut vakıflara ait abide eserlerin bakımı, onarımı 

ve restorasyonu için yapılan bağış ve yardımların vergi matrahından indirimine imkân verilmesi, 
- Avrupa Birliğine uyum sürecinde motorlu taşıtlar vergisinin üye ülkelerde uygulanan sisteme 

daha uyumlu hale getirilmesi ve sistemin mevcut sorunlarım giderecek şekilde yeniden düzenlen
mesi, bu doğrultuda vergilemede silindir hacminin esas kriter olarak alınması, bu vergiye bir yan
dan çevre vergisi olma niteliği kazandırılması, bir yandan da verginin motorlu taşıtların değerleri 
ile uyumlu hale getirilmesi, 

- Krizlerden önemli ölçüde etkilenen kurumların, bankaların ve bankalara borçlu mükelleflerin 
mali bünyelerinin iyileştirilmesine ilişkin düzenlemelerin süresinin uzatılması, 

- Vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından konutlara ait çevre temizlik vergisinin su faturası 
ile alınması, 

- Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı adı altında alınan vergilerin, sürekli hale getiril
mesi, buna ilişkin düzenlemelerin ilgili vergi kanunlarında yapılması suretiyle mevzuatın basitleş
tirilmesi, 
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- Serbest meslek erbabının kazançlarının tespitinde dikkate alınan giderlerin yeniden belirlen
mesi ve kabul edilmeyen birçok gider unsurunun kabul edilir hale getirilmesi, 

- Reel sektörün desteklenmesi açısından bankacılık kesiminden sağladıkları kaynakların 
maliyetinin düşürülmesi için, kredi sözleşmeleri üzerinden ödenen damga vergisinin kaldırılması, 

- Bütçe Kanunu sistematiğinin değişerek vergi iadelerinin harcama olmaktan çıkması nedeniy
le, vergi iade prosedürünü belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi, 

öngörülmektedir. 
Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Vergilenmeyen faiz gelirlerinin yatırımlara dönüşeceği, böylece yatırımın ve üretimin ar

tacağı beklentisinin geçerli olmadığı, bu nedenle bir yıl daha faiz gelirlerinin önemli bir bölümünün 
vergi dışı kalmasının eşitsizliklere yol açtığı, 

- Avrupa Birliği ülkelerinde sermaye hareketlerine ilişkin olarak pasaport sisteminin uygulan
dığı, ancak ülkemizde spekülatif sermayenin ülkeye giriş - çıkış serbestisini sınırlayan bir düzen
lemenin bulunmadığı, bu durumun ekonomide istikrarsızlığa yol açabileceği, 

- Teknoloji bölgeleri ile ilgili teşviklerin olumlu ve yararlı bulunduğu, bunun teknolojiye 
verilen önemi gösterdiği, ancak AR-GE ve yazılım alanında getirilen teşviklerin teknoloji bölgeleri 
ile sınırlı kalmaması gerektiği, 

- Çevre temizlik vergisinin su faturası ile birlikte alınmasının olumlu bulunduğu, ancak su 
tüketimi ile orantılı olarak alınmasının doğru olmadığı, 

- Zorunlu deprem sigortası ödemelerinin de emlak vergisi ödemeleri ile birlikte alınabileceği, 
- Bileşik faiz uygulamasının yeniden düşünülmesi gerektiği, daha öncede de uygulandığı an

cak yürürlükten kaldırıldığı, ayrıca bileşik faizle ilgili olarak, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 
yerine, doğrudan yasaya hüküm konulması suretiyle düzenlenme yapılmasının daha yerinde 
olacağı, 

- Vergi numarası uygulamasından hızla vatandaşlık numarası uygulamasına geçilmesi ve bu 
numaranın vergi, sosyal güvenlik gibi pek çok kamusal işlemlerde kullanılması gerektiği, 

- Motorlu taşıtlar vergisinin belirlenmesinde silindir hacminin esas alınmasının yerinde ol
duğu, ancak tarifelerde önemli eşitsizliklere yol açabilecek düzenlemeler bulunduğu, yeniden göz
den geçirilmesinde fayda görüldüğü, 

- Motosikletlere uygulanacak olan verginin de 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
mesinin yerinde olacağı, 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki mazbut vakıflara ait abide eserler için getirilen düzen
lemenin son derece yerinde olduğu, ancak kapsamının genişletilmesi gerektiği, 

- Beyanname verme sürelerinin öne alınmasının uygulamada aksaklıklara yol açacağı, 
- Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz gelirlerindeki istisnanın bir yıl daha uzatılmasının doğ

ru olmadığı, bunun 2001 yılındaki fevkalade şartlar nedeniyle düzenlendiği, bir kez daha uzatıl
masının yanlış olduğu, 

- Gecikme zamlarında yapılan indirimin yerinde olduğu, günlük hesaplamaya geçilerek daha 
adil bir hesaplama yönteminin benimsenmesinin olumlu bulunduğu, 

- Motorlu taşıt vergileri hasılatından yerel yönetimlere pay ayrılması gerektiği, 
- Vergi tahsilatlarının bankalar aracılığıyla yapılmasının çok yerinde bir düzenleme olduğu, 
şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip. Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 

ise; 
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- Tasarının vergi sistemindeki yapısal ve güncel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 
hazırlandığı, 

- Motorlu taşıtlar vergisinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin çoğunda uygulanan sisteme 
uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı bir değişikliğe tabi tutulduğu, 

- Bir bölüm düzenlemenin, süresi 2003 yılı sonunda bitecek bazı düzenlemelerin süresinin 
uzatılmasına ilişkin olduğu, bunların başında, mevduat faizi ve benzeri bazı gelirlerin bir yıl daha 
beyan dışı kalmasını öngören düzenlemenin bulunduğu, 

- Ülkemizde mevduat hacminin önemli bir bölümünün vergisel açıdan değerlendirildiği, üç aya 
kadar vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinin stopaj suretiyle % 17,6 oranında vergilendiril-
diği, aynı şekilde repo gelirleri üzerinden de % 22 oranında vergi alındığı, enflasyondan arındırma 
işleminin de yapılmaması nedeniyle bu gelirler üzerinde önemli bir vergi yükünün bulunduğu, 

- Bazı faiz gelirlerinin beyan dışı bırakılması uygulamasının ertelenmesinin ekonomik bir 
yönünün de bulunduğu, enflasyon ve faiz göstergelerinde ulaşılan olumlu iyileşmelerin sonucunda 
sağlanan ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesi açısından önemli olduğu, vatandaşlarımızın 
ekonomik kararlarının olumsuz etkilenmemesi gerektiği, 

- Devlet tahvili ve bonolarından vergi alındığı takdirde devletin borçlanma faiz oranlarının 
yükseldiği, hatta elde edilen vergi hasılatının üzerinde maliyetlere yol açtığı, 

- Faiz gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik sürekli ve kalıcı düzenlemelerin 2004 yılında 
sivil toplum örgütleri, fınans sektörü ve konu ile ilgili bütün tarafların katılımlarıyla gerçekleşecek 
teknik bir çalışma sonucu Yüce Meclis'e sunulacağı, 

- Bileşik faizin ödemeye zorlayıcı bir unsur olarak getirildiği, 
- Bilişim sektörünün önümüzdeki dönemde de daha kapsamlı teşviklere konu olacağı, 
- Bankacılık sektörü üzerindeki yükün kısım kısım kaldırıldığı, fınans sektörünün ekonominin 

temel dinamiği olduğu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yükün fazla olduğu, 
- İşlem vergilerinin bir bölümünün kaldırıldığı, olanaklar elverdiği ölçüde belli bir program 

dahilinde zaman içinde çoğu işlem vergisinin kaldırılacağı, 
- Genel bütçe vergi gelirlerinden; belediyelere % 5, il özel idarelerine % 1,12 ve büyükşehir 

belediyelerine % 3,5 pay ayrıldığı, bu payların içinde motorlu taşıtlar vergisinin de bulunduğu, 
mahalli idarelerin yetki aktarımlarına paralel olarak zaman içinde mali olanaklarının da artırılacağı, 

gibi hususlar dile getirilmiştir. 
Geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
- Çerçeve 3 üncü maddesi; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

40 inci maddesinin 1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın 1 inci cümlesinin mad
deye açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmesi, ikinci cümlesinde yer alan "... nevileri, 
ödeme zamanları..." ibaresinin "...türleri, ödeme zamanı..." şeklinde redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

- Çerçeve 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen, 
- Çerçeve 8 inci maddesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (2 ) 

numaralı fıkrasının (b) bendinin, fakirlere yardım amaçlı faaliyet gösteren dernek ve vakıflara, gıda 
bankacılığı faaliyeti kapsamında bağışlanan mal bedellerinin gelir ve kurumlar vergisi matrah-
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larının tespitinde gider olarak kabul edilmesine imkân veren düzenlemelere paralel olarak, bu tes
limler için katma değer vergisi istisnası da sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi, ayrıca "dore 
külçe altın" teslimlerinin de kısmi istisna kapsamına alınmasını teminen (4) numaralı fıkranın (g) 
bendine bu doğrultuda bir ibare eklenmesi, "...taşıt pulu..." ibaresinin bent kapsamından çıkarılması 
ve madde çerçevesinde gerekli düzenlemenin yapılması suretiyle, 

- Çerçeve 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen, 
- Çerçeve 11 nci maddesinden sonra gelmek üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 in

ci maddesinin birinci fıkrasına, gıda bankacılığı faaliyeti yapan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda 
maddelerinin maliyet bedellerinin ticari kazancın tespitinde dikkate alınmasını temine yönelik bir 
bent eklenmesini öngören düzenlemenin, metne yeni çerçeve 12 nci madde olarak ilave edilmesi ve 
takip eden madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 12 nci maddesi; ilave edilen yeni madde nedeniyle madde çerçevesinin yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 13 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) 
numaralı bendine, ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere ilave edilen ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar adına kayıtlı olan eski eserlerin 
bakımı, onarımı ve restore edilmesi için yapılan bağışların, sınırsız olarak vergi matrahından indiril
mesini öngören alt bendin kapsamının, belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 
kayıtlı olan eski eserleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, ayrıca, gıda bankacılığı faaliyeti 
yapan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin yıllık beyanname ile 
beyan edilecek matrahın tespitinde dikkate alınmasını öngören yeni bir alt bendin maddeye ilave 
edilmesi ve madde numarasının 14 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 14 üncü maddesi, 15 nci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 15 inci maddesi; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendine, ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere ilave edilen alt ben
din kapsamının Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki mazbut vakıfların dışında kalan, belediyeler 
dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan eski eserlerin de kapsama alınarak korunması ve yaşatıl
masını teminen yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 16 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri; 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler olarak aynen, 
- Çerçeve 20 nci maddesi; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun ikinci maddesinin 

diğer mevzuattaki terimlerle uyumlu hale getirilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve mad
de numarasının 21 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 21 nci maddesi; 22 nci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 22 nci maddesi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 

1601-1800 cm3 arasındaki araçların daha uygun bir tarifeye tabi tutulması amacıyla ( I ) sayılı 
tarifeye 1601-1800 cm3 gurubunun eklenmesi, 7-11, 12-15 ile 16 ve daha yukarı yaş gurubunda 
bulunan taşıtların vergi tutarlarının bir kısmının yeniden düzenlenmesi, ayrıca ( I ) sayılı tarifede 
yer alan taşıtların vergilendirilmesinde aynı silindir hacminde olup, kasko sigortası değerleri farklı 
olan taşıtlar arasında meydana gelebilecek değer farklılıklarının giderilerek, silindir hacmi 
kriterinin daha adaletli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, kasko sigortası değerine uygun 
motorlu taşıtlar vergisi tutarını belirlemek üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi ve madde 
numarasının 23 olarak düzeltilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 23 üncü maddesi; 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan ( I I ) sayılı tarifede 
bulunan panel van ve motorlu karavanlara ilişkin tutarların silindir hacmine göre iki gruba ayrıl
ması, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin azami toplam ağırlığına göre vergilendirilmesin
de uygulanacak tarifenin ikinci sırasında yer alan tutarların yeniden düzenlenmesi, ( IV ) sayılı 
tarifede yer alan uçak ve helikopterlerin vergi tutarlarının artırılması ve madde numarasının 24 
olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 24 üncü maddesi, 25 nci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 25 nci maddesi; madde ile 197 sayılı Kanuna eklenen geçici 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 

aynen, motosikletlerin 2004 yılında ilk defa motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacak olması nedeniy
le, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yapılacak düzenlemeleri içeren 
bir metnin geçici 7 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 26 ncı maddesi; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlede yer alan " % 5'ini " 
ibaresinin yazıyla yazılması ve madde numarasının 27 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 27 nci maddesi, 28 inci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 28 inci maddesi; son fıkrasında yer alan "... yarısına..." ibaresinin, beyanname ve 

bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde maddede belirtilen miktarları yarısına kadar 
indirmek üzere Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sıfıra kadar indirilebilecek şekilde kullanılabil
mesi amacıyla "...sıfıra..." şeklinde değiştirilmesi ve madde numarasının 29 olarak düzeltilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 29 uncu maddesi, 30 uncu madde olarak aynen, 
- Çerçeve 30 uncu maddesi; 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasın

da yapılan değişiklikte yer alan "...yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarıyla..." ibaresinin, Damga 
Vergisi Kanununda belirtilen kişi ve kurumlarca verilen kredilere sağlanan damga vergisi istis
nasının aynen bunlarla ilgili teminatlara da harç istisnası olarak uygulanması amacıyla "...bankalar, 
yurt dışı kredi kuruluşları..." şeklinde değiştirilmesi ve madde numarasının 31 olarak düzeltilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
ve 40 inci maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 40 inci maddesi; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü mad
desinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "% 20'si" ibaresinin yazıyla yazılması, onikinci fıkrasında 
yer alan "...itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir..." 
ibaresinin, "...itibarıyla dörtte bir oranına kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." 
şeklinde değiştirilmesi ve madde numarasının 41 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 41, 42 ve 43 üncü maddeleri, 42, 43 ve 44 üncü maddeler olarak aynen, 
- Çerçeve 44 üncü maddesi; 6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununun, özel iletişim vergisinin 

süreli hale getirilmesini teminen yeniden düzenlenen mülga 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 
üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin, verginin kapsamı ve mükellefinin açık bir şekilde belirlenmesi 
amacıyla yeniden düzenlenmesi, şans oyunları üzerinden alınan eğitime katkı payı ve özel iletişim 
vergisinin yerine geçmek üzere aynı Kanunun " Şans oyunları vergisi" başlığı altında yeniden 
düzenlenen mülga 40 mcı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "... 40.000 liradan..." 
ibaresinin "...80.000 liradan...", "bilet bedelinin %5'i." İbaresinin "...bilet bedelinin % 10'u." şeklin
de, (d) bendinde yer alan "...katılma bedelinin %5'i." ibaresinin "...katılma bedelinin % 10'u." şek
linde değiştirilmesi ve madde numarasının 45 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 45 inci maddesi, 46 ncı madde olarak aynen, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 



- 2 4 — 

- Çerçeve 46 ncı maddesi; iç piyasanın eski teknoloji ve hurda tesis getirilerek zarara uğratıl-
mamasını teminen, Türkiye'de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin, tütün hazırlama bölümleri 
dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmalarını sağlamak amacıyla 3.1.2002 tarihli ve 4733 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "entegre" ibaresinin "tam ve yeni tek
noloji ile" şeklinde değiştirilmesi ve madde numarasının 47 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 47 nci maddesinin; getirilen düzenlemenin, özelleştirme ihalelerinde rekabeti yok 
edici nitelikte olduğu görüşünden hareketle metinden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 48 nci maddesi; muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresinin yeniden 
düzenlenmesi ile Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişik
likler dikkate alınarak maddede gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle, 

- Çerçeve 49 uncu maddesi; çerçeve 29 uncu maddede yapılan düzenleme ile bankalar, yurt dışı 
kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi 
amacıyla düzenlenecek kağıtlar ve bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler istisna kapsamına alın
dığından, bankalarca kullandırılan konut kredilerine ayrıca istisna tanınmasına gerek kalmadığı 
görüşüyle maddede buna ilişkin düzenlemenin yapılması suretiyle, 

- Geçici 1 inci maddesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin aylık gayrisafı hasılat üzerinden alınmakta olan % 15'lik 

paym hesabında, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine 
ilişkin hizmetlerden elde edilen gelirlerin dikkate alınmayacağına dair bir düzenlemenin geçici 2 nci 
madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 50 inci maddesi; tasarının içeriğinde yapılan değişikliklere paralel olarak 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 51 inci maddesi aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyon Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Mahmut Göksu Mehmet Melik Özmen 
İstanbul Adıyaman Ağrı 

Üye Üye Üye 
Ruhi Açıkgöz Mehmet Zekai Özcan Yakup Kepenek 

Aksaray Ankara Ankara 
(Karşı oy yazımız ektedir.) 

Üye Üye Üye 
Osman Kaptan Mehmet Mesut Özakcan Ali Osman Şali 

Antalya Aydın Balıkesir 
(Karşı oy yazımız ektedir.) (İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
Ali Kemal Deveciler Aziz Akgül Nurettin Canikli 

Balıkesir Diyarbakır Giresun 
(Muhalefet şerhimiz ektedir.) 
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Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkahn 

İstanbul 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hakkı Akalın 

İzmir 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Nazım Ekren 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Erol Aslan Cebeci 
Sakarya 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 
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KARŞI OY YAZISI 
Tasarı, ekonomide zaman içinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak vergi idaresinin 

ihtiyaç duyduğu çeşitli düzenlemelerin karşılanması, vergi sisteminde yer alan bazı istisnaların 
süresinin uzatılması, geçici teşvik düzenlemelerinden bir kısmının sürekli hale getirilmesi yanında 
esas olarak konutlarda çevre temizlik vergisinin su faturalarıyla birlikte tahsil edilmesi motorlu 
taşıtlar vergisinde silindir hacmi esasına geçilmesi ve süresi 31.12.2003 tarihinde sona erecek olan 
özel işlem ve özel iletişim vergilerinin kalıcı hale getirilmesi düzenlemelerini kapsamaktadır. 

Tasarıya, aşağıdaki hususlarda katılmıyoruz. 
1. Fon payı da dahil olmak üzere % 33 olan Kurumlar Vergisi oranı daha önce yapılan bir 

düzenlemeyle % 30'a indirilmişti. Tasarı ile 2004 yılı kazançları için bu oran tekrar % 33'e 
çıkarılırken, 2004 yılında ödenecek geçici vergi tutarları da aynı orana yükseltilmektedir. 
Düzenleme, kurumlarda vergi yükünü artıracak olması yanında çok kısa bir süre önce indirilen vergi 
oranının tekrar yükseltilmesi gibi bir tutarsızlığı da ortaya koymaktadır . 

2. Tasarının 19 uncu maddesi ile getirilen düzenleme, avans oranının belirtilmemesi ve avans 
oranının Bakanlar Kurulunca muhtemelen vergi iadesi oranından düşük olarak belirlenecek olması 
nedeniyle emeklilere yapılacak vergi iadesinin bir kısmının emekliler tarafından gecikerek elde 
edilmesi sonucunu yaratabilecektir. 

3. Motorlu Taşıtlar Vergisinde silindir hacmi esasına geçişle birlikte düzenlenen vergi tarifesi 
mevcut tarifeye kıyasla 2003 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 28,5'in çok üzerinde bir artışı 
yansıtmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2004 yılı gelir tahmini olan 1.635 trilyon liranın 2003 
yılı motorlu taşıtlar vergisi gelirine kıyasla artış oranı yüzde 50'dir. Tasarıyla tarifede öngörülen 
artış miktarı, enflasyon hedefinin ve yeniden değerleme oranının üzerinde belirlenmek suretiyle 
2003 yılında tahsil edilip de Anayasa Mahkemesi Kararları uyarınca iade edilmesi gereken verginin 
iadesi sonucunda karşılaşılacak gelir kaybını telafi edecek düzeydedir. Yeni bir sisteme geçilirken 
böyle bir kaygıyla tarifenin olması gerekenden daha yüksek belirlenmesi hukuka uygun değildir. 
Ayrıca basitlik adına getirilen düzenleme tarifedeki dilim sayısını artırmak suretiyle basitlikten 
uzaklaşmıştır. 

4. Vergi sistemimizde geçici bir düzenleme olan ve uygulaması en son 58 inci Hükümet 
tarafından 2003 yılı sonuna kadar uzatılan Özel İletişim Vergisi tasarı ile kapsamı da genişletilmek 
suretiyle kalıcı hale getirilmektedir. Bütçe ihtiyaçları nedeniyle olağanüstü dönem uygulaması 
olarak getirilen Özel İletişim Vergisinin kalıcı hale getirilmesi doğru olmayıp vergi sisteminin 
dolaylı vergiler lehine gelişmesine de yol açmaktadır. Ayrıca bu düzenleme programlarında 
haberleşme üzerindeki vergi yükünü azaltacağız diyen Hükümet'in vergi konusundaki yaklaşımını 
göstermesi açısından da ilginçtir. Ayrıca tasarıya göre cep telefonu aboneliği tesisi sırasında 20 
milyon lira özel iletişim vergisi alınmaktadır. Tasarının kamuoyuna sunulması sırasında yapılan 
açıklamalarda ise cep telefonu tesisi sırasında alınan özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payının 
kaldırıldığı ifade edilmişti. Oysa alınan vergiler, miktarında küçük bir düşüş olmakla birlikte özel 
iletişim vergisi adı altında devam etmektedir. 

5. Yine geçici düzenlemeler olan Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı kapsamındaki bazı 
kağıt ve işlemler Damga Vergisi ve Harçlar kapsamına alınmak suretiyle daimi hale getirilmektedir. 
Düzenleme doğru olmadığı gibi Hükümetin işlem vergilerinin kaldırılacağı yönündeki taahhüdü 
karşısında özel iletişim vergisinde olduğu gibi ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 



— 27 — 

6. Beyanname verme ve ödeme sürelerinin farklılaştırılması uygulamada karışıklığa yol açacak 
niteliktedir. 

7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendinin ( c ) alt bendi yürürlükten kaldırılmak suretiyle dernek ve vakıfların kendi gelirlerinden 
halen oranı (0 - sıfır) olmakla birlikte yapmaları gereken stopaj müessesesi ortadan 
kaldırılmaktadır. Oranı sıfır olmakla birlikte çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulabilecek bir 
müessesenin kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. 

8. Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) faiz gelirlerindeki istisnanın 2004 yılı sonuna 
kadar ihraç edilen DİBS'ni kapsayacak şekilde uzatılması vergide eşitlik ilkesine aykırıdır. Halen 
2003 yılı gelirleri için bu istisnanın tutarı 315 milyar liraya ulaşmaktadır. Ayrıca 2001 yılının 
ekonomik şartları içerisinde getirilmiş olan bir düzenlemenin 2001 yılı şartları ortadan 
kalktığından devam ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. 

M. AkifHamzaçebi Yafcup Kepenek 
Trabzon Ankara 

Osman Kaptan Ali Kemal Deveciler 
Antalya Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 104.- İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı 

bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, bir milyar liradan az 
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan 
yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 
3. İlan ile yapılan tebliğin konusu bir milyar ila yüz milyar lira arasındaki vergi veya vergi 

cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde 
çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanır. Tutarın yüz milyar lirayı aşması halinde ilan, Türkiye 
genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ay
rıca posta ile gönderilir." 

MADDE 2.-213 sayılı Kanunun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan 

vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye 
dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 3.- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 40 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, özel ödeme şekilleri belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme 
alacağının nev'ileri, ödeme zamanları ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kul
lanılabilir." 

MADDE 4.- 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 51.- Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren hef ay için ayrı ayrı yüzde dört gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine 
isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz. 
Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu 

madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme 
alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan 
amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, 
yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına 
kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranım aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecik
me zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yet
kilidir." 

MADDE 5.- 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bentten 
sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) numaralı bent eklenmiştir. 

"11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya 
ödeme planına bağlanması." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

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

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

MADDE 3.- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 40 mcı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması zorun
luluğunu getirmeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamam ve 
bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayn kullanılabilir." 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara 
göre ilgililere iade edilir." 

MADDE 7.- 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest 
bölge hükümlerinin uygulandığı mallar," 

MADDE 8.- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (ı) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve fıkraya 
aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir. 

"g) Külçe altm, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, 
tahvil ile metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi," 

"ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava mey
danlarında yapılan hizmetler," 

"n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri." 

MADDE 9.- 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye 
tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, 
aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hiz
metin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek sının aşan vergi bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma 
bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin 
% 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden 
temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben 
iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları tespit etmeye yetkilidir." 

MADDE 10.- 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Şu kadar ki yurt içi teslimleri ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ih

racında bu madde hükmü uygulanmaz. 
Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim 

borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli 
kuruluşlar ile sermayesinin % 5l'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamın
da bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup 
suretiyle sınırlayabilir." 

MADDE 11.- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8.- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi ve 
(4) numaralı fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın mülga (ı) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir. 

"b) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, 
yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları 
ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulanan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi," 

"g) Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli 
kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi," 

"ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava mey
danlarında yapılan hizmetler," 

"n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri." 
MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 



- 3 2 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 20. - 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tek
noloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar ver
gisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 
yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 
şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. 

Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin 
olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uy
gulamaya ilişkin usul ve esaslan tespit etmeye yetkilidir. 

2. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem kısmi istisna kap
samına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci 
maddesine göre iade edilir. 

3. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi 
Kanununun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden önceki (c) ben
di hükmü uygulanır. 

4. 2003 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tâbi işlemlerle ilgili iade taleplerinde, 
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştiril
meden önceki hükmüne göre işlem yapılır." 

MADDE 12.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 68.- Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir: 
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâh

larının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve 
aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amor
tismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın 
yarışım gider yazabilirler.). 

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak 
üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve 
emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı 
giyim giderleri. 

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadmın gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla). 

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden 
çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). 

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 
6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 
7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 
8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidat

ları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. 
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MADDE 12.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli." 

MADDE 13.- 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 68. - Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir: 
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâh

larının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve 
aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amor
tismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın 
yansını gider yazabilirler.). 

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştenıilatındaki iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak 
üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve 
emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı 
giyim giderleri. 

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla). 

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden 
çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). 

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 
6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 
7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 
8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidat

ları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. 
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9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam ver
gileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. 
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabımn suçlarından doğan taz

minatlar gider olarak indirilemez." 
MADDE 13.- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 
"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar adına 

kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eser
lerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yapılan bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir." 

MADDE 14.- 193 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali 

müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. 
Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki 

statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir. 
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi 

beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. Ikmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup 
işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği 
tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönün
den düzeltme yapılmaz." 

MADDE 15.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir. 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar adına 
kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eser
lerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yapılan bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde gider kaydedilir." 

MADDE 16.- 5422 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali 

müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. 
Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki 

statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir. 
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. Ikmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup 
işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği 
tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönün
den düzeltme yapılmaz." 
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9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam ver
gileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. 
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan taz

minatlar gider olarak indirilemez." 
MADDE 14.- 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir. 
"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile 

belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve 
yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların 
tamamı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir. 

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet 
bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir." 

MADDE 15.- Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasımn (6) numaralı bendinin ikinci alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir. 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile 
belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve 
yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların 
tamamı kurum kazancının tespitinde gider kaydedilir." 

MADDE 17.- Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17.- 5422 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 32.- 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde 25 inci maddede yer alan 

kurumlar vergisi oranı % 33 olarak uygulamr. 2004 yılı üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri 
ile ilgili geçici verginin hesabında da bu oran dikkate alınır. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
ten önce kapanmış dönemlerle ilgili geçici vergi hesabında bu oran uygulanmaz." 

MADDE 18.- 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş, maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Bu maddede belirtilen nispeti % 50 oranında artırmaya ve tekrar kanuni orana kadar indir
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 19.- 2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye, vergi iadesinden mahsup 
edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya, vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetin
den ayrı olarak avans oranı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Vergi Usul Kanununda belir
tilen mücbir sebepler dolayısıyla hak sahibince iadeye konu harcamalara ilişkin belgelerin ibraz 
edilememesi veya hak sahibinin vefatı halinde daha önce avans olarak ödenmiş vergi iadeleri ile il
gili olarak herhangi bir işlem yapılmaz." 

MADDE 20.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci mad
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanımlar 
Madde 2.- Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir: 
1. Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya 

yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır. 
2. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için 

imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve 
yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Garry-all, Travel-all, Jeep-station ve 
benzerleri bu sınıfa dahildir.) 

3. Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı 
olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük 
taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır. 

4. Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uy
gun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır. 

5. Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her 
boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. 

6. Motorlu yelkenli tekneler: Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yel
ken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir. 

7. Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit 
olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür. 

8. Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara 
göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm cinsinden 
ifade olunan motor hacmidir. 
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MADDE 18.- Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19.- Tasarının 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20.- Tasarımn 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci mad
desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanımlar 
Madde 2.- Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir: 
1- Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya 

yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır. 
2- Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. 
3- Motosiklet: 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi 

yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanıl
mayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

4- Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu araçtır. 

5- Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. 

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için 
imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve 
yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve 
benzerleri bu sınıfa dahildir.) 

7- Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla 
beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır. 

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı 
olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük 
taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır. 

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uy
gun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 



- 3 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

9. Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil
meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

10. Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil 
kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır. 

11. Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tes
pit edilir. 

12. Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline 
yapılan kayıt ve tescilini ifade eder. 

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur." 

MADDE 21.- 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." 
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10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için 
imal edilmiş motorlu araçtır. 

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için 
imal edilmiş motorlu araçtır. 

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motor
lu araçtır. 

13- Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her 
boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motor
lu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası 
almış, motorları olan yelkenli teknelerdir. 

14- Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslar arası normlara göre tes
pit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür. 

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslar arası normlara 
göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm3 cinsinden 
ifade olunan motor hacmidir. 

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil
meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil 
kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır. 

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tes
pit edilir. 

19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline 
yapılan kayıt ve tescilini ifade eder. 

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur." 

MADDE 22.- Tasarının 21 inci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22.- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5.- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) 

sayılı tarifeye göre vergilendirilir." 

(I) SAYILI TARİFE 

Motor Silindir Hacmi 
(cm3) 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1-3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 1 1 yaş 12-15 yaş 16 ve | 
yukarı yaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

1301-1600 cm3 e kadar 

1601-2000 cm3 e kadar 

2001-2500 cm3 e kadar 

2501-3000 cm3 e kadar 

3001-3500 cm3 e kadar 

3501-4000 cm3 e kadar 

4001 cm3 ve yukarısı 

250.000.000 

400.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

4.500.000.000 

6.750.000.000 

9.500.000.000 

175.000.000 

280.000.000 

840.000.000 

1.400.000.000 

2.100.000.000 

3.150.000.000 

4.750.000.000 

6.750.000.000 

125.000.000 

200.000.000 

600.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

2.250.000.000 

3.400.000.000 

4.750.000.000 

100.000.000 

160.000.000 

480.000.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

1.800.000.000 

2.400.000.000 

3.400.000.000 

60.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

1.150.000.000 

1.700.000.000 

2.400.000.000 

2) Motosikletler 

51-250 cm3,e kadar 

251-650 cm3'e kadar 

651-1200 cm3'e kadar 

1201 cm3 ve yukarısı 

75.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

60.000.000 
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MADDE 23.-197 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. - Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) 

sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(I) SAYILI TARİFE 

Motor Silindir Hacmi 
(cm3) 

Taşıtların Yaşlan île Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-3 yaş 4 - 6 y a ş 7 - 1 1 yaş 12-15 yaş 16 ve 
yukanyaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

1301-1600 cm3 e kadar 

1601-1800 cm3 e kadar 

1801-2000 cm3 e kadar 

2001-2500 cm3 e kadar 

2501 -3000 cm3ekadar 

3001-3500 cm3 e kadar 

3501-4000 cm3 e kadar 

4001 cm3 ve yukarısı 

250.000.000 

400.000.000 

700.000.000 

1.200.000.000 

1.750.000.00C 

2.500.000.000 

4.500.000.000 

6.750.000.000 

9.500.000.000 

175.000.000 

280.000.000 

550.000.000 

840.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

3.150.000.000 

4.750.000.000 

6.750.000.000 

125.000.000 

200.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

900.000.000 

1.500.000.000 

2.200.000.000 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

750.000.000 

1.000.000.000 

1.300.000.000 

1.700.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

450.000.000 

600.000.000 

750.000.000 

2) Motosikletler 

100-250 cm3'e kadar 

251-650 cm3'e kadar 

651-1200 cm3,e kadar 

1201 cm3 ve yukarısı 

50.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

600.000.000 

40.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

250.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

(1) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutar
larının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası 
değerlerinin %10'unu aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir 
alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 23.- 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri 
/Azamı Toplam Ağırlık 

1) Minibüs 
2) Panel van ve motorlu 
karavanlar 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 
1 - 6 yaş 

300.000.000 
500.000.000 

7-15 yaş 
200.000.000 

300.000.000 

16 ve yukarı yaş 
100.000.000 
150.000.000 

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 
25 kişiye kadar 
26-35 kişiye kadar 
36-45 kişiye kadar 
46 kişi ve yukarısı 

750.000.000 
900.000.000 

1.000.000.000 
1.200.000.000 

450.000.000 
750.000.000 
850.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
600.000.000 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 
1.500 kg.'a kadar 
1.501-3.500 kg'a kadar 
3.501-5.000 kg'a kadar 
5.001-10.000 kg'a kadar 
10.001-20.000 kg'a kadar 
20.001 kg ve yukarısı 

300.000.000 
750.000.000 
900.000.000 

1.000.000.000 
1.200.000.000 
1.500.000.000 

200.000.000 
450.000.000 
750.000.000 
850.000.000 

1.000..000.000 
1.200.000.000 

100.000.000 
200.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
600.000.000 
700.000.000 

(III) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve 
Motor Gücü (BG) 

Taşıtların Yaşlan İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin 
Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL ) 

1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 -15 yaş 1 16 ve yukarı 
yaş 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler 
10 - 20 BG'ne kadar 
21-50 BG'ne kadar 
51-100 BG'ne kadar 
101 - 150 BG'ne kadar 
151 BG ve yukarısı 

15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
30.000.000 
45.000.000 

10.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
35.000.000 

5.000.000 
9.000.000 

12.000.000 
15.000.000 
20.000.000 

2.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
7.000.000 

10.000.000 
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MADDE 24.- 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami 
Toplam Ağırlık 

1) Minibüs 

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

l - 6 y a ş 

300.000.000 

7 -15 yaş 

200.000.000 

16 ve yukarı yaş 

100.000.000 

2) Panel van ve motoriu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 

1900 cm3 ve aşağısı 

1901 cm3 ve yukarısı 

400.000.000 

600.000.000 

250.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 

25 kişiye kadar 

26-35 kişiye kadar 

36-45 kişiye kadar 

46 kişi ve yukarısı 

750.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

450.000.000 

750.000.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 

1.500 kg.'a kadar 

1.501-3.500 kg'a kadar 

3.501-5.000 kg'a kadar 

5.001-10.000 kg'a kadar 

10.001-20.000 kg'a kadar 

20.001 kg ve yukarısı 

300.000.000 

600.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

1.500.000.000 

200.000.000 

350.000.000 

750.000.000 

850.000.000 

1.000..000.000 

1.200.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

(TU) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve 

Motor Gücü (BG) 

Taşıtların Yaşlan île Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek 
Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaş 16 ve yukan yaş 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler 

10 - 20 BG'ne kadar 

21-50BG'nekadar 

51-100 BG'ne kadar 

101-150 BG'ne kadar 

151 BG ve yukarısı 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

45.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

35.000.000 

5.000.000 

9.000.000 

12.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

10.000.000 
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(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami 
Kalkış Ağırlığı 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 — 1 0 yaş 11 ve yukarı yaş 

Uçak ve helikopterler 
1.150 kg 'a kadar 
1.151 - 1.800 kg . ' a 
kadar 
1.801 - 3.000 kg . ' a 
kadar 
3.001 - 5.000 kg . ' a 
kadar 
5.001 - 10.000 kg . ' a 
kadar 
10.001 - 20 .000 kg . ' a 
kadar 
20.001 kg. ve yukarısı 

1.600.000.000 
2.100.000.000 

2.600.000.000 

4.200.000.000 

5.200.000.000 

7.800.000.000 

13.000.000.000 

1.300.000.000 
1 .800.000000 

2.400.000.000 

3.700.000.000 

4.700.000.000 

7.250.000.000 

12.000.000.000 

1.000.000.000 
1.300.000.000 

2.200.000.000 

3.100.000.000 

4.200.000.000 

6.750.000.000 

10.500.000.000 

800.000.000 
1.000.000.000 

1.800.000.000 

2.600.000.000 

3.700.000.000 

6.200.000.000 

9.100.000.000 

MADDE 24.- 197 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin başlığı "Vergiye etki eden değişiklikler" 
şeklinde, son fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir." 
MADDE 25.- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4. - 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Ver

giler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin 
taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş 
bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara 
Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini 
ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisin
den mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 
yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. 
Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
GEÇİCİ MADDE 5.-5 inci maddenin (1) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir 

hacmi ve 6 ncı maddenin (11) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt
lara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellef
ler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi 
daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 



- 4 5 -

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami 
Kalkış Ağırlığı 

Taşıtların Yaşlan İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 1 0 yaş 11 veyukan yaş 

Uçak ve helikopterler 
1.150 kg'a kadar 
1.1 Sİ - 1.800 kg.'a 
kadar 
1.801-3.000 kg.'a 
kadar 
3.001 - 5.000 kg.'a 
kadar 
5.001 - 10.000 kg.'a 
kadar 
10.001 - 20.000 kg.'a 
kadar 
20.001 kg. ve yukarısı 

5.000.000.000 
7.500.000.000 

10.000.000.000 

12.500.000.000 

15.000.000.000 

17.500.000.000 

20.000.000.000 

4.000.000.000 
6.000.000.000 

8.000.000.000 

10.000.000.000 

12.000.000.000 

14.00O.O00.O00 

16.000.000.000 

3.000.000.000 
4.500.000.000 

6.000.000.000 

7.500.000.000 

9.000.000.000 

10.500.000.000 

12.000.000.000 

2.400.000.000 
3.600.000.000 

4.800.000.000 

6.000.000.000 

7.200.000.000 

8.400.000.000 

9.600.000.000 

MADDE 25.- Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26.- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. - 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikran Sağlamak İçin Ek Ver

giler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin 
taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edil
memiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt 
vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar 
vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halin
de 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade 
olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin 
edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
GEÇİCİ MADDE 5.-5 inci maddenin (1) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir 

hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer aian kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt
lara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellef
ler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi 
daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
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GEÇİCİ MADDE 6. - 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 
31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır. 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi) 
1.500 kg.'a kadar 
1.501-3.500 kg'a kadar 
3.501-5.000 kg'a kadar 
5.001-10.000 kg'a kadar 
10.001-20.000 kg'a kadar 
20.001 kg ve yukarısı 

300.000.000 
750.000.000 
900.000.000 

1.000.000.000 
1.200.000.000 
1.500.000.000 

200.000.000 
450.000.000 
750.000.000 
850.000.000 

1.000.000.000 
1.200.000.000 

100.000.000 
200.000.000 
300.000.000 
400.000.000 
600.000.000 
700.000.000 

MADDE 26.-1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu mad
desinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." 

MADDE 27.- 488 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. - Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 

kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleş

meyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 

Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan 
kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi 
takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, 
bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin öden
mesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan birlikte tespit edilir." 

MADDE 28.- 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlık
lı bölümünün; (1) numaralı fıkrasının (h) bendi ile (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (2) numaralı fıkrasının sonuna (c), (d) ve (e) bentleri ile aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra 
senetleri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nak
ledilen veya emir ve havalelerine tediye olunan paralar için düzenlenen ve nakli veya tediyeyi temin 
eden kâğıtlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 
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GEÇİCİ MADDE 6.- 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 
31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır. 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi) 
1.500 kg.'a kadar 

1.501-3.500 kg'a kadar 

3.501-5.000 kg'a kadar 

5.001-10.000 kg'a kadar 

10.001-20.000 kg'a kadar 

20.001 kg ve yukarısı 

300.000.000 

750.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

1.500.000.000 

200.000.000 

450.000.000 

750.000.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

GEÇİCİ MADDE 7. - 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan 
motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş 
sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz aymda olmak üzere iki 
eşit taksitte ödenir. 

MADDE 27. -1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu mad
desinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alın
maz." 

MADDE 28. - Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. - 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" baş
lıklı bölümünün; (1) numaralı fıkrasının (h) bendi ile (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı fıkrasının sonuna (c), (d) ve (e) bentleri ile aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir. 

"h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senet
leri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledilen veya 
emir ve havalelerine tediye olunan paralar için düzenlenen ve nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 
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"b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (15.000.000 TL.) 
2. Kurumlar vergisi beyannameleri (20.000.000 TL.) 
3. Muhtasar beyannameler (13.000.000 TL.) 
4. Katma değer vergisi beyannameleri (13.000.000 TL.) 
5. Diğerleri (13.000.000 TL.) 

c) Belediyelere verilen beyannameler (10.000.000 TL.) 
d) Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta 

prim bildirgeleri (10.000.000 TL.) 
e) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (30.000.000 TL.)" 
"Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları 

her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
MADDE 29.- 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili 

kâğıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu bölüme (28) 
numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (29) ve (30) numaralı fıkralar eklenmiştir. 

"23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin 
temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler 
(kredilerin kullanımları hariç)." 

"29. Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve 
kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler. 

30. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde 
tüketici kredisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası." 

MADDE 30.- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, 
bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluş
larıyla uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri 
ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." 

MADDE 31.- 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." 
MADDE 32.- 492 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1.- Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleş

meyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 

Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istis
naya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün 
içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, 
bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden 
ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
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"b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (15.000.000 TL.) 
2. Kurumlar vergisi beyannameleri (20.000.000 TL.) 
3. Muhtasar beyannameler (13.000.000 TL.) 
4. Katma değer vergisi beyannameleri (13.000.000 TL.) 
5. Diğerleri (13.000.000 TL.) 

c) Belediyelere verilen beyannameler (10.000.000 TL.) 
d) Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta 

prim bildirgeleri (10.000.000 TL.) 
e) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (30.000.000 TL.)" 
"Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktar

ları her bir beyanname ve bildirge itibanyla ayrı ayn sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
MADDE 30.- Tasarının 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31.- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, 
bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları 
ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri öden
melerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz." 

MADDE 32.- Tasarının 31 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33.- Tasarının 32 nci maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan birlikte tespit edilir." 

MADDE 33.- 492 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tarifenin "A) Mahkeme Harçları" başlıklı 
bölümünün (1-3), (III-1-e) ve (III- 2/ b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (15.300.000 TL.)" 
"e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, 
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına 
aldığı kararları için de aynen uygulanır." 
"b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya 
tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay 
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında (20.600.000 TL.) 
c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, 
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
icranın tehiri kararlarında (16.400.000 TL.)" 
MADDE 34.- 492 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tarifenin "II-Maktu harçlar" bölümünün 

(4) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
"Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harç

lar aynen alınır." 
MADDE 35.- 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin "II- Kadastro ve tapulama işlemleri" 

başlıklı bölümüne (d) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
"Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz." 
MADDE 36.- 492 sayılı Kanuna ekli (6) sayılı tarifenin "II- Vize harçları" başlığı "II- Vize 

müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelen paragraf 
hükmü, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı 
alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri 
Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı 
tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1- İkamet tezkeresi: 
1 aya kadar her gün için (5.000.000 TL.) 
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz.) 
1 aydan sonraki her ay için (30.000.000 TL.) 
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır." 
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MADDE 34.- Tasarının 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35.- Tasarının 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36.- Tasarımn 35 inci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37.- Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 37. - 492 sayılı Kanuna ekli (7) sayılı tarifenin "II-Liman işlemleri" bölümünün 
(6) ve (7) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"6. Yeterlik Belgesi Harçları: 
a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, 
Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, 
Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, 
İstanbul Liman Kılavuz Kaptanı, Boğazı Kılavuz Kaptanı ve 
Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı (31.100.000 TL.) 
b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı (20.600.000 TL.) 
c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ 
Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 
1. Sınıf Dalgıç, 2. Sımf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve 
Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (12.300.000 TL.) 
d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, 
Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı (9.000.000 TL.) 
7. - Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), 
Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve 
Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında 
Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri (5.900.000 TL.)" 
MADDE 38.- 492 sayılı Kanuna ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tez

kere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri ile (16) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde 
yeniden belirlenmiş, (16) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, aynı tarifenin 
XI inci bölümünün başlığı "Finansal faaliyet harçları" olarak değiştirilmiş, bölümün (8) numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarifenin sonuna aşağıdaki (10) numaralı fıkra eklenmiştir. 

"a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan (110.000.000 TL.) 
b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan (120.000.000 TL.) 
a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere 
verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) (250.000.000 TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (400.000.000 TL.) 
c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz 
tüfek ruhsatnameleri (10.000.000 TL.)" 
"8.-a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (42.622.000.000 TL.) 
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (30.000.000.000 TL.)" 
"10. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve 
işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil 
ücretleri, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa 
paylan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil 
ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden (Yüzde 50)" 
MADDE 39.- 492 sayılı Kanuna ekli (9) sayılı tarifenin "II-Sürücü belgesi harçlan" 

bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"a) Al, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden (100.000.000 TL.)" 
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MADDE 38.- Tasarımn 37 nci maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39.- Tasarımn 38 inci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40.- Tasarının 39 uncu maddesi 40 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 40.- 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 44. - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin 
çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre 
temizlik vergisine tâbidir. 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları bir
likler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kul
lanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğ
renci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmet
lerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların 
temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir. 

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binamn kullanımı ile başlar. 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 

100.000 TL. olarak hesaplanır. 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır. 

Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

Bina 
Grupları 

1. Grup 

2. Grup 

3. Grup 

4. Grup 

5. Grup 

6. Grup 

7. Grup 

1. Derece 

1.250.000.000 

750.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

150.000.000 

75.000.000 

25.000.000 

2. Derece 

1.000.000.000 

600.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

120.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

3. Derece 

750.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

90.000.000 

45.000.000 

15.000.000 

4. Derece 

625.000.000 

375.000.000 

250.000.000 

125.000.000 

75.000.000 

32.000.000 

12.000.000 

5. Derece 

500.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

60.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edil
miş su şebekesi haricinde karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin 
yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır. 

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ay
rıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli 
ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş 
bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 
tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir. 

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların 
tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahak
kuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahal
lerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak 
tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 
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MADDE 41.- 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 44.- Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin 
çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre 
temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları bir
likler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kul
lanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğ
renci yurtlan ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmet
lerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların 
temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir. 

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 

100.000 TL. olarak hesaplanır. 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır. 

Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

Bina 
Grupları 

1. Grup 

2. Grup 

3. Grup 

4. Grup 

5. Grup 

6. Grup 

7. Grup 

1. Derece 

1.250.000.000 

750.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

150.000.000 

75.000.000 

25.000.000 

2. Derece 

1.000.000.000 

600.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

120.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

3. Derece 

750.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

90.000.000 

45.000.000 

15.000.000 

4. Derece 

625.000.000 

375.000.000 

250.000.000 

125.000.000 

75.000.000 

32.000.000 

12.000.000 

5. Derece 

500.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

60.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edil
miş su şebekesi haricinde karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin 
yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır. 

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ay
rıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli iie 
birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan 
büyük şehir belediye sınırlan ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 
2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir. 

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların 
tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahak
kuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahal
lerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak 
tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 
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Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temiz
lik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde 
seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile, ilgili belediyeye 
bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise mün
hasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin 
hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınır
ları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin % 20'si 
aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır. 

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye 
yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. 

Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme 
oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri 
dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu mad
denin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina 
grupları itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya bir katma kadar artırmaya yetkilidir. 

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini 
de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri 
belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 4 1 . - 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5-31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer alan 

yetkiler kullanılıncaya kadar, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin 
tarh ve tahakkukunda, söz konusu maddenin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre çıkarıl
mış bulunan Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelerce alınmış kararlar uygulanmaya devam olunur." 

MADDE 42.- 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafın
dan yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitim 
katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo 
Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı paylan ertesi ayın yirminci günü ak
şamına kadar beyan edilerek ödenir. 

Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

2. a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıt
lar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca tahsil edilen 
damga vergisinin, 

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, 
vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri, (16) numaralı fıkrasımn (a), (b) ve (c) bentleri ile "Finansal faaliyet harçlan" başlıklı XI inci 
bölümünün (10) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilen harçların, 
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Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temiz
lik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde 
seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile, ilgili belediyeye 
bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise mün
hasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin 
hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınır
ları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde 
yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır. 

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye 
yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. 

Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme 
oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri 
dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarım belirlemeye ve bu mad
denin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlan yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina 
grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. 

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini 
de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri 
belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 42.- Tasarının 41 inci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43.- Tasarının 42 nci maddesi 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 



- 5 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 inci maddesine göre tahsil edilen şans oyunları 
vergisinin, 

% 25'i, 31.12.2010 tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılır. 

Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı takip eden ayın son günü akşamına kadar Mil
li Eğitim Bakanlığına ödenir." 

MADDE 43. - 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 
bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2013 tarihine kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istis
nasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalış
mayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin 
cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur." 

MADDE 44 .- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun İkinci Kısmının 
"PTT Hizmetleri Vergisi" başlıklı Üçüncü Bölümünün başlığı "Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyun
ları Vergisi" olarak değiştirilmiş, bu Bölümde yer alan mülga 39 ve 40 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel iletişim vergisi: 
Madde 39. - Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları 

dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25, her nevi telekomünikasyon altyapısı (kab
lo ve uydu dahil) üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin 
bu hizmetleri %15 oranında özel iletişim vergisine tabidir. Bakanlar Kurulu, % 25 oranını % 10'a 
kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya, % 15 oranını ise % 10'a kadar indirmeye ve 
% 25'e kadar artırmaya yetkilidir. 

Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde 20 milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar 
her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın % 5'ini aş
mayan kesiri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'si oranında ar
tırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileri ile radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesine 
ilişkin hizmet verenlerdir. Bu verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlar
dan teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi izleyen ayın onbeşinci günü mesai saati sonuna 
kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 
48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri 
uygulanır. Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyarınca Hazineye 
ödenecek payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Her ay tahakkuk edecek özel 
iletişim vergisi, cep telefonu abonelerine düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir. 
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MADDE 44.- Tasarının 43 üncü maddesi 44 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45.- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun İkinci Kısmının 
"PTT Hizmetleri Vergisi" başlıklı Üçüncü Bölümünün başlığı "Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyun
ları Vergisi" olarak değiştirilmiş, bu Bölümde yer alan mülga 39 ve 40 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel iletişim vergisi 
Madde 39 - Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları 

dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25, radyo ve televizyon yayınlarının uydu plat
formu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri %15 oranında özel 
iletişim vergisine tâbidir. Bakanlar Kurulu, %25 oranını % 10'a kadar indirmeye ve kanuni oranına 
kadar artırmaya, %15 oranını ise %5'e kadar indirmeye ve %25'e kadar artırmaya yetkilidir. 

Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde 20 milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar 
her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 
beşini aşmayan kesiri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'si 
oranında artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileri ile radyo ve televizyon yayınlarının uydu or
tamından iletilmesini sağlayan uydu platform işletmecileri ile kablo iletilmesini sağlayan kablo 
platform işletmecileridir. Bu verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 
teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi izleyen ayın onbeşinci günü mesai saati sonuna kadar 
beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 in
ci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri 
uygulanır. Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyarınca Hazineye 
ödenecek payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Her ay tahakkuk edecek özel 
iletişim vergisi, cep telefonu abonelerine düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir. 
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Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasın
da gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli 
idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Şans oyunları vergisi: 
Madde 40. - Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans 

oyunları vergisine tabidir. 
a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 

20.000 lira. 
b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 40.000 lira, Sayısal-Loto 

oyununda her bir kolon için 80.000 lira. 
c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 40.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin % 5'i. 
d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 5'i. 
Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Verginin mükellefi bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlardır. 
Şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis ve talih oyun

larım tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, ertesi ayın yirminci 
günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 
48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve 
hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 45.-17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 88. - 9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 80 inci 
maddeye eklenen ikinci fıkranm yürürlüğe girdiği tarihe kadar katma değer vergisi iade alacağının 
prim borçlarına mahsubunu isteyen işverenler (mükellefler) hakkında, vergi dairesine süresinde 
başvurmuş olmaları kaydıyla, Katma Değer Vergisi mevzuatına göre yapılan mahsup talepleri 
yerine getirilinceye kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaz. Uygulanmış olan gecikme 
zammı tutarları Kurumun bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde iş
verenlere nakden veya Kurumun alacaklarına mahsup suretiyle iade edilir." 

MADDE 46.- 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) 
fıkrasının sonuna "özelleştirme işlemlerini yürütmek üzere hizmet alımları" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 47. - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(C) bendinin (c) alt bendindeki "Pazarlık Usulü:" ile başlayan paragrafının sonuna aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 
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Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasın
da gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli 
idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Şans oyunları vergisi 
Madde 40 - Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans 

oyunları vergisine tâbidir. 
a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 

20.000 lira. 
b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 40.000 lira, Sayısal-Loto 

oyununda her bir kolon için 80.000 lira. 
c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u. 
d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u. 
Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Verginin mükellefi bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlardır. 
Şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis ve talih oyun

larını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, ertesi ayın yirminci 
günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 
48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve 
hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve 
eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 46.- Tasarının 45 inci maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. - 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve 
Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "entegre" ibaresi "tam ve 
yeni teknoloji ile" olarak değiştirilmiştir. 
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"Sermayesindeki kamu payı % 50'nin altındaki iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden 
fazla teklif şart aranmaz." 

MADDE 48. - 1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) Birinci Kitabının Altıncı Kısmının "Vergi Hatalarını Düzeltme" başlıklı üçüncü bölümünün 

başlığı "Vergi Hatalarım Düzeltme ve Reddiyat", 
b) 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün", 
c) 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Taşıt Alım Vergilerini" ibaresi "Özel Tüketim 

Vergilerini", 
2) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin birin

ci fıkrasında yer alan "500.000 liraya kadar (500.000 lira dahil)" ibaresi "5.000.000 liraya kadar 
(5.000.000 lira dahil)", 

3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 
a) 41 inci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan "yirmiüçüncü günü" ibaresi "on-

dokuzuncu günü", 
b) 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi 

"beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 
4) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "inşaat ve onarma işlerinde" ibaresi "inşaat 

(dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde", 
b) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "geçici kabulün yapıldığını gösteren 

tutanağın düzenlendiği tarih" ibaresi "geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onay
landığı tarih", 

c) 92 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "mart ayı içinde" ve (2) 
numaralı bendinde yer alan "şubat ayı içinde" ibareleri, sırasıyla "mart ayının onbeşinci günü ak
şamına kadar" ve "şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar", 

d) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "Vakıf
lar" ibaresi "Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)", 

e) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına 
kadar" ibaresi "ertesi ayın ondokuzuncu günü akşamına kadar", üçüncü fıkrasında yer alan "Ocak, 
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar" ibaresi "Ocak, Nisan, Tem
muz ve Ekim aylarının ondukuzuncu günü akşamına kadar", 

f) 119 uncu maddesinde yer alan "beyanname verecekleri süre içinde" ibaresi "beyanname 
verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 

g) Mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "geçici verginin beyan ve ödeme 
sürelerini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak belirlemeye" ibaresi 
"geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu, ödeme süresini ise on-
yedinci günü akşamı olarak belirlemeye", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "dönemi iz
leyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aym süre 
içinde ödenir" ibaresi "dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi 
dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.", 

h) Geçici 55 inci maddesinde yer alan "1.1.1999 - 31.12.2003 tarihleri arasında" ibaresi 
"1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri arasında", 

j) Geçici 59 uncu maddesinde yer alan "31.12.2005 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2003 
tarihleri arasında" ibareleri sırasıyla "31.12.2006 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2004 tarihleri 
arasında", 
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MADDE 48.- 1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) Birinci Kitabının Altıncı Kısmının "Vergi Hatalarını Düzeltme" başlıklı üçüncü bölümünün 

başlığı "Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat", 
b) 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün", 
c) 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Taşıt Alım Vergilerini" ibaresi "Özel Tüketim 

Vergilerini", 
2) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin birin

ci fıkrasında yer alan "500.000 liraya kadar (500.000 lira dahil)" ibaresi "5.000.000 liraya kadar 
(5.000.000 lira dahil)", 

3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 
a) 41 inci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan "yirmiüçüncü günü" ibaresi "yir

minci günü", 
b) 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi 

"beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 
4) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "inşaat ve onarma işlerinde" ibaresi "inşaat 

(dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde", 
b) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "geçici kabulün yapıldığını gösteren 

tutanağın düzenlendiği tarih" ibaresi "geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onay
landığı tarih", 

c) 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Mart ayı içinde" ve "Şubat ayı içinde" 
ibareleri, sırasıyla "Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar" ve "Şubat ayının onbeşinci günü 
akşamına kadar", 

d) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "Vakıf
lar" ibaresi "Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)", 

e) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına 
kadar" ibaresi "ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar", üçüncü fıkrasında yer alan "Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar" ibaresi "Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarının yirminci günü akşamına kadar", 

f) 119 uncu maddesinde yer alan "beyanname verecekleri süre içinde" ibaresi "beyanname 
verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar", 

g) Mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "geçici verginin beyan ve ödeme 
sürelerini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamı olarak belirlemeye" ibaresi 
"geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu, ödeme süresini ise on-
yedinci günü akşamı olarak belirlemeye", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "dönemi iz
leyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre 
içinde ödenir" ibaresi "dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi 
dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.", 

h) Geçici 55 inci maddesinde yer alan "1.1.1999 - 31.12.2003 tarihleri arasında" ibaresi 
"1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri arasında", 

j) Geçici 59 uncu maddesinde yer alan "31.12.2005 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2003 
tarihleri arasında" ibareleri sırasıyla "31.12.2006 tarihine kadar" ve "26.7.2001-31.12.2004 tarihleri 
arasında", 
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5) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dördüncü ay içinde" ibaresi "dördüncü ayın 

on besinci günü akşamına kadar", 
b) 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yirmiüçüncü günü akşamına kadar" 

ibaresi "ondokuzuncu günü akşamına kadar", 
c) 40 inci maddesinde yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi "beyannamenin 

verileceği ayın sonuna kadar", 
d) Geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "1.1.1999 - 31.12.2003 tarihleri arasında" 

ibaresi "1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri arasında", 
e) Geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2003 tarihine kadar" ibaresi 

"31.12.2004 tarihine kadar", (7) numaralı bendinde yer alan "Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans 
kurumlan hakkmda da" ibaresi "Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans kurumları ile tüzel kişiliğin 
sona ermesi şartı aranmaksızın yurt dışmda kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri hakkmda da", 

6) 488 sayılı Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Anonim, kooperatif, eshamlı komandit" 

ibaresi "Anonim, eshamlı komandit", 
b) Ekli (2) sayılı tablosunun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 

(16) numaralı fıkrasında yer alan "şirketlerin sermaye artırımlarına" ibaresi "şirketlerin kuruluş-
lanna, sermaye artınmlanna ve süre uzatımlarına", 

7) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 
a) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi 

"Maliye Bakanlığı", beşinci fıkrasında yer alan "yapıldığı yerin vergi dairesine" ibaresi "yapıldığı 
yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen 
banka veya özel finans kurumu şubelerine", son fıkrasında yer alan " kayıt ve tescil" ibaresi "kayıt 
ve tescil veya satış nedeniyle malik", 

b) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "100.000 liranın" ibaresi "1.000.000 liranın", 
c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "net ağırlığı" ibaresi "motor silindir hacmi", 
d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "istiap haddi" ibaresi "azami toplam ağırlığı", 
e) 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan "vukua gelen" ibaresi "meydana gelen", 

"vuku bulduğu" ibaresi "meydana geldiği", 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 49.- 1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendi, 
2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı ben

dinin (c) alt bendi, 
3) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü alt 

bendi, 
4) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile ekli 

(1) sayılı tablonun "1. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (3) numaralı fıkrası, 
5) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı 

bölümünde yer alan (1) ve (2) numaralı fıkraları, 
6) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47 nci maddesinin (d) fıkrası, 
7) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü 

ve beşinci fıkraları, 
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5) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dördüncü ay içinde" ibaresi "dördüncü ayın 

on beşinci günü akşamına kadar", 
b) 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yirmiüçüncü günü akşamına kadar" 

ibaresi "yirminci günü akşamına kadar", 
c) 40 inci maddesinde yer alan "beyanname verme süresi içinde" ibaresi "beyannamenin 

verileceği ayın sonuna kadar", 
d) Geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "1.1.1999 - 31.12.2003 tarihleri arasında" 

ibaresi "1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri arasında", 
e) Geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2003 tarihine kadar" ibaresi 

"31.12.2004 tarihine kadar", (7) numaralı bendinde yer alan "Türkiye'de faaliyette bulunan özel fınans 
kurumlan hakkında da" ibaresi "Türkiye'de faaliyette bulunan özel fınans kurumları ile tüzel kişiliğin 
sona ermesi şartı aranmaksızın yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri hakkında da", 

6) 488 sayılı Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Anonim, kooperatif, eshamlı komandit" 

ibaresi "Anonim, eshamlı komandit", 
b) Ekli (2) sayılı tablosunun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün 

(16) numaralı fıkrasında yer alan "şirketlerin sermaye artırımlarına" ibaresi "şirketlerin kuruluş
larına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına", 

7) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 
a) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi 

"Maliye Bakanlığı", beşinci fıkrasında yer alan "yapıldığı yerin vergi dairesine" ibaresi "yapıldığı 
yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen 
banka veya özel fınans kurumu şubelerine", son fıkrasında yer alan " kayıt ve tescil" ibaresi "kayıt 
ve tescil veya satış nedeniyle malik", 

b) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "100.000 liranın" ibaresi "1.000.000 liranın", 
c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "net ağırlığı" ibaresi "motor silindir hacmi", 
d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "istiap haddi" ibaresi "azami toplam ağırlığı", 
e) 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan "vukua gelen" ibaresi "meydana gelen", 

"vuku bulduğu" ibaresi "meydana geldiği", 
şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 49 - 1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendi, 
2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı ben

dinin (c) alt bendi, 
3) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü alt 

bendi, 
4) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ekli (1) 

sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (3) numaralı fıkrası ve ekli (2) sayılı 
tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (18) numaralı fıkrası, 

5) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" başlıklı 
bölümünde yer alan (1) ve (2) numaralı fıkraları, 

6) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47 nci maddesinin (d) fıkrası, 
7) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü 

ve beşinci fıkraları, 
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8) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1.- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu ile Kamu İhale Kurumunun elde et
tikleri gelirlerinin (faiz, repo, pay, alım-satım farkı ve sair adlarla elde edilen her türlü gelir dahil) 
31.12.2003 tarihine kadar birikmiş tutarları ile bu tarihten 31.12.2004 tarihine kadar birikecek tutar
ları üzerinden Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belir
lenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanı tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür
lüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Söz konusu kuruluş
ların periyodik olarak kasalarında oluşan nakit fazlaları bu kuruluşların görüşü alınmak suretiyle bu 
fıkrada belirlenen esaslara göre kesilebilir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar 31.12.2003 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile 
kasa ve banka mevcutlarım 15.1.2004 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka 
mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
bildirir. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı 
da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

MADDE 50.- Bu Kanunun; 
a) 1 ve 5 inci maddeleri 31/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 3, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 41, 45, 46 ve 47 nci maddeleri, 8 inci maddesi ile Katma Değer 

Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ı) ve (n) bentleri, 11 inci 
maddesiyle aynı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları ve 49 un
cu maddenin (1) numaralı fıkrası yayımı tarihinde, 

c) 22 nci maddesi ile değiştirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer 
alan (1) sayılı tarifenin (2) numaralı bendi, 23 üncü maddesi ile değiştirilen aynı Kanunun 6 nci 
maddesinde yer alan (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendiyle 48 inci maddesinin (7) numaralı fık
rasının (d) bendi 1.1.2005 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri 1.1.2004 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 316) 
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8) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCÎ MADDE 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkui 

Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu ile Kamu İhale Kurumunun elde et
tikleri gelirlerinin (faiz, repo, pay, alım-satım farkı ve sair adlarla elde edilen her türlü gelir dahil) 
31.12.2003 tarihine kadar birikmiş tutarları ile bu tarihten 31.12.2004 tarihine kadar birikecek tutar
ları üzerinden Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belir
lenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanı tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür
lüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Adı geçen kurum ve 
kuruluşların periyodik olarak kasalarında oluşan nakit fazlaları bunların görüşü alınmak suretiyle bu 
fıkrada belirlenen esaslara göre kesilebilir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar 31.12.2003 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile 
kasa ve banka mevcutlarını 15.1.2004 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka 
mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
bildirir. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı 
da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafı hasılatı üzerinden alın
makta olan %15'lik payın hesabında, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo or
tamından iletilmesine ilişkin hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate alınmaz. 

MADDE 50 - Bu Kanunun; 

a) 1 ve 5 inci maddeleri 31.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 3, 4, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 30, 31, 46, 47, 50 ve 51 inci maddeleri, 8 inci maddesi ile Katma 
Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ı) ve (n) bentleri, 11 
inci maddesiyle aynı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları ve 
49 uncu maddenin (1) numaralı fıkrası yayımı tarihinde, 

c) 24 üncü maddesi ile değiştirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 nci maddesinde yer 
alan (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendi ile 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (d) bendi 
1.1.2005 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 51.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakam 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakam 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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MADDE 51.- Tasarının 51 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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