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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Van Milletvekili Hacı Biner, 
Tokat Milletvekili Resul Tosun, 
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile sigaranın sağlığa verdiği zararlara ve sigarayla 

mücadele yollarına ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, Hakkâri İlinde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasın

da yaşanan sıkıntılar ile bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın (3/557) (S. Sayısı: 747), 
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in (3/560) (S. Sayısı: 748), 
Tokat Milletvekilleri: 
Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in (3/574) (S. Sayısı: 749), 
Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun (3/594) (S. Sayısı: 751); 
Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim özkul, Mehmet Kılıç ve Muharrem 

Candan'ın (3/584) (S. Sayısı: 750), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in (6/722), 
Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1376), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

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

2 nci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu Tasarısı (1/821) (S. Sayısı : 701) 28 inci maddesine kadar kabul edildi. 

10 Şubat 2005 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.10'da son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Türkân Miçooğulları 
Burdur İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Kâtip Üye 
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No.: 76 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

10 Şubat 2005 Perşembe 

Teklif 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu 

Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 
İki Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/376) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005) 

Tezkereler 
1.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/747) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005) 

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/748) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005) 

3.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/749) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005) 

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/750) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 

tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005) 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, sokak aydınlatma faturalarının 
belediyelere ödettirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.1.2005) 

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

4.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 
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9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.1.2005) 

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.1.2005) 

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.1.2005) 

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi 
(6/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi 
(6/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi 
(6/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi 
(6/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi 
(6/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 
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24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.1.2005) 

28.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, İLKSAN Genel Kuruluna ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

29.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

30.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.1.2005) 

31.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

32.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal 
AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

33.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, Balıkesir-Burhaniye'deki Millî Eğitim 
Bakanlığı hizmet içi eğitim tesislerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

34.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

35.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

36.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, Antalya İline hipodrom yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü 
soru önergesi (6/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Tekel'e ve Tütün Üst Kuruluna ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4743) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005) 
2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 

bir davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 
3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin batık bankalardan tahsil etmeyi hedeflediği 

paraya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/4745) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005) 
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4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye devredilen Demirbank ve Ulusal Bank'ın 
aktif ve pasifine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/4746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankası A.Ş. Hasanpaşa Şubesi Müdürü 
hakkındaki iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin denetimine ve açılan davalara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.1.2005) 

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF tarafından yapılan tahsilata ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.1.2005) 

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Eze Zeytincilik'e kullandırılan kredilere ve Erol 
Evcil'in TMSF'ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Etibank nedeniyle hakkında dava açılanlara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4751) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankası A.Ş.'nin bilgisayar sisteminin 
çökmesi ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kentbank'ın Arnavutluk'taki bir iştirakinin satışı için 
kamu bankalarından kredi kullandırılıp kullandınlmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

12.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, halkın dinî duygularının istismar edildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.1.2005) 

13.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR'in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

14.- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının konumuna ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

15.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun 84 üncü maddesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005) 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, azınlıklarla ilgili bir düzenlemeye ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

17.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım 
ücretlerine yaptığı zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.1.2005) 

18.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz olup 
olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005) 

19.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, 1.1.2003 tarihinden itibaren TOKİ 
tarafından yapılan konutlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4761) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.1.2005) 

20.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, kolalı ve alkollü içecekler ile tütün 
mamullerinden alınan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.1.2005) 
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21.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, yurtdışı uçak seferlerinde ülkemiz 
sınırlarında yapılan satışların belgelendirilip belgelendirilmediğine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

22.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul'da muhtemel bir depreme yönelik 
çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2005) 

23. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Irak'ta yapılacak seçimlere ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.2005) 

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 5176 sayılı Kanun ile 3628 sayılı Kanun arasındaki 
farklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

25.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2005) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, kurban kesimlerinde yaşanan olumsuzlukların 
çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

27.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun bazı hükümlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

28.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun 
hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

29.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hırsızlık olaylarındaki artışa ve bazı verilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubu borçları adına yapılan teklifin kabul 
edilmeme nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının satış 
kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/4773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Erol Aksoy'un basında yer alan iddialarına ve TMSF 
Başkanının açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

33.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Uzan Grubunun TMSF'ye ödeme 
planı sunup sunmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

34.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, İmar Bankasına el konulma sürecinin 
geciktirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

35.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin bir çalışanı hakkındaki 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.1.2005) 

36.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'de görevlendirilen bir kişi 
hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4778) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cem Uzan ile Kemal Uzan arasındaki telefon 
konuşma kayıtlarının basına sızdırılmasına ve Kemal Uzan'ın yakalanamama sebebine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4779) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

38.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, sendikal faaliyette bulunan kamu görevlileri 
hakkında Sivas Valiliğince soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4780) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 
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39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THK'ya kurban derisi toplama yetkisini düzenleyen 
yönetmeliğin hukuki dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İli valilerinin sık değiştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

41.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen ilanlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

42.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, seracılıkla uğraşan çiftçilerin, tarımsal destekleme 
projelerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

43.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Tekel Genel Müdürlüğünün Ankara'da 
yaptırdığı hizmet binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.1.2005) 

44.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 1 inci 
maddesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.1.2005) 

45.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Spor Toto bünyesindeki bir bahis oyununun 
hasılatının özel şirketlerin banka hesabında tutulduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2005) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki eczacıların Emekli Sandığından 
alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

47.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bisküvi ve gofret satışında uygulanan KDV 
oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

48.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, orta ve yüksek öğrenimde kullanılan ve tavsiye 
edilen Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4790) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Şubat ayında Ardahan'a kaç öğretmen atanacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4791) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2005) 

50.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bir firmaya elma ithalatı izni verilip 
verilmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4792) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.1.2005) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Doğu ve Güneydoğu'daki çiftçilere yapılacak 
yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4793) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.1.2005) 

52.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir müsteşar yardımcısıyla ilgili iddialara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

53.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kafkas 
Cumhuriyetlerini Doğu Karadeniz'e bağlayacak demiryolu projesi olup olmadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

54.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir firmanın gazyağı ithalinde yolsuzluk 
yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4796) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2005) 

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı hükümlü eski milletvekillerinin siyasi faaliyette 
bulunup bulunamayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4797) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.1.2005) 
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56.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Burhaniye Veremle Savaş Dispanserinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4798) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.1.2005) 

57.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, DSİ 15. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4799) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.1.2005) 

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin yurtdışında tanıtım envanterine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

59.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, yoğun göç alan il ve ilçelerin yatırım 
teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4801) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2005) 

60.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Emlakbank'taki usulsüz kredilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

61.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Gedikli Köyü Şehitlik Anıtı Projesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, basında yer alan bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4804) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.1.2005) 

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İmarbank soruşturmasında BDDK'ya gelen bir ihbar 
mektubuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/4805) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2005) 

64.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İmarbank'la ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4806) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.2.2005) 

65.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4807) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

66.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, elektriğin üretim maliyeti ve kullanım ücreti ile 
kaçak kullanımın nedenlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

67.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer alan iddiaya ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4809) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.1.2005) 

68.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yurtdışı eğitim imkanlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2005) 

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan 
aldığı otobüslere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4811) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2005) 

70.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Bergama'daki altın madeni işletmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

71.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya-İbradı İlçesindeki boş idareci 
kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

72.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde petrolle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4815) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hükümetin ucuz konut projesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4816) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 
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74.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, emeklilerin maaşlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4817) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

75.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4818) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

76.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan sorunlara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4819) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

77.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Kocaeli Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ş.'ye bağlanacağı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4820) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

78.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kapatılıp 
kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4821) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

79.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLATın, LPG'li araç kullanımının sebep olduğu sorunlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4822) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, gazete tiraj ve satış raporlarının denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4823) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜTün, Ardahan'da yol kenarlarının ağaçlandırılmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

82.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin gerçekleştiği 
illerde yıkılan konutlarla ilgili olarak yargıya intikal ettirilen dosyalara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4825) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

83.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Emniyet Teşkilatına üniversite mezunu 
eleman alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4826) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.2.2005) 

84.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, SSK'lılara tüp bebek imkanı sağlanıp 
sağlanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4827) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

85.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Yunanistan'da "Türk" sıfatının kullanılmasının 
yasaklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4828) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

86.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Türkiye'nin AB üyeliği için Fransa'nın aldığı 
referandum kararına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/4829) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

87.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, "hortumcu" kavramının tarifine ve Etibank'a ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4830) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2005) 

88.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, çiftçilere yönelik doğrudan gelir desteğine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4831) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

89.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, halk eğitim merkezlerinde, vatandaşların AB 
konusunda bilgilendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4832) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2005) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 

sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.02 

10 Şubat 2005 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya),Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN- Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin konuşma 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, kış mevsiminde Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum İlinde karşılaşılan 

güçlüklerle ilgili söz isteyen Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'a aittir. 
Sayın Gülyurt, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un, Doğu Anadolu Bölgesi ile Erzurum'da kış mev

siminde karşılaşılan güçlüklere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
MUZAFFER GÜLYURT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kış mevsiminde 

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum'da karşılaşılan güçlüklerle ilgili gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında karakışın ve kışın, karın getirmiş olduğu güçlükler bugün ülkemizin gündeminde yer 
almaktadır. Tabiî, bunun, ülkemizin gündeminde yer alması, Doğu Anadoludaki, Erzurum'daki 
çekilen güçlüklerden dolayı değil, bir haftadan beri istanbul'a yağan kardan dolayıdır. Bütün 
televizyon kanallarımız birinci haber olarak İstanbul'da kışın ve karın getirmiş olduğu sıkıntıları 
dile getirmektedirler. Halbuki bu sıkıntılar uzun zamandan beri Doğu Anadolu Bölgesinde ve Er
zurum'da, Doğu Anadolu Bölgesinin diğer bütün il ve ilçelerinde yaşanmaktadır. Bu, bugün 
okuduğum bir dergide şöyle ifade edilmektedir: Erzurum karakışın başkenti olarak tanımlanıyor 
"karakışın başkenti Erzurum" deniyor. Tabiî, sadece Erzurum değil, aslında, Ağrısı, Karsı, Erzin-
canı, Bayburtu, bunların hepsi karakışın en şiddetli yaşandığı illerdir. 

Ben konuşmamı iki yönüyle burada ifade etmeye çalışacağım. Bunlardan birisi, bu kışın, aslında 
yağan beyaz karın neden karakış olarak ifade edildiği ve bu konudaki rakamları, parametreleri burada 
sizlere ifade etmek istiyorum. Vereceğim rakamlar bilimsel olarak istatistikî yönden elde edilmiş olan 
rakamlardır. Birinci parametre sıcaklıktır. Sıcaklık ortalamalarına baktığınız zaman Erzurum'da ve 
doğuda ekim ayında havalar soğumaya başlar haziran ayına kadar devam eder. Aralık, ocak ayı or
talaması - 21 derecedir, ama, birçok gece üst üste - 35'lere hatta - 40'lara kadar varan ısı düşmesi görül
mektedir. İkinci parametre don olayıdır. Erzurum ve Doğu Anadoludaki diğer bütün illerde don 
olayının görüldüğü gün sayısı 156'dır. Ayrıca, karla örtülü olan gün sayısına baktığımız zaman, or
talama 128 gün karla örtülü olduğunu görüyoruz ve yetmiş yıllık rakamlar var elimizde; bu rakamlara 
baktığımızda, bazı yıllarda 150'ye kadar, karla örtülü gün sayısının çıktığını görmüş bulunmaktayız. 

Ben, bu rakamları verirken, bize yakın olan komşu illerin de rakamlarını alarak karşılaştırma 
durumunda oldum ve şunu gördüm: Bazı illerin rakamları, Erzurum'a göre, Ağrı'ya göre, Bayburt'a 
göre daha düşük; sebep, o bölgedeki o illerimizin rakımıdır. Erzurum, 1950 rakımlı bir ilimizdir; 
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yani, ülkemizde, en yüksek yerde yerleşim alanı olan bir ildir; dünyada da, belki, bir veya iki tane 
il arasına girmiş bulunmaktadır. Şimdi, bu kadar ağır şartları olan ve karakışın başkenti olarak 
tanımlanan Erzurum'da yağan karı ve karın yapmış olduğu hasarları, bir bakıma, gösteren bir resmi 
burada göstermek istiyorum. Erzurumumuzun Üçkümbetler olarak tanımladığımız bölgesinde 
yağan kar bütün arabaların üzerini kapatmış, çatılarda bir insanın boyundan çok daha uzun buz sar
kıtları meydana gelmiş ve insanların sağlığını, arabaların hasar görmesini tehdit eder bir durum arz 
etmiştir. 

Şimdi, bütün bunlara karşı olarak Köy Hizmetlerimiz, Karayollarımız, belediyelerimiz kar 
mücadelesi yapmaktadırlar. Yapılan kar mücadelesinde yapılan masrafın boyutları, hakikaten, ol
dukça büyüktür. Köy Hizmetleri, geçen yıl 17,5 trilyon lira, Karayolları 4 trilyon lira, belediyemiz 
ise 4,3 trilyon lira... Sadece karla -yol açmak için- mücadele etmiş ve bu kadar parayı harcamış 
bulunmaktadır. 

Tabiî, ben, bu arada, hükümetimize ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımı da ifade etmeden 
geçemeyeceğim. Erzurum'a 31 400 ton kömür gönderilerek ve 33 000 civarında aileye yakacak yar
dımı yapılarak, onların, bu karakıştan etkilenmemesi için, hükümetimizce, sosyal yardımlaşma an
layışıyla yardımda bulunulmuştur; ancak, bölgedeki kışın çok ağır devam etmesi nedeniyle, 6 000 
ton kadar daha kömüre ihtiyaç olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, bu ağır kış şartlan karşısında, kışın bu ağırlığını, külfetini, kara olarak tanımlanan 
yapısını, acaba... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülyurt, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MUZAFFER GÜLYURT (Devamla) - Tamamlayacağım efendim; çok önemli bir konuya 

temas edeceğim şimdi. 
Kışın bu külfetini gidermenin yolları var mıdır; elbette ki vardır. Bunun nasıl yapılacağının far

kında olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. 
Milletvekilleri olarak, doğu illerini ilgilendiren -doğu illerini temsil eden milletvekillerimiz-

konunun farkındadırlar. Ayrıca, o illerde görev yapan yöneticilerimiz de bu işin farkındadır, 
hükümetimiz de bu işin farkındadır ve ayrıca, kışın, karın doğu bölgesinde faydalı hale dönüş
türüleceğini bilen bir sivil toplum örgütümüz de bu işin farkındadır. Bu sivil toplum örgütü, İstan
bul Ticaret Odasıdır. 

İstanbul Ticaret Odası, kendisi "Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi ve 
Kış Olimpiyatları" adında bir proje hazırlamıştır. Burada, çok kalın bir dosya halinde elimizde mev
cut olan bu projenin tanıtımı için, Doğu Anadolu Bölgesindeki 14-15 ilin milletvekilleri, geçtiğimiz 
hafta sonu İstanbul'a davet edilmiş ve orada bu proje tanıtılmıştır. Çok büyük bir emekle yapılan bu 
projede emeği geçenleri, başta İstanbul Ticaret Odasının Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım Beyefen
diyi ve bu projede emeği geçenleri buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten, sadece Erzurum 
değil, bütün Doğu Anadolunun kaderine etki edebilecek manada çok güzel bir proje hazırlanmıştır. 

Şimdi, bu projeyi niçin burada ifade etmek istedim... Biliyorsunuz, spor faaliyetleri olarak yaz 
ve kış olimpiyatları düzenlenmektedir. Ülkemizin onbeş yirmi yıl, belki daha fazla uzun bir süre yaz 
olimpiyatlarını alma şansının olamayacağı bir gerçek; ama, kış olimpiyatlarını alma şansımız vardır. 

Bununla ilgili bir deneyimi de bir ay önce yaşadık. Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları için Er-
zurum-Palandöken aday oldu; ama, ne yazık ki, bu adaylığımız gerçekleşemedi ve bu Kış Olim
piyatları, Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları Çin'e verilmiş oldu. 
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Şimdi, bu, bize bir deneyim, bir kazanım sağladı. Biz, kış olimpiyatlarına nasıl hazırlanmamız 
gerekiyor, kış olimpiyatlarında hangi süreci takip etmemiz gerekiyor, bu manada bir tecrübe kazan
dık. 2014 yılındaki kış olimpiyatlarını elde edebilmek için, 2007 yılında aday belirlenecektir; biz. 
2007 yılına kadar kış olimpiyat oyunlarıyla ilgili organizasyonları gerçekleştirirsek ve bu büyük fır
satı değerlendirirsek, ümit ediyorum ki, Doğu Anadolunun, hatta sadece Doğu Anadolunun değil, 
ülkemizin çok büyük kazanımları olacaktır. İşte, bu amaçla, kış olimpiyatlarının düzenlenmesi 
sürecinde yapılması gereken bazı şeyler vardır; bunlar, adaylık hazırlık komitesinin oluşturulması 
ve arkasından da, kış olimpiyat oyunlarıyla ilgili bir kanun çıkarılması gerekmektedir. Yani, yapılan 
bu projede, hangi tür çalışmaların yapılacağı, ilgili bakanlıklarımızın, yerel yönetimlerimizin, mer
kezî idarenin neler yapması gerektiği gösterilmiştir. Bu nedenle, ben, ümit ediyorum, bu Yüce Mec
lisimiz, kış olimpiyat oyunlarıyla ilgili kanunu çıkaracaktır, aynen İzmir'deki olimpiyatlarla ilgili 
çıkardığımız kanunda olduğu gibi. Sadece Erzurum'un değil, Ağrı'dan Ardahan'a, Kars'a, Bayburt'a, 
doğudaki bütün il ve ilçelerimize yönelik olan ve onların yararlanacağı bu projenin çıkması için, 
Doğu Anadoluyu temsil eden milletvekilleri olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine 
getireceğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, hükümetimizin, özellikle Sayın Başbakanımızın bu olaya çok sıcak baktığını ve geç
mişte Avusturya'nın İnsburg Şehrinde yapılan adaylık toplantısında çok büyük desteğini görmüş 
bulunmaktayız. Bu nedenle, ben, hükümetimize ve özellikle Sayın Başbakanımıza şükranlarımı, bu 
bölgenin milletvekili olarak, ifade etmek istiyorum ve aynı desteğin, bu kış olimpiyatları için de 
devam edeceğine inanıyorum. 

Sonuç olarak da şunu ifade etmem lazım; Avrupa Birliğine girme sürecinde bizim karşımıza 
çıkan en büyük problemlerden bir tanesi, bölgelerarası kalkınmışlık farkıdır. Bölgelerarası kalkın
mışlık farkının giderilmesinde en önemli etken, kış olimpiyatlarıdır ve kış turizmidir. Bu turizmi ve 
kış olimpiyatlarını desteklediğimiz zaman, o bölgenin temel sektörleri olan tarım ve hayvancılık ve 
diğer sektörlerin de bundan yararlanacağı ve daha fazla gelişim sağlayacağı bir gerçektir. 

Ben, bu duygularla, Yüce Meclisimizin, yakında getirilecek olan kış olimpiyatlarıyla ilgili 
yasaya destek vereceğini ve sizlerin değerli oylarınızla bu yasanın çıkacağına inanıyorum; hepinize, 
saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gülyurt, teşekkür ederim açıklamalarınız için. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, İstanbul İlinde artan asayiş sorunlarıyla il

gili söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'a aittir. 
Sayın Özpolat, buyurun. (CELP sıralarından alkışlar) 
2.- istanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, istanbul'da son günlerde artan asayiş 

sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Güldal 
Akşit'in cevabı 

MEHMET ALİ ÖZPOLAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbulluları 
canından bezdiren asayiş sorunlarıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mec
lisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda İstanbul, önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Ken
timiz, yeni bir terör dalgasının pençesindedir. Kentimizde can güvenliği de, mal güvenliği de kal
madı; sokağa çıkmaya korkar olduk. İnsanlarımız, evlerinde de işyerlerinde de güvende değiller. 
Kapkaç, gasp, bıçaklama, tehdit, kaçırma, taciz, tecavüz, insanlarımızı canından bezdirmiştir. İyi 
korunan yalılar, villalar, hastaneler bile kolayca soyuluyor. Eski Başbakana ait yalı. sıkı güvenliğine 
rağmen, tanınmış bir sanatçının evi, kendisi ve çalışanları evdeyken soyuldu; AKP İl Başkanının, 
milletvekillerinin evleri de öyle. Bir hastanemizden, pahalı cihazlar, rahatça, alıp götürülmüştür. 
Meydan okur gibi, Beyoğlu Emniyetinin bulunduğu caddenin hemen paralelinde, yakınında olan 
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caddeler ve birçok işyeri, tek ve çift numaralara ayrılarak, ilkönce tek numaralar, sonra çift 
numaralar, hepsi birden soyulmuştur. Üsküdar Adliyesinin ve Askerlik Şubesinin bulunduğu cadde 
de aynı şekilde bu soygunlara muhatap olmuştur. Deprem konteynerleri bile soyuldu, hem de 62 
tanesi birden, istanbul'da ayda 10 000 araç soyuluyor. Bunlar, kayıtlara geçenler. Ne güvenlik sis
temleri ne çelik kapılar ne de çelik kasalar işe yarıyor. Her gün, her saat, onlarca olay meydana 
geliyor. 

Suç örgütlerinde yöntem çok; organize, akıllıca ve cesurca çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta çok 
değerli bir kanalda yer aldı; asker, polis, zabıta ve postacı kıyafetleriyle evlere giriyorlar ve evleri 
rahatça soyup, oradan çıkıyorlar. Üstelik, bu resmî giysileri pul parasına ve rahatça temin etmek 
mümkün. Bu konuda hiçbir engel de bulunmuyor. 

İstanbullu, çarşıda, pazarda, otobüste, minibüste, metroda, trende, kendi aracında, evinde, her 
an saldırı tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şehrimiz bir suç şehri oldu. 

Değerli milletvekilleri, istanbul, birçok bölgeden göç alıyor. Kimlik Bildirme Kanununun 
yetersizliği, Emniyetin suçla mücadelesini zorlaştırıyor. Yakalanan küçük yaştaki çocuklar serbest 
kalıyor ve tekrar suça dönüyor; çünkü, yerleştirilecekleri yurt ve ıslahevleri bulunmuyor. Küçük 
çocuklarını suça teşvik eden ailelere yönelik yaptırımlar yetersiz; çoğu, erteleme ve paraya çevirme 
hallerinden yararlanıyor. Hırsızlık malları kolayca paraya çevriliyor; çünkü, denetim yok, bilgisayar 
ve cep telefonu gibi aygıtları tespit için teknoloji yetersiz. 

Değerli milletvekilleri, meseleyi sadece sokak çocukları, tinerci terörü olarak görmek de yan
lış. Zira, organize suç şebekeleri, istanbul'u kuşatmış. Yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, onların iş
lerini kolaylaştırıyor. Yoksul ailelerin eğitimsiz çocuklarını kolayca ağlarına düşürüyorlar, onları 
birer suç makinesine çeviriyorlar. Ülkemizde 10 000 000 işsiz var, yüzde 30 aç ve yoksul, 100 000 
kimsesiz çocuk sokaklarda. Üstelik, bu tablo her gün daha da ağırlaşıyor. Bu insanlar, ülkenin her 
köşesinden binbir umutla istanbul'a akıyor ve istanbul Şehri onlara tek seçenek sunuyor; o da suç. 

Suç işleyenlerin çoğu, aslında, bilinen, daha önce suç işleyerek kayıtlara geçmiş kişiler; yoğun 
göç ve çarpık kentleşme, onların bu kente kolayca saklanmasını sağlıyor; zira, suç, bir sektör haline 
gelmiş; bu işten zengin olan mafya liderleri, patronları var. Bu alanda istihdam edilen geniş bir 
kesim oluşmuş. 

Bunlarla etkili biçimde mücadele edilmezse, yarın tehlike daha da büyüyecektir. Yurttaşa "çan
ta taşımayın, saldırganlara direnmeyin" demek çözüm değildir. Bu, suç şebekelerinin işlerini kolay
laştırmak oluyor "başınızın çaresine bakın, bizden size fayda yok" demek oluyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özpolat. 
MEHMET ALI ÖZPOLAT (Devamla) - Medya da şiddet ve mafya liderlerini yüceltiyor, suç 

kanıksatılıyor, ekrana yansıyan yaşam biçimleri özendirici içerik taşıyor. Elbette, konu, Öncelikle 
bir sosyal sorun olarak ele alınmalıdır; ancak, bu, uzun soluklu bir mücadeleyi ve sorumlu bir 
yönetim anlayışını gerektirir. Oysa, istanbul'un artık sabrı kalmadı. En acil biçimde yeni ve etkili 
güvenlik tedbirleri geliştirilmelidir. 

"Biz yakalatsak da yargı bırakıyor" anlayışıyla sorumluluğu başka yere yüklemek de sorunu 
derinleştiriyor. Öncelikle, Emniyet Teşkilatı, daha donanımlı hale getirilmelidir. Hem ekonomik 
hem teknolojik hem de eğitim konularında önemli takviyeye ihtiyaç olduğu ortadadır. Polis 
memuru, görevini gerektirdiği gibi yapacak motivasyona sahip değildir. Görev koşulları ağır, ücret
ler düşük, meslekiçi eğitim sınırlı, teknoloji eski, araçlar yetersizdir. Örneğin, istanbul'da 3 487 
aracın 653'ü yeni, geri kalan araçlar eski ve yorgun araçlardır. Suçluyu izlemek için tanınan olanak
lar yetersizdir. Mesela, bir araca 24 saat içinde verilen benzin miktarı 15-20 litreyle sınırlıdır. Her 
ilçede motorize ekipler yoktur; oysa, istanbul trafiğinde suçlu takibi için daha çok motorize ekibe 
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gerek vardır. Polis memuru mutsuz ve aşın stres altında, intiharlar artıyor. Hatta, bu olumsuz koşul
lar polisi de suç şebekelerinin ağına düşürebiliyor. Tüm bunlar, Emniyetin etkili biçimde görev yap
masını zorlaştırıyor. Kendi hayatının ve geleceğinin kaygısını taşıyan polisin halkın güvenliğini 
sağlaması güç. 

Değerli milletvekilleri, polisin yaşam koşullan düzeltilmelidir, eğitimi güçlendirilmelidir, 
görev koşulları iyileştirilmelidir, gelişmiş teknolojinin kullanımına özen gösterilmelidir, etkin iz
leme ve istihbarat yapacak biçimde donatılmalıdır. Bölgenin özelliklerini iyi bilen, böylece suçla 
daha etkili mücadele edilen kadrolar dağıtılmamalı, yerleri sık sık değiştirilmemelidir; suçlunun iz
lenmesi açısından bu nokta çok önemlidir. Polis her açıdan suçludan daha güçlü konuma getiril
melidir ki, suçluyla mücadele edebilsin. 

Medyaya da çok iş düşüyor. Sorumlu yayıncılık önem taşıyor. Suçla savaşmak konusunda her
kesin ortak sorumluluğuna ihtiyaç vardır. Hükümet, İçişleri Bakanlığı, Emniyet, sivil toplum örgüt
leri, medya, iş çevreleri ortak bir duyarlılıkla konuyu masaya yatırmalı ve sorumluluk almalıdır. 

Evet, 2000 affından sonra İstanbul'da asayiş sorunları çok daha ciddî boyutlara tırmanmıştır; 
evet, yoksulluk temel nedendir; ancak, son aylardaki bu suç patlamasının başka zafiyetlerden de 
kaynaklanabileceği gözönüne alınmalıdır. Bu zafiyetler tespit edilmeli, daha etkin bir mücadele 
yürütülmelidir. 

Artan suç ve şiddet kentin turizm gelirlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Şehir, giderek yoksul
laşıyor. Böylece, yoksulluk ve suç sarmalı birbirini büyütüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbullu evinde, şehrin sokaklarında, caddelerinde, 
meydanlarda güvenle, özgürce yaşamak istiyor. Bunun sağlanması için hükümeti ve tüm ilgilileri 
konuyu baştan ele almaya çağırıyorum ve konunun bütünüyle ele alınmasını öneriyorum. Sorun, 
tüm tarafları ve tüm boyutlarıyla ele alınmalı, tartışmaya açılmalıdır. Rasyonel ve iyi planlanmış 
çözümler geliştirilmelidir. Bir hükümetin en temel görevi, yurttaşın can ve mal güvenliğini sağ
lamaktır. Suçla savaşacak güçlü iradeyi ortaya koyamayan idareciler görevde kalmamalıdır. 

Bu kaygıyla, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor; bu konuya ilgi bekliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özpolat. 
Sayın Özpolaf in gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstan

bul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Özpolat'ın, İstanbul'da artan asayiş olaylan konulu gündemdışı 
konuşması üzerinde, Hükümet adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Öncelikle, Sayın Özpolat'a, bugünlerde kamuoyunu meşgul eden asayiş durumu hakkında 
Hükümetimizin tutumunu açıklamamıza fırsat veren konuşmalan için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, izin verirseniz, ben, konuyu, İstanbul özelini de içine alacak ve fakat, ül
kenin geneline şamil bir bakış açısı içinde cevaplamak istiyorum. 

Öncelikle, bir tespit yapmamıza izin verin. Huzur ve asayişin temini, yalnızca bir polisiye 
sorun değildir. Elbette, öncelikli olarak asayişin korunması ve huzurun temin edilmesi güvenlik 
kuvvetlerinin işidir; ama, suç ve suçluluk birer sosyal hadisedir. Suç işlenmesinin sebeplerinin ar
kasında, sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik sebeplerin bir arada düşünülüp değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Nitekim, biz Hükümet olarak meseleye böyle yaklaşıyoruz. Nedenlerin tamamını kuşatacak, 
kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini içeren, disiplinlerarası arası ve birkaç bakanlığı kap-
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sayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla, beş bakan arkadaşımızın katılımıyla bir komisyon kurul
duğu malumlarınızdır. Bu komisyon, eldeki verilerden hareketle, bakanlıklarının bütün imkânlarını 
bu amaca teksif etmiş durumdadır. 

İsterseniz, bu vadede neler yapılabildiğini, ana başlıklarla ifade edeyim. 
Kısa vadeye ilişkin olarak işin polisiye boyutları ele alınmış, başta İstanbul olmak üzere büyük 

illerimizde ve ülkenin genelinde, suç tiplerine göre suçlu profilleri çıkarılmıştır; hangi suçları, kim
ler, kaç yaş grubundakiler, hangi ekonomik veya sosyal katmandan gelenler işlemektedir, bunun tes
piti yapılmıştır. Eldeki veriler, özellikle, hırsızlık, kapkaç, yaralama, dolandırıcılık gibi suçların, 
genellikle 18 yaşından küçük çocukların kullanılması suretiyle yapıldığını ortaya koymaktadır. İç
göç, ekonomik nedenler, parçalanmış aile, eğitim yetersizliği, rehabilitasyona yönelik kurumsal 
yapı eksikliği, sivil toplumun güvenlik hizmetine yeterince istekli olmaması gibi sebepler, bu an
lamda öne çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kısa vadede, soruna, polisiye anlamda 
müdahale edebilmek için, öncelikle, yayımlanan bir genelgeyle suça hassas bölgelerin tespit 
edilerek buralar için özel tedbirler alınması istenilmiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığımız, geçtiğimiz 
haftalarda, bütün emniyet müdürlerini Ankara'da toplayarak bir durum değerlendirmesi yapmıştır. 
Bu çerçevede, bugüne değin toplumsal olaylarda kullanılan çevik kuvvet birimlerinin asayiş hiz
metlerinde kullanılması, Emniyet Teşkilatının büro hizmetlerinde kullandığı eleman sayısının azal
tılarak, sokak hâkimiyetine dönük kadro tasarrufu sağlanması, suçtan endişe duyan her bir 
kurumun, sivil toplum kuruluşunun ve vatandaşın suçla mücadeleye aktif katılımının sağlanması 
gibi acil önlemler alınması kararlaştırılmıştır. 

Bu ön tespitlere bağlı olarak, örneğin, İstanbul İlinde, çevik kuvvetin önemli bölümü asayiş 
hizmetlerinde görevlendirilmiş, büro görevlilerinin sayısı asgarîye çekilmiş, sivil toplum kuruluş
ları ve diğer kuruluşlarla işbirliği arayışları hızlandırılmıştır. Bunların yanında, orta vadede alınması 
gereken önlemler bakımından da çalışmalara başlanmıştır. Bakanlardan oluşan komisyonumuz, il
lerde, içlerinde psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanların da bulunduğu ve daha 
çok, sokakta yaşayan çocuklarımıza yönelik istismarın önlenmesi amaçlı özel mobil ekiplerin oluş
turulması yönünde karar almış bulunmaktadır. İlk uygulama olarak, İstanbul'da oluşturulan 30 özel 
mobil ekip, önümüzdeki günlerde göreve başlayacaktır. 

Yine, orta vadede alınması gereken tedbirler cümlesinden olarak, özellikle büyük kentlerde 
yeterli sayıda polis istihdamı için, mevcut polis okullarına takviyeler yapılmış; ayrıca, açığın bir an 
önce kapatılması bakımından, yeni yöntemlerin belirlenmesi amaçlı çalışmalarda da son aşamaya 
gelinmiştir. Bununla beraber, polisin teknolojiden azamî istifadesi, yeterli ve modern araç ve gereç
le donatılması için bütçe imkânları zorlanmaktadır. Özellikle, doğrudan suça müdahalede yeni tek
nolojilerin kullanılması için çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Bu bağlamda, prototip olarak Diyarbakır'da ve İstanbul İlinde, NATO zirvesinde uygulanan 
MOBESE projesinden söz etmek istiyorum. Temelinde, polis araçlarının dijital harita üzerinden can
lı olarak izlenebildiği ve görevli personelin merkezle ve amirleriyle her türlü iletişimi kolay, hızlı bir 
şekilde sağlayabildiği, arşivlerdeki bilgileri aktif olarak kullanabildiği, yazılımı tamamen Emniyet 
Teşkilatımıza ait bir bilişim projesidir bu. Bu proje, 7 Mayıs 2003 tarihinde Interpro Bilişim Ödülleri 
birincisi seçilmiştir. Bilişim teknolojisinin etkin kullanımıyla süratli bir hizmet sunulacak, insan un
surundan kaynaklanan hatalar minimize edilecektir. Suçu delillendirmek ve suçluların daha kolay 
yakalanması için gerekli olan bu sistemin yalnızca İstanbul ayağının maliyeti yaklaşık 20 trilyondur. 
Projenin 10 Nisan 2005 tarihinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu projeyle, komuta kontrol 
merkezi, doküman yönetim sistemi, mobil araç sorgulama ünitesi, araç takip sistemi, polis merkezleri 
bilgisayar ağı, mobil polis karakol ünitesi, nezarethane iyileştirme ve kontrol sistemi, plaka tanıma sis
temi, bölge görüntüleme sistemi, muhtarlık otomasyonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

126-
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Değerli arkadaşlarım, işin uzun vadeye yayılması gereken bölümleri de elbette bulunmaktadır. 
Örneğin, e-devlet konseptinin bütün kurumlarda yerleşmesi, güvenlik hizmetinin en etkin şekilde 
verilmesi için gerekli şartlardan biridir. İçişleri Bakanlığımız, devletin elektronik altyapısına, kim
lik paylaşım sistemini devreye sokarak çok temel bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu sistemle, 
üretilen kimlik bilgilerini bütün ilgili kurumlar yeniden üretmek zorunda kalmayacaktır. Bu ayın 
sonlarında bir devlet töreniyle tanıtılacak olan bu proje de güvenlik hizmeti açısından son derece 
hayatî olmuştur. Tıpkı e-devlet gibi, eğitim, rehabilitasyon ve infaz sistemindeki iyileşmeler, uzun 
vadede daha güvenli bir toplum oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

Öte yandan, asayiş ve huzurun sağlanmasını, iktidara geldiğimiz ilk günlerden itibaren, acil ey
lem planımızın öngörüsü meyanında sosyal politikanın bir versiyonu olarak görüyor ve üzerine 
gidiyoruz. Malumunuz, acil eylem planımızda, gelir dağılımında adaletin sağlanması, işsizliğin ön
lenmesi, nitelikli eğitim, sağlıklı toplum, herkese sosyal güvenlik, kentleşme ve yerleşme ana baş
lıkları altında 45 tedbir öngörülmüştür. Bu tedbirlerin realize edilmesi için, yasal altyapıyı uyumlu 
hale getirmek amacıyla, geçtiğimiz iki yıl boyunca pek çok yasa Yüce Meclise getirilerek onayınız 
alınmıştır. Ayrıca, idarî tedbirler cümlesinden olarak önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Uzun 
vadede alınması gereken önlemler konusunda eğitim ve sosyal hizmet kapasitesinin genişletil
mesinin önemini bir kez daha vurgulamak ve bu konuda ilgili bakan arkadaşlarımızın çalışmalarını 
sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, esas itibariyle, ceza adaletinin sağlanması bağlamında 
yapılan çalışmalarla, güvenlik birimlerimiz moral değerlerini korumak durumundadır. Bu çer
çevede, yeni Türk Ceza Kanununun "Nitelikli hırsızlık" yan başlıklı 142 nci maddesinde "elde veya 
üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle" ifadesi kullanılarak kapkaç suçu 
tanımlanmış ve bu suçu işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları ön
görülmüş bulunmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların net sonuçlarını birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Bu 
suçların tamamen bertaraf edilmesi, tabiî ki, mümkün değildir, ancak, toplumsal rahatsızlığa neden 
olmayacak ölçüye indirgenmesi konusundaki gayretlerimize aralıksız devam edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak İstanbulumuza ilişkin birkaç değerlendirme yaparak konuş
mamı tamamlamak istiyorum. Malumunuz, İstanbul, 10 951 009 nüfusa sahip bir megapol. 2003 
yılı Interpol verilerine göre, bu örgüte üye bazı ülkelerdeki suç oranları ile İstanbul'u mukayese et
mek istiyorum. 

2003 yılında, 12 310 000 nüfuslu Tokyo'da 229 919, 7 188 000 nüfuslu Londra'da 469 922, 
3 392 425 nüfuslu Berlin'de 244 393, 1 550 874 nüfuslu Vıyana'da 171 043, 1 725 000 nüfuslu 
Budapeşte'de 55 926 hırsızlık olayı müracaatı kaydedilmişken, aynı yıl, 10 951 009 nüfuslu İstan
bul'da 39 118 hırsızlık vakası olmuştur. İşin gerçeği, bu rakamların arkasına sığınacak değiliz. 
Geleneklerine bağlı Türk toplumunda daha az suç işlenmesi bizim de temennimizdir. Yukarıda da 
arz ettiğim gibi, bunu temenni boyutunda tutuyor değiliz. Bütün gücümüzle, suç ve suçlulukla savaş 
için mücadeleye devam ediyoruz. 

Hemen hatırlanacağı gibi, yakın dönemde, özellikle de İstanbul'da önemli başarılar elde edil
miştir. Asayişe yönelik, kamuoyunda geniş yer alan olaylardan, üniversite öğrencisi Ahmet Hakan 
Candemir'in 4.1.2004 günü cep telefonunu gasbederek ölümüne sebebiyet verme suçunun zanlıları 
yakalanmıştır. İnönü Stadındaki Cihat Aktaş'ın öldürüldüğü tribün cinayeti zanlısı yakalanmıştır. 
Sarıyer'deki l'i çocuk 7 kişinin öldürüldüğü gasp amaçlı cinayet olayı aydınlatılmıştır. Akın Şim
şek, Yakup Yazıcı, Musa Sargın, Serkan Acar ve Şehabettin Oruç'un liderliğini yaptığı büyük kap
kaç ve gasp grupları, tüm üyeleriyle birlikte yakalanarak adlî makamlara teslim edilmiştir. 15-20 
Kasım 2003 tarihinde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden 
olan, El Kaide bağlantılı... 
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BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir 15 saniyenizi rica edeyim... 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Tabiî. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Yunanistan Adalet Bakanı Anastasis Papaligouras ve beraberin

deki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Yunanistan Adalet Bakanı Anastasis 

Papaligouras ve beraberindeki heyet. Sayın Adalet Bakanımız Cemil Çiçek Beyle beraber Mec
lisimizi teşrif etmişlerdir; kendilerine "Hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

A) GÜNDEMDISI KONUŞMALAR (Devam) 
2.- istanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'm, İstanbul'da son günlerde artan asayiş 

sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdısı konuşması ve Devlet Bakanı Güldal 
Aksi t'in cevabı (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - 15 - 20 Kasım 2003 tarihinde meydana 

gelen ve birçok vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan El Kaide bağlantılı bom
balama olayını gerçekleştiren terör örgütü mensupları çok kısa bir sürede tespit edilerek yakalanmış 
ve örgüt tamamen deşifre edilmiştir. 

DHKP-C örgütüne yönelik, 5 Avrupa ülkesiyle birlikte gerçekleştirilen, 2004 Nisan ayında ger
çekleştirilen operasyonda birçok suikast ve bombalama olayı önlenmiştir. 

Organize suç gruplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla, birçok, adam kaçırma, tehdit, 
şantaj ve gasp olayı aydınlatılmıştır. Organize suç örgütlerine yönelik 2003 yılında 214 operasyon, 
2004 yılında 159 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlardan önemli bazıları, Sedat Peker, 
Oğuz Korukır, Hakan Çillioğlu, Ömer Sundura, Yakup Süt, Fırat Delibaş, Naci Yılmaz, Nuri Ergin, 
Alaattin Çakıcı, Sami Kutsal, Nihat Yılmaz, Mehmet Sena Söylemez, İbrahim Gümüştekin'in lider
liklerini yaptıkları gruplara yapılan operasyonlardır. 

Malî şube faaliyetlerinde geçmiş yıllara oranla başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve bu 
operasyonlarda, 2003 yılında 27 063,2004 yılında 33 748 adet kaçak cep telefonu, 2004 yılında ilaç 
imalathanelerine yapılan operasyonlarda yüksek miktarda, sahte ilaç yapımında kullanılan ham
madde ele geçirilmiştir. 2003 yılında 5 ve 2004 yılında 6 adet sahte para, 2 adet sahte damga pulu, 
1 adet sahte millî piyango matbaaları yakalanmıştır. 

Ayrıca, kamuoyunda İmar Bankası soruşturması olarak bilinen tarihimizin en büyük yolsuzluk 
operasyonu, iki yıl süren çalışmalar sonucunda aydınlatılmış ve devletimizin kaybolan trilyonlarca 
zararı geri döndürülmeye çalışılmıştır. 

Narkotik şubemiz, uyuşturucuyla mücadelede tarihin en başarılı operasyonlarını gerçekleş
tirerek, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda takdirini kazanmıştır. 2003 yılında 2 ton 342 kilo 
eroin, 206 kilo esrar, 499 kilo baz morfin, 5 kilo kokain, 1919 000 adet sentetik hap; 2004 yılında 
966 kilo esrar, 3 ton 632 kilo eroin, 4 ton 410 kilo baz morfin, 84 kilo kokain, 2 429 000 adet sen
tetik hap ele geçirilmiştir. 

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen önemli operasyonlar "şimendifer", "son 
tango", "demir kapı", "kervan", "zeybek", "okyanus", "poyraz", "tekirdağ", "vira", "kartal pençesi", 
"kafes", "sis", "şen gelin", "erciyes", "hasandağı", "lale", "meriç", "toros" ve "nil" kod isimli operas
yonlardır. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere, İstanbul'un genel asayişinde bir bozulma ve gerileme 
söz konusu olmayıp, terör, malî suçlar, organize suç örgütleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı olay
larında üstün bir başarı, hırsızlık ve kapkaç gibi adi olaylarda az da olsa iyileşmeler mevcuttur. 
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Bu anlatımlardan da görüleceği gibi, polisimiz ve jandarmamız, mevcut şartlarda, kendisine 
tevdi edilen görevi özveriyle sürdürmektedir. Bu konuda, bizlere de, güvenlik birimlerimizin 
fedakâr çalışmalarına yardımcı olmak düşmektedir. 

Daha huzurlu bir İstanbul ve daha huzurlu bir Türkiye için, bütün toplum olarak meseleye 
sahip çıkmamız lazım geldiğini düşündüğümü ifade ediyor; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Sultan II. Abdülhamid Hanın ölüm yıldönümü 

münasebetiyle söz isteyen Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'a aittir. 
Sayın Çakır, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in ölüm 

yıldönümü münasebetiyle, kişiliğine ve ülke için yaptığı hizmetlere ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı padişahlarından 

II. Abdülhamid'in ölüm yıldönümü sebebiyle anma konuşması yapmak üzere gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin malumları olduğu üzere, dünyamız coğraf
yasında yer almış milletler ve bu milletlerin tarihleri vardır. Bildiğiniz gibi tarih, milletlerin yaşan
tılarından ve öteki uluslarla olan ilişkilerinden oluşur. Tarih, bir ulusun hafızası gibidir. Bu hafızanın 
bütün şubelerinde ve kayıtlarında bir milletin değerleri mevcuttur. Milletler, bu tarihî değer kayıt
larından, geleceklerle ilgili alacakları kararlarda yararlanırlar. Bugün, her zamankinden daha fazla, 
geleceği belirleyecek faktörler üzerinde durmamız, önemli bir mecburiyet halini almıştır. Ancak, 
takdir edersiniz ki, uluslar arasında ve milletlerin hayatlarında alınmakta olan kararlarda tarihin 
önemli bir yeri mevcuttur. 

II. Abdülhamid, Türk tarihinde otuzüç yıl Osmanlı Devletini yönetmiştir. 10 Şubat 1918 tarihin
de, arşivi ve laboratuvan olarak gördüğümüz dönemini bize devrederek vefat etmiştir. Bugün, ül
kemizde ve dünyada hızla gelişen olayların arasında kendilerini saygı ve rahmetle anıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğmuştur. 
Babası 1839 ile 1861 tarihleri arasında padişah olarak Osmanlı Devletini yönetmiş olan Abdül-
mecid'dir. Annesi Tiri Müjgân Kadınefendidir. Gerdankıran Ömer Efendiden Türkçe, Ali Maafı 
Efendiden ve Saffet Paşadan Farsça, Ferit ve Şerif Efendilerden Arapça öğrendi. Lütfı Efendiden 
Osmanlı tarihi, Kemal Ethem ve Gadret Paşalardan Fransızca ve iki İtalyandan musiki dersleri al
dı. Fransızca, Arapça, Farsça, Arnavutça dilleri, bildiği diller arasındaydı. 

II. Abdülhamid zeki olmasına rağmen düşünce ve kanaatlerini açığa vurmak istemezdi. Bun
da, içinde yaşadığı olaylar etkiliydi. Hafızası güçlüydü, en eski ve ayrıntı konuları bile rahatlıkla 
hatırlayabiliyordu. Şehzadeliği, sahip olduğu üstün zekâ ve politik kabiliyeti sayesinde rahat bir or
tamda geçmişti. Maslak ve Kâğıthane'de bulunan çiftliklerde tarımla uğraşmış, koyun ticareti yap
mış, maden işletmiş, spor yapmanın yanında ata binmeyi, silah kullanmayı öğrenmiştir. Şehzadelik 
yıllarında, 1863 yılında Mısır, 1867 yılında İngiltere, Fransa, Almanya ziyaretlerinde bulunmuş ve 
31 Ağustos 1876'da tahta geçmiştir. 

II. Abdülhamid Osmanlı Devletini yönetmeye başladığı zaman büyük bir malî sıkıntı yaşanıyor
du. 1854 ile 1874 yılları arasında alınmış dış borçların, vadesi dolan yıllık anapara ve faiz ödemeleri 
devletin gelirlerinin yarısını aşmıştı. Dünyada büyük güçler arasında denge Avrupa lehine gelişmek
teydi. Avrupa'da güçler arasında denge arayışı ve belirsizlik Osmanlı üzerindeki baskıyı artırmıştı. 
Bu durum, devletadamlan arasında gerilim ve ayrılıkçı eğilimlerin gelişmesine sebep olmuştu. 
1875'te, dışborç ödemelerini erteleme kararı dünyada tepkiyle karşılanmış, büyük ülkelerde Osman
lı Devletinin artık kurtulamayacağı inançları gelişmişti. II. Abdülhamit'in, aşırıya kaçan, kimselere 
güvenmeme duygusunun kaynağında, tahta çıkana kadar geçen şehzadelik süresinde yapmış olduğu 
derin gözlemlerinde, kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yöneticiler olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Çakır, biraz özetleyerek toparlarsanız... Buyurun. 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Abdülhamid, diplomatik gelişmeleri yakından izlemek üzere, Sarayda bir bilgi merkezi kur

muş, dışişlerini bizzat kendi eline almış; Osmanlı devlet töresi ve 1876 Anayasasıyla getirdiği yeni 
düzen, yani, Birinci Meşrutiyet, güç ve otoritesini içeride artırmıştı. İki defa topladığı Meclisi 
Mebusan, artan iç kargaşa ve dış baskılara karşın etkin önlem almak düşüncesiyle 1878'de süresiz 
tatil edilmiştir. 

Devraldığı 252 000 000 altın borcun ödenebilmesi için 1881 yılında Düyunu Umumiye 
İdaresini kurmuştur. Tanzimat dönemi borçlarını ödeyebilmek için dışborç almaktan uzak durmaya 
ve tasarrufa önem vermiştir. Bu dönemde dünyada ekonomik bunalım yaşanmaktaydı. 

1889 yılında Anadolu demiryolu ağı yapımına başlanmış, 1893 yılında Ankara'ya kadar raylar 
döşenmiş; sonraki yıllarda, Bağdat'tan Basra'ya kadar demiryolu ağı kurulmasına çalışmıştır. 

Askerî alanda işbirlikleri ve anlaşmalarla Osmanlı askerî gücünün yenilenmesine çalışmıştır. 
Adlî alanda ise, Ceza Usulü ve Ticaret Usulü Kanunları yapılmıştır. 
Modern eğitim bu dönemde yerleşti ve bu arada devlet, eğitimdeki görevinin şuuruna vardı. 

Yeni mekteplere, devletçe, malî yardım, eğitim giderleri için vergi yoluyla kaynak temini, mektep 
yapma, öğretmen yetiştirme, öğretmen tayini, merkez ve taşra teşkilatının kurulması, darülfünun 
açılması, özellikle Anadolu'ya yönelik olması, eğitimde bilinçlenmenin güçlenmesini sağlamıştır. 

10 000 000 kilometrekareye yakın imparatorluk hudutlarının korunabilmesi için. Batılı ülkeler
le ve İslam ülkeleriyle dengeli ilişkiler geliştirilmesine önem vermiştir. Özellikle, askerî alanda Al
manya'yla ilişkiler güçlenmiştir. 

Gelişen dünyanın oluşturduğu baskı ve artan iç gerilim neticesinde, 23 Temmuz 1908'de İkin
ci Meşrutiyetin ilanına karar vermiştir. Daha sonraki günler, sağlanmış olan hürriyetlerin ve idarî 
yetkilerin doğru kullanılmaması neticesinde talihsiz 31 Mart Vakası meydana gelmiştir. 27 Nisan 
1909'da toplanan Mebusan ve Ayan Meclisleri II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine karar vermiş 
ve aynı günün gecesi, tahttan alınarak Selanik'te ikamete mecbur edilmiştir. 

II. Abdülhamid, aile ve maiyeflerindeki birlikle 2 Aralık 1912'de Çanakkale üzerinden İstan
bul'a dönmüş ve 10 Şubat 1918'e, ölüm tarihine kadar Beylerbeyi Sarayında hayatını sürdürmüştür. 

Tabiî ki, tarihin tanıklık ettiği ve sonuçlarını hepimizin bildiği gibi, devleti yönetmekten uzak
laştırılıp İstanbul'a döndüğü bu tarihler arasında Balkan ve Birinci Dünya Harpleri vardı. 

BAŞKAN - Sayın Çakır, kronolojik olmaktan öbür tarafa; lütfen, toparlayınız. 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada sanayileşme sonucu ortaya çıkan yeni güçler 

arasında devletini ayakta tutmaya ve öteki ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Ayrıca, bir 
imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuna giden yolda fikirlerin oluşmasına im
kân sağlayan II. Abdülhamid'i ölüm yıldönümünde rahmetle anıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
C) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
I.- TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, Kahramanmaraş'ın kahramanlık unvanını almaya 

hak kazandığı ve bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırdığı kurtuluş günü münasebetiyle 
Kahramanmaraşlıları kutlayan konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekili arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce, izninizle, önemli bir 
hususu sizlere hatırlatmak, sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 
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12 Şubat, Kahramanmaraş'ın, kahraman unvanını almaya hak kazandığı, bağımsızlık 
mücadelesini zaferle sonuçlandırdığı kurtuluş günüdür. İşgale karşı bağımsızlık mücadelemizin ilk 
zaferini kazanan Kahramanmaraşlı hemşerilerim bununla ne kadar gurur duysalar azdır. Kahraman
maraş'ta başlayan direniş, yüce çatısı altında bulunduğumuz Büyük Millet Meclisinin kuruluşuna 
giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Kahramanmaraş'ta çakan bağımsızlık kıvılcımı An
kara'da ateşe dönüşmüş; bu ateş, Millî Meclisimizin kuruluşuyla sonuçlanmıştır. Nitekim, Yüce 
Meclisimiz, bu önemli olayı unutmamış, Kahramanmaraş'ı 1925 yılında istiklal madalyasıyla şeref
lendirmiş; sonrasında da, 1973 yılında kahramanlık unvanıyla taçlandırmıştır. 

Bu vesileyle, yüce milletimizin ve sizlerin huzurunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar
kadaşlarını, kurtuluş mücadelesinde bizzat önderlik yapan Büyük Millet Meclisi üyelerimizi, şehit
lerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın milletvekillerinin 

yasama dokunulmazlıkları hakkında 5 adet raporu vardır; sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım. 
IV- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/595) (S. Sayısı: 752) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçim yasaklarına aykırı davranmak suçunu işlediği iddia olunan Afyonkarahisar Milletvekili 

Mahmut Koçak hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyonkarahisar Millet
vekili Mahmut Koçak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

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

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

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

(x) 752 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kaldırabilmektedir, 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

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

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

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

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

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

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

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

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

tirici bir husus haline dönüşmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını zedeleyecek 
eleştirilere neden olmaması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını 
engellememesi için bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi 
bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Fikret Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök İlyas Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/596) (S. Sayısı: 753) (x) 

(x) 753 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin, Komisyonda sözlü olarak savunmasını yapmıştır. 
Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Niğde Milletvekili Mah

mut Uğur Çetin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1 3 3 -



T.B.M.M. B:57 10.2 .2005 0 : 1 

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

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Fikret Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök İlyas Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/597) (S. Sayısı: 754) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Silahla tehdit, müessir fiil, hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Kırklareli Milletvekili Meh

met Siyam Kesimoğlu hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu. Karma Komisyonumuzun 
12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmaz
lığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Siyam Kesimoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 754 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

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

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

Geçici dokunulmazlık Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

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

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

yol açmıştır. 

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

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

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

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

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

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

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 
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13.1.2005 
Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun Fikret Baloğlu Muharrem Kılıç UğurAksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök İlyas Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
4.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'inyasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma Komisyon Raporu 
(3/598) (S. Sayısı: 755) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Vahit Çekmez hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu. Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili 
Vahit Çekmez hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

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

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

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

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

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

(x) 755 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Fikret Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart Ziya Yergök İlyas Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/599) (S. Sayısı: 756) (x) 

(x) 756 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sir-
men hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

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

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden. Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

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

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

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

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 
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Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

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

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

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

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart M. Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) TEZKERELER VE ÖAERGELER 
1.- Mikro Finans Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi (3/751) 
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

İLGİ: 26.5.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-695/2476 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan Mikro Finans Kuruluşları Hakkında 

Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre geri gönderil
mesini arz ederim. 

Abdüllatif Şener 
Başbakan V. 

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı geri verilmiştir. 
Çevre Komisyonunun, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı hakkında İç

tüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2- Çevre Komisyonu Başkanlığının, (1/949) esas numaralı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu Tasarısının, kapsam itibariyle ihtisas alanına girmesi nedeniyle Komisyonlarına havale 
edilmesine ilişkin tezkeresi (3/752) 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 
28.1.2005 tarihinde esas olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, tali olarak da Adalet 

ve İçişleri Komisyonlarına havale edilmiş bulunan (1/949) esas numaralı "Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu Tasarısı" kapsam itibariyle Komisyonumuzun görev alanına girmektedir. 
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Toprak başlı başına doğal çevrenin bir unsurudur ve toprağın korunması, toprağın çeşitli atık
larla kirlenmesi, arazi kullanımı ve planlaması, erozyon ve çölleşme gibi konular doğrudan çevrey
le ilgili konulardır. Tasarı kapsamı içinde olan arazi kullanım planlarının da Çevre ve Orman Bakan
lığı tarafından yapılacak olan ve bir üst plan niteliği taşıyan çevre düzeni planlarına uygun olarak 
yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu tasarı Komisyonumuzun ihtisas alanına girmekte olup, Komisyonumuzda görüşül
mesi uygun olarak değerlendirilmiştir. 

(1/949) esas numaralı tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi için TBMM İçtüzüğünün 34 üncü 
maddesi uyarınca gereğini yüksek müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

A. Münir Erkal 
Malatya 

Çevre Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Çevre Komisyonunun talebi, 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca da uygun bulunduğundan, İçtüzüğün 34 üncü mad
desinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca yerine getirilmiştir. 

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
E) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 

sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 
Sigara, insan sağlığına zararlı olmasına karşın, ekonomik açıdan önemli bir tüketim mad

desidir. Ne yazık ki, Türkiye'de, nüfusun yaklaşık üçte l'i sigara tüketmekte, bunun için büyük 
paralar harcamaktadır. Bu harcanan paraların büyük bir bölümü yabancı sigara tekellerinin kasasına 
gitmektedir. 

1980'li yıllarda sigara kaçakçılığını önleme gerekçesiyle, önce yabancı sigaraların ülkemizde 
satışına, sonra da yapımına izin verildi. Halkımızın yüzde 100 Türk (şark) tütününden yapılan yer
li sigaraya olan alışkanlığı yavaş yavaş değiştirildi. Anadolu'da üretimi çok fazla olmayan Virginia 
ve Burley tütünlerinden üretilen sigara alışkanlığı aşılandı. Bu alışkanlık üzerine, yerli sigara 
üreticisi Tekel de, bu tür sigaraların üretimine yöneldi. 

1990'lı yıllarda arazi ve nitelik durumuna bakılmadan yerli tütüne kota kondu. Bu durum, hem 
tütün tarımımızı hem de sigara sanayimizi olumsuz etkiledi. Dışarıya tütün ve sigara satan Türkiye, 
dışarıdan her yıl artan oranda tütün ve sigara almaya başladı. 

20.6.2001 tarihinde, yeni sorunlar ve sıkıntılar yaratan, kısaca. Tütün ve Tekel Yasası diye 
bilinen yasa çıkarıldı. Yeni yasanın sonucu olarak, Tütün Üst Kurulu oluşturuldu, sözleşmeli tütün 
dikimine başlandı. Devlet, tütün üreticilerini desteklemekten vazgeçti. 

Tekelin, tütün üreticisini destekleme politikalarından vazgeçmesi ve dört yılı aşkın bir süredir 
özelleştirme kapsamına alınması, tütüncülüğümüzü ve sigara sanayimizi yaraladı. 

Tekel, ülkemizde sürekli pazar payını yitirirken, yabancı sigara tekelleri pazar payını artırdı. 
Örneğin, Tekelin 2000 yılındaki yüzde 69,8 olan pazar payı, 2004'te yüzde 48'e düşerken; Philsa, 
ülkemizde, 2000 yılındaki pazar payını yüzde 22,9'dan 2004'te yüzde 38'e; JTI ise, payını 2000'de 
yüzde 7,3'ten 2004'te yüzde 12'ye yükseltmiştir. 

Ülkemizdeki özel sektör sigara fabrikaları, kullandığı tütünün büyük bölümünü dışarıdan getir
mekte, çok az bir bölümünü yerli tütünden kullanmaktadır. 
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Tekel de, Vırginia ve Burley tütünlerinin yüzde 85, Türk tütününün yüzde 15 olduğu harman
lanmış (blended) sigara yapımına yönelmiştir. Fabrikalarında 1991'de 81 000 ton olan yerli tütün 
kullanımı 2000'de 41 tona düşmüştür. 

Tekelin son zamanlarda piyasada istenen sert kutu sigara üretimi için yaptığı girişimler bizzat 
Tütün Üst Kurulu tarafından engellenmektedir. Bu konuda Tekel ile Tütün Üst Kurulu mahkemelik
tir. Önceleri çeşitli gerekçelerle, son yıllarda da özelleştirme nedeniyle, Tekel, sigara sanayii için 
yeni yatırımlar yapamamıştır, teknolojisini yeni ley ememiştir. Kendi ülkemizde yabancı sigara 
tekelleriyle rekabeti zayıflatılmıştır. 

Tekel özelleştiğinde (özellikle yabancılara satıldığında) tütüncülüğümüz kadar, ulusal sigara 
sanayimiz de büyük darbe yiyecektir; Tekelin yıllardır halka tutturduğu sigara markaları, bu 
sanayide kazandığı deneyimler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır; hem içpazar hem de 
dışpazar, temelli yabancı sigara tekellerine kalacaktır. 

Son yıllarda, beklenenin tersine, ülkemizde sigara kaçakçılığı artmıştır. Kaçakçılığın artması 
da Tekelin pazar payını olumsuz etkilemektedir. 

Yaygın tüketim özelliği, ekonomiye katkısı nedeniyle sigara ve sigara sanayimizin durumu ve 
sigara kaçakçılığı konularının incelenmesi için Anayasanın 98 inci maddesine, Meclis İçtüzüğünün 
104 ve 105 inci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
1.- Mustafa Gazalcı 
2.- Erol Tınastepe 
3.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
4.- Feridun Fikret Baloğlu 
5.- Ahmet Küçük 
6.- Vezir Akdemir 
7.- Muharrem Kılıç 
8.- Bülent Baratalı 
9.- Uğur Aksöz 
10.- Erdal Karademir 
11.- Orhan Eraslan 
12.- Kemal Sağ 
13.- İsmail Değerli 
14.- Kâzım Türkmen 
15.- Ali Kemal Kumkumoğlu 
16.- Necati Uzdil 
17.- Mehmet Parlakyiğit 
18.- Ahmet Yılmazkaya 
19.- Mehmet Uğur Neşşar 
20.- Ufuk Özkan 
21.- Mustafa Erdoğan Yetenç 
22.- Nuri Çilingir 
23.- Halil Ünlütepe 
24.- Mehmet Boztaş 

(Denizli) 
(Erzincan) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Çanakkale) 
(İzmir) 
(Malatya) 
(İzmir) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Niğde) 
(Adana) 
(Ankara) 
(Ordu) 
(İstanbul) 
(Osmaniye) 
(Kahramanmaraş) 
(Gaziantep) 
(Denizli) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Afyonkarahisar) 
(Aydın) 
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25 - Mehmet Ziya Yergök (Adana) 

26.- Atilla Kart (Konya) 

2 7 - Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 

28.- İzzet Çetin (Kocaeli) 

29.- İlyas Sezai Önder (Samsun) 

30.- Mehmet Işık (Giresun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır, ayrı ayrı 
okutup, oylarınıza sunacağım : 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isviçre'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/753) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26-30 Ocak 2005 tarihlerinde Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplan
tısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 27-28 Ocak 2005 tarihleri arasında isviçre'ye yaptığım res
mî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu 
konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 

Ömer Çelik (Adana) 

F^gemen Bağış (İstanbul) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum : 

4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonuna yaptığı resmî ziyarete katılacak 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/754) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 10-12 Ocak 2005 tarihlerinde Rusya 
Federasyonuna yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi 
uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 

Ömer Çelik (Adana) 

Hüseyin Beşli (İstanbul) 

Orhan Eraslan (Niğde) 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışına Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
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V- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No.: 129 Tarih: 10.2.2005 
9.2.2005 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yer alan kamu vakıfları ile kamu 

bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan 
sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12,28) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 699 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve görüşmelerinin 15.2.2005 Salı günkü birleşimde 
yapılmasının; 9.2.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 787 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile 
Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına alın
masının, Sayıştayda boş bulunan üyeliklere 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve ek 8 inci maddeleri 
hükümlerine göre yapılacak seçimlerin 22.2.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasının Genel 
Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İrfan Gündüz Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam 

ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köş
dere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin 
görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım. Orman ve 
Köyişleri ile Sanayi. Ticaret. Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları raporlarının 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

7.- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) (S. Sayısı: 701) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

(x) 701 S. Sayılı Basmayazı 9.12.2004 tarihli 30 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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28 inci maddeyi okutuyorum: 
Lisansın askıya alınması, iptali veya lisanslı depo işletmesine el konulması hallerinde, deponun 

faaliyet göstermesi 
MADDE 28.- Lisanslı depo işletmesinin bir veya birkaç faaliyetinin geçici olarak durdurul

ması ya da lisansının askıya alınması durumlarında, lisanslı depo işletmesi faaliyetlerini sürdürür, 
ancak depolamak üzere yeni ürün kabul edemez. Bu durumlarda mudilerin çıkarlarının korunması 
amacıyla, Bakanlık lisanslı depo işleticisinin işlem ve faaliyetlerine nezaret edebilir veya ihtiyaç 
görürse geçici yönetim kurulu atayabilir ya da kayyım atanması için mahkemeye başvurabilir. 

Doğrudan lisanslı depo işletmesinin yönetimine ve varlıklarına el konulmasını gerektiren 
durumlarda ya da lisansın iptali halinde, lisanslı depo işletmesine geçici yönetim kurulu veya mah
keme marifetiyle kayyım atanır ve mudilerin çıkarları öncelikle korunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Sinop Milletvekili 
Engin Altay. 

Sayın Altay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (Sinop) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 85 inci kuruluş yıldönümünü kutlamamıza çok az bir süre 

kalan Parlamentomuzun, kurulduğunda, önünde, biri acil, ikisi sürekli ve temel olan üç görev var
dı. Acil görev, ülkemizin emperyalist işgalden kurtarılmasıydı. Bu, o günün şartlarında, milletimizin 
her ferdinin, ayrı ayrı, büyük, bireysel özverisiyle, sorumluluğuyla, gayretiyle, Büyük Önder ve 
Partimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başarıldı. 

Ancak, Parlamentomuzun iki temel ve sürekli işlevi vardır. Değerli arkadaşlar, bunlardan birin
cisi, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası camia içerisinde en saygın noktada yer alması, mevzi tut-
masıdır. İkinci temel ve sürekli görevi Parlamentomuzun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
refah düzeyinin en üst noktaya taşınması ve bu yapılırken de, hiçbir dış dayatmaya, yaptırıma boyun 
eğmeden, onurluca direnerek, bu temel ve sürekli görevi yerine getirmektir. 

Ancak -şartları da elbette dikkate almak mümkün- bu temel ve sürekli görevlerimiz konusun
da, seksenbeş yıl aradan sonra, halen, istediğimiz noktaya geldiğimizi söylemek mümkün değildir. 

Lisanslı Depoculuk Kanun Tasarısı, bizim de, elbette ki, Avrupa Birliği müktesebatı çer
çevesinde uygun bulduğumuz bir kanun tasarısıdır. Ancak, bu Parlamentonun Avrupa Birliği mük-
tesebatına yönelik kanunlar çıkarmak da temel bir işlevi ve görevi olmakla beraber, Parlamen
tomuzun asıl görevi, 35- 40 000 000 Türk çiftçisinin refah seviyesini, en seri, en süratli şekilde, üst 
noktalara, Yüce Atatürk'ün buyurduğu "çiftçi, köylü milletin efendisidir" sözünde olduğu şekilde... 
Bırakın efendiliği, çiftçinin efendiliğinden geçtik; ama, çiftçimizin insan gibi, insan onuruna yaraşır 
bir yaşam standardı sürdürmesini sağlamak da Yüce Heyetimizin, Parlamentomuzun çok aslî 
görevidir. 

Değerli arkadaşlar, lisanslı depoculuğa karşı durmak elbette düşünülemez; ama, bu sistemin 
hayata geçmesi için, ülke genelinde geçerli bir ürün standardizasyonuna, homojenize edilmiş bir 
ürün yapısına, sağlıklı ve hijyenik depolama tesislerine, hukukî altyapıya, bilgiişlem altyapısına, 
ürün borsasına ve her şeyden önemlisi, düşük faizli ekonomiye gerek vardır. Üzülerek ifade etmek 
lazım ki, bu saydığım 8 madde Türkiye'de vücut bulmuş değildir. Bunlar vücut bulmadan buradan 
çıkaracağımız lisanslı depoculuk kanununun da çok işlevsel olmayacağı gayet açıktır. 

Nadas dışında, 18 700 000 hektarlık işlenen arazimizin 13 900 000 hektarı hububatla ilgilidir; 
ancak, bunların her biri için ayrı ayrı üretim ve depolama yönetmeliklerini hazırlayamazsak... Yani, 
şunu söylemek istiyorum: Siz pirinci de, mercimeği de, pamuğu da aynı depoya koymak durumun
da kalırsanız, başka bir faciayla da karşı karşıya kalmamız mümkündür. 
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Değerli arkadaşlar, neoliberal ekonomi politikaları neticesi, devletin her şeyden elini çekerek 
piyasalara karışmaması, bir yaşadığımız süreç, uygulanan bir süreç Türkiye'de; ancak, bir şeyin fark 
edilmesi lazım: Dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika Birleşik Devletlerinde bile, tarımla ilgili özel
likle, piyasaya müdahale vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde "kamu stoku" olarak adlandırılan 
ürünler, stratejik ürünler, lisanslı depolarda, devletin denetiminde, gözetiminde yürümektedir. Biz 
ne yapıyoruz; Toprak Mahsulleri Ofisi -artık ismini yeni ilkokul çocukları falan bilmez, işlevini 
tamamen kaybetti; sizin iktidarınızla ilgili değil ama- önce bakliyattan elini eteğini çekti, şimdi de 
hububattan elini eteğini çekecek. Ancak, arkadaşlar, biz, on yıl önce, bakliyatta dünya şampiyonu 
bir ülkeydik; yani, ilk 3'te, ilk 4'te bir ülkeydi Türkiye; bugün ise, bakliyatımız ve hububatımız 
tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. 

Trenle seyahat edenler bilir, tren güzergâhlarında Toprak Mahsulleri Ofisinin siloları daha sık
tır diğer yerlere göre ve orada çok güzel bir yazı vardır: "Ofis çiftçinin dostudur." 

Şimdi, 4 500 000 ton kapasiteli, Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloları ne yapacağız? Görüş
melerde -ben kaçırdıysam bilmiyorum, konuşulduysa bilmiyorum ama- bu konuda bir açıklık ol
duğunu da gözlemlemiş değilim. Bu ofisleri de çarpık özelleştirme mantığıyla satacak mıyız, ne 
olacak bu siloların durumları, bu da ayrı bir merak konusudur. 

Yine bir çelişki de, sistemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uhdesine verilmesidir. Bu da uy
gulamada çok ciddî sorunlara yol açacaktır diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tarım konusunda bir miladımız var. Tarım konusundaki miladımız 12 Eylül 
1980'dir. Ben, şimdi, muhalefet milletvekili olarak size demiyorum ki, siz tarımı bitirdiniz; ama, 12 
Eylül 1980'le birlikte, Türkiye'de, bir tarım politikası hayata geçirilmiş ve bu politikayla da, Tür
kiye'de tarım ağır, ağır, ağır çökertilmiştir. 

3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde, gerek siz gerekse biz, Türk çiftçisini şahlandıracağımızı, 
komadaki Türk tarımını ayağa kaldıracağımızı söyledik. Bu bir realitedir; yani, 12 Eylül 1980'den 
sonra başlayan süreçte, Türk tarımı, Türkiye'deki bütün sektörler içerisinde en kötü durumda olan 
sektör olma yolunda hızla yol almıştır. Bunu bir örneklemeyle izah etmek gerekirse, bir trafik kazası 
olmuş, bir şahıs yaralanmış, koma halinde serilmiş yatağa, sunî işlemlerle yaşatılmaya çalışılıyor, 
pansuman tedbirlerle ömrü uzatılıyor; ama, hastanın direnci her geçen gün azalıyor ve hasta ölüme 
doğru gidiyor. 3 Kasım 2002'de Türkiye böyle bir noktadaydı. Türk tarımı da böyle bir noktadaydı. 

Siz ve biz, benzer iddialarla, niyeti aynı olan, niyeti tarımı ayağa kaldırmak olan iddialarla seç
menin huzuruna çıktık. Siz daha tumturaklı anlatmış olmalısınız ki, Türk çiftçisi size daha çok oy 
verdi; ama, değerli arkadaşlar, Türk çiftçisinin ve milletimizin ve sizlerin de bilmesi gerekir ki, sizin 
döneminizde, AKP İktidarı döneminde, Türk tarımında çok ciddî bir küçülme yaşanmıştır. Tarım 
Bakanımız yok, Sanayi Bakanımız burada. Eğer, Tarım Bakanımız gelip, bu kürsüden "hayır efen
dim, Engin Altay sen doğru söylemiyorsun, Türk tarımı dönemimizde küçülmemiştir" diyebiliyor-
sa, ne âlâ; ama, devletin resmî kaynakları söylüyor ki, değerli arkadaşlarım, sizin döneminizde, 
2003 yılında, Türk tarımı yüzde 2,5 küçülmüştür. Hadi yeni geldik, ettik denilebilir; 2004 yılında 
rakamlar daha da vahimdir. 2004 yılında, 2004 yılının bir de ilk çeyreğinde, Türk tarımı yüzde 7,5 
küçülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, hep söylerim, seçimle işbaşına gelinen müesseseler çaresizlik makamı 
değildir; seçildiyseniz çaresizlik üretemezsiniz, çözüm ve çare üretmek için seçildiniz. Efendim. 
imkânlar kısıtlı, şu bu deme hakkı, ne Başbakanın ne ilgili bakanların -aşağıya doğru inelim- ne 
belediye başkanlarının ne il genel meclisi üyelerinin böyle bir şansı ve hakkı yoktur. Burada mak
sadımız bağcıyı dövmek değildir, maksadımız üzüm yemektir; yani. maksadımız, beli bükülmüş. 
yere serilmiş, koma vaziyetteki Türk tarımını ve Türk çiftçisini ayağa kaldırmaktır. Bu yönüyle de. 
zaten, bu Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısını biz de destekliyoruz; ama, endişelerimizi, çekin
celerimizi, sıkıntılarımızı, eleştirilerimizi de yapmamızdan daha doğal bir şey olamaz. 
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Bakın, Dünya Ticaret Örgütü Cenevre'de bir karar almış; demiş ki: "Gelişmiş ülkelerdeki 
tarımsal desteği bırakalım, azaltalım, düşürelim. Bunun yerine, gelişmekte olan ülke pazarlarını 
Batının sanayi mamullerine açalım." Böylece, devlet, gelişmiş ülkelerde tarıma sağladığı sübvan
siyonu azaltma yoluna giderken bile, oradan gelecek olumsuzluğu gidermek için de, gelişmekte 
olan ülkelerin pazarlarını hedef seçerek bunu yapmış. Biz ne yapıyoruz; bunlara bir nevi meydan 
açıyoruz. 

Türkiye'nin tarım politikası çok ciddîdir; ulusal bir'politikadır, ulusal olmak zorundadır ve 
stratejik olmak zorundadır. Tarım çok önemlidir. Kurtuluş Savaşından sonra Türkiye'nin ilk onbeş 
yirmi yılında, biliniz ki, bu ülkeye çakılan her çivi, tarımdan elde edilen artı değerle yapılmıştır; 
ama, bugün tarımdan artı değer elde etmek şöyle dursun, tarım tamamıyla bir felakete dönüşmüş. 

Değerli arkadaşlar, Cenevre'de alınan bu karar, bizim gibi ülkelerde zaten felç olan, komada 
olan tarımı tamamen bitirmeyi getirir. Bunun dışında, aksi bir gelişmenin söz konusu olması müm
kün değil. 

Bakın, rakamlarla da çarpıcı bir noktaya bunu getirmek mümkün. Ekilebilir tarım arazisi, Tür
kiye'de, tarımla uğraşan kesim baz alındığında, kişi başına 6 hektarken, Avrupa Birliği ülkelerinde 
19 hektardır. Yine başka bir örnekleme yapalım. Buradan bir yere varmak istiyorum. Amerika'da 
nüfusun yüzde 3'ü tarımla iştigal etmektedir, Avrupa Birliği ülkelerinde bu ortalama yüzde 10'dur, 
Türkiye'de ise yüzde 40'tır; ama, Amerika, nüfusunun yüzde 3'ü tarım yaparken dünyanın birçok ül
kesine tarımsal ürün ihraç edebiliyor, Avrupa, aynı şekilde, nüfusunun yüzde 10'u tarımla uğraşır
ken dünyanın birçok ülkesine tarımsal ürün ihraç edebiliyor. Şimdi Türkiye'de her şey yolundaysa, 
nüfusun yüzde 40'ı da tarımla uğraştığına göre, Türkiye'de tarımdan elde edilen ürün ve artı değerin, 
şu an üzerinde yaşadığımız dünya gibi 30 dünyayı beslemesi lazım; ama, bırakın 30 dünyayı bes
lemesini, Türkiye'nin 12 Eylülden önce, yani, 1980'den önce, dünyada kendi kendini besleyen -çok 
klasiktir, herkes bilir- 7 ülkeden biriyken, bugün 20 milyar dolarlar civarında tanm ürünü ithal eder 
bir ülke haline nasıl geldiğinin, nasıl getirildiğinin çok ciddî bir muhasebesinin yapılması lazım. 

Çok doğal olarak, gerek Sayın Bakan ya da sizler diyebilirsiniz ki, efendim, bunlar, işte, sen de 
söylüyorsun; bu, 1980'de başlamış bir süreç; ee, biz ne yapalım... Hayır; yani, öyle bir şey yok. Siz 
yapmak zorundasınız, siz düzeltmek için, yapmak için buradasınız. 

Değerli arkadaşlar, bu yönüyle, bu konuda iktidarınızın hiçbir mazereti olamaz. Milletimizden 
aldığınız beş yıllık yetkinin yaklaşık yarısını kullandınız; ama, yarısını kullandığınız bu süreçte, bu 
zaman dilimi içerisinde -tekrar altını çizerek söylüyorum- Türkiye'de yaşayan 35 000 000 çift
çimizin durumunda bir iyileşme olmamıştır. Türk tarımında sektörel bazda bir büyüme şöyle dur
sun, aksine, çok ciddî rakamlarda küçülme olmuştur. 

Tarım nüfusunun yüzde 40 olmasını kim savunabilir; elbette doğru değildir; ama, yine 
döneminizde, tarım nüfusunda bir düşüş olmamıştır. Doğru öngörü, Türkiye'de, en azından, tarım 
nüfusunun yüzde 15'lere çekilmesidir; ama, iktidarınız döneminde, bu konuyla ilgili de çok ciddî, 
somut bir uygulamaya geçilememiştir. 

Efendim, her köye birziraat mühendisi... 1 000 köye 1 000 ziraat mühendisi... Bunlar, iyi niyet
li girişimler olabilir; ama, bunlar, sorun çözmekten çok, günübirlik, politik çıkar, politik artı değer 
elde etmeye yönelik gibi geliyor bana. Bunlar, böyle, güzel reklamlarla, broşürler bastırarak olmaz. 
Bu konuda çok ciddî, ama, çok ciddî bir tarım şûrası mı yapacaksınız, yoksa. Bakanlar Kurulu 
kapanacak üç gün, beş gün, bir hafta, Türk tarımını, Türk çiftçisini nasıl ayağa kaldırabilirizi mi 
konuşacak... Bunları konuşmak zorundasınız ve perişan halde olan, bitmiş halde olan, tükenmiş 
olan, insanî değerler bakımından, insan onuruna yakışacak normlardan çok uzak hale gelmiş Türk 
çiftçisine, devletin devlet olduğunu, devletin sosyal devlet olduğunu göstermek zorundasınız. Bu, 
iktidarın görevidir. Biz, muhalefet olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Altay, buyurun. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Son sözlerim Sayın Başkanım. 
...bu konuda, sizi, milletin bize verdiği denetim görevi yetkisini kullanarak, siyasî nezaket 

kurallarına uyarak; ama, biraz da inciterek, bazen acıtarak, bunları söylemeye devam ediyoruz. 
Burada, Yüce Milletimizin huzurunda, Parlamentomuzu ve hükümetimizi Türk çiftçisinin feryadına 
kulak vermeye davet ediyorum. Zamanı bu sefer bari düzenli kullanalım. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Şahsı adına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Dün, burada iki konuşma yapmıştım. O konuşmamda, Konya İlindeki tarım gönüllüleriyle il

gili, yapılan ödemeyle ilgili bir bilgi vermiştim. Ancak, benim konuşmamdan sonra, İzmir Millet
vekili Sayın Mehmet Tekelioğlu'nun, bu kürsüden gelip, benim Konya'yla ilgili vermiş olduğum bil
gilerin yanlış olduğunu, birtakım yerlere mesaj vermek için bu konuşmayı yaptığımı ifade eden bir 
konuşması elimde var. 

Ben, dünkü sözlerimin arkasındayım. Konya İlini niye örnek gösterdim: Konya İli, Tarım 
Bakanımızın milletvekili seçildiği il; o bakımdan, Konya İli çok önemli. Tarım gönüllüsü olarak 
Konya'da çalışanlar, 31.12.2004 tarihine kadar -dikkatinizi çekmek istiyorum- bir ay öncesine kadar 
bu projede çalışanların eline geçen ücret 184 000 000 lira. Başlangıçta 184 000 000 lira, kısa bir 
süre sonra çok cüzi bir artış yapılmış ve ellerine geçen ücret 189 000 000 lira olmuş. 

Şimdi, burada, Konya Milletvekillerimiz -göremiyorum şu anda,-illerinden, bu bilginin doğru 
olup olmadığını teyit edebilirler. Ben, Ümmet Kandoğan olarak bugüne kadar bu kürsüden belki 50 
konuşma yaptım, her konuşmamı çok ciddî araştırmalar ve incelemelerden sonra yaptım. Kon-
ya'daki bu tarım gönüllülerinin eline geçen ücreti de Konya'dan teyit ederek, oradan resmî rakam
ları alarak ifade ettim ve buradan, şimdi, hem sizlere hem de yüce milletimize seslenmek istiyorum. 
184 000 000 lirayla çalıştırdığınız ziraat mühendislerinin, veterinerlerin, aldıkları bu ücretle insan
ca yaşamaları mümkün mü? 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS
YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - 1 milyar alıyorlar. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başbakan, bayram öncesi çıktı, o tarım gönül
lülerini de Ankara'ya çağırdı, o zavallıları Ankara'ya çağırdı ve orada, bu projenin ne kadar mükem
mel bir proje olduğunu, 2005 yılı içerisinde 1 000 kişi alacaklarını, daha sonra rakamı 3 000'e 
çıkaracaklarını ifade etti ve bu proje de 2006 yılında bitiyor değerli milletvekilleri. 

Şimdi, 2005 yılında, Konya'da yeni bir düzenleme yaptılar; ama, bu yeni düzenlemeden daha 
henüz bu tarım gönüllüleri istifade etmedi. 

Bakınız, bunlar KDV'lerini kendileri ödüyorlar, stopajlarını kendileri ödüyorlar, Bağ-Kur 
primlerini kendileri ödüyor ve daha birçok harcama ve ödeme yaptıkları kalemler var; brüt ücret
lerin aşağı yukarı yarısı ellerine geçiyor. Konya örneği, çok ekstra bir örnektir. Bunu Yüce Meclisin 
bilgisine sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dün, AK Parti Grubu adına iki milletvekili, bir de Grup Başkan-
vekilimiz konuştu. Biz, burada, günlerden beri tarımla ilgili yüzlerce rakam verdik. O rakamlarla il
gili bir tek kelime söylemeden, sadece cek-cak'larla, önümüzdeki aylarda, yıllarda, tarımın çok iyi 
olacağından bahsediyorlar; ama, değerli milletvekilleri, geliniz, şöyle bir Anadolu'yu dolaşınız. 
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Ben, yaklaşık, altı aydan beri, 40 il dolaştım. Dolaştığım her yerde, tarımcılar, çiftçiler, köylüler fer
yat ediyorlar. Niye feryat etmesinler ki!.. Çünkü, girdiler alabildiğine artarken, ürün fiyatları da, tam 
tersine, her geçen gün düşmektedir. İşte, girdi fiyatları; geçen sene, gübre yüzde 65 arttı, mazot yüz
de 35 arttı, tarımsal elektrik yüzde 32, sulama suyundaki ücretler yüzde 20, yem yüzde 36 arttı; ama, 
üzümdeki fiyat yüzde 30, kurusoğanda yüzde 65, patateste yüzde 25, elmada yüzde 32, man
dalinada yüzde 50, pamukta yüzde 20, şekerpancarında yüzde 10 fiyatlar düştü. Girdi fiyatları yük
selirken, ürün fiyatları düşüyor. 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS
YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Enflasyon kaç?! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, dünyada nasıl oluyor; Avrupa Birliği ülkesin
deki çiftçiler, hektar başına 441 dolar destek alıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Enflasyonu soralım?!. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Türkiye'deki destek, hektar başına, maalesef, 98 dolar. 

2002 yılında gayri safi millî hâsıladan tarımın aldığı pay yüzde 14 iken, 2004 yılı sonunda bu rakam 
yüzde 10,5'lere düşmüştür. Avrupa Birliği ülkeleri, çiftçilerine, 2002 yılında, tam 104 milyar euro 
destekte bulunmuşlardır. Avrupa Birliği çiftçilerinin elde ettikleri gelirlerin yüzde 35'i, değerli mil
letvekilleri, desteklerden gelmektedir. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 21'dir. 
Komşumuz Yunanistan'da pamuğa 50 sent destek verilirken, Türkiye'de 15 sent destek veriliyor ve 
hâlâ, 2003 yılının pamuk prim desteğini alamayan pamuk üreticilerimiz mevcut. 

Değerli milletvekilleri, tarıma ayrılan kaynak her geçen gün azalıyor. 1997'de 6 milyar dolar
ken, 2003 ve 2004'te bu rakamlar 2 milyar dolarlar civarına düşmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum. 
2004 yılında -bugün, sabahleyin, Devlet İstatistik Enstitüsünden geçici rakamları aldım- tarım 

ürünleri ihracatı 2 517 000 000 dolar, ithalatı da 2 704 000 000 dolar; yaklaşık 200 000 000 dolar 
tarım ürünleri ithalatı daha fazla. Siz, Türk çiftçisine vermediğiniz kaynakları, imkânları ithalata 
vererek, Avrupa Birliğinin çiftçilerine, Amerika'nın çiftçilerine veriyorsunuz. 

Son günlerde basında ve televizyonlarda yer alan bir haber -değerli milletvekilleri, dikkatinizi 
çekmek istiyorum- doğrudan gelir desteğinin üzümde, narenciyede ve fındık gibi bazı tarımsal ürün 
alanlarında doğrudan gelir desteğinin kaldırılacağı yolunda söylentiler, çalışmalar var. Buradan ilan 
ediyor ve diyorum ki, eğer, böyle bir uygulamayı, bu Türkiye'nin gündemine getirecek olursanız, 
Türkiye'nin dörtbir köşesindeki çiftçiler dimdik karşınıza çıkacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, son cümlenizi alayım. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Zaten, hiçbir derde deva olmayan 2004 yılının doğrudan 

gelir desteğinin hâlâ ödenmediğini ifade etmek istiyorum. 
Sayın Başbakan, 2004 yılı bütçe görüşmelerinde, doğrudan gelir desteklerinin 2004 yılı 

içerisinde ödeneceğini, burada, bu kürsüden ifade etti; ancak, 2005 Şubat 15, 2004 doğrudan gelir 
desteklerinin daha bir tek kuruşu ödenmemiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; Sayın Başkana da 
müsamahasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 29.- Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ile bu Kanun kapsamında 

lisans alan diğer ilgililer Bakanlığın gözetim ve denetimine tâbidir. Bakanlık, bunların tüm varlık 
ve işlemlerini, depolardaki ürünlerini, defterlerini, kayıtlarını, belgelerini, hesaplarını, denetim 
elemanları aracılığıyla denetler veya denetim kuruluşlarına denetlettirir. Bakanlık ihtiyaca göre 
denetimlerde yardımcı olmak üzere teknik personel de görevlendirebilir, ilgili bakanlık ve kuruluş
ların denetime katılmalarını veya yardımcı olmalarını talep edebilir. 

Bunların yönetici ve personeli; denetim amacıyla Bakanlıkça görevlendirilenlerin işletme ve 
tesislere girmesine engel olmamaya, para, mal ve para hükmündeki kâğıtları, ürünleri, kıymetli ev
rakı, kayıt ve defterleri gizli de olsa göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgilen 
eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye mec
burdur. Bunlar denetim sonucunda Bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadırlar. 

Bakanlık, denetim kuruluşlarının nitelik, çalışma usûl ve esaslarını bir yönetmelikle belirler. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Niğde Millet

vekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Tanm Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının 29 uncu 
maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Genel 
Kurulumuzu saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlanm, tarım ürünleri lisanslı depoculuğunun yasasının çıkması, gerçekten, ül
kemiz açısından önemlidir. Eğer iyi disipline edilebilirse, arz yığılmasını, finansman sıkıntısını 
gidermede önemli yararlar da sağlayacağına inanıyorum. Ancak, yasayı çıkarırken, tarımın içinde 
bulunduğu genel durum nedir, ona bir bakmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, beni bağışlayın; ama, söylemek zorundayım. Hükümetinizin tarım 
politikası, her yerinden patlak vermeye başladı. Onun için, iyi işletilirse yararlı olabileceğine inan
dığımız ve bu nedenle karşı çıkmadığımız lisanslı depoculuk kanunu vesilesiyle, Türk tarımı ne 
noktadadır, bunu değerlendirmek istiyorum. Bu değerlendirmeyi ivedi yapmazsak, ihtimal ki, 
lisanslı depoculuk kanununu çıkarmış olmamız bir işe yaramayacak. Zamanımız elverdiği süre 
içerisinde, Türk köylüsünün içine düştüğü duruma müdahale edilmesi gerektiği hususlarına değin
mek istiyorum. Bu konularda gereken yapılmazsa, her yasayı durdurmak zorunda kalıp, hükümete 
bir tasan hazırlayıp, hiç işe yaramayan Tarım Bakanlığının kaldınlması tasarısını görüşmeyi öner
mek zorunda kalacağız. Mademki köylüye bir yararı yok, Tanm Bakanlığına ne gerek var noktasına 
doğru gidiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; belki de, benim sitemli konuşmama güceniyor
sunuz; ancak, gerçek şu ki, köyler yanıyor, köylü fukaralıktan perişan; bu doğru değil, bu hak değil. 
bu reva değil. Biz, oturmuşuz, depoculuk tartışıyoruz: çiftçi can çekiyor, Türk tarımı ölüyor. Bırakın 
IMF'nin, Dünya Bankasının dolambaçlı formüllerini, bırakın Amerikan çiftçisini daha zengin etme 
politikalannı da, kendi çiftçinizin haline bir bakın; Anadolu kan ağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, benim yöremde en önemli ürün patates. Çok şükür ki ve ne acıdır ki, 
patates üreticisinin canına okudunuz! Onlar size ne zaman rahmet okurlar, orasını bilemem. Merak 
etmeyin, bu seferki konuşmam patates üzerine olmayacak. Ben de biliyorum, patates üzerine çok 
konuştum; Mısır'da sağır sultan duydu da, hükümet ne zaman duyar bilmiyorum. Soruyorum, 
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patatese ihracat desteği verecek misiniz; köylü kiloyla patates satamıyor, sıkıntı var diye; geçen 
seneki gibi ihracat desteğini sezon kapandıktan sonra, geriye dönük olmasın, eşe dosta, kayırmak 
için olmasın, köylüye yarasın diye; duvarlarda ses var, hükümette çıt yok. 

Değerli arkadaşlarım, tamam, bu defa patates konuşmayacağız, buğday konuşalım. Patateste 
durum vahim de, buğdayda tablo çok mu aydınlık?! İsterseniz bir değerlendirelim. 

Değerli milletvekilleri, 4 900 000 hektar nadas alanı ayrıldıktan sonra, işlenen 18 700 000 hek
tar alanın 13 900 000 hektarı; yani, ülkemizin işlenebilir tarım toprağının yüzde 75'i hububat 
ekiminde kullanılıyor. Bu alanın 9 500 000 hektarı da münhasıran buğday ekilen alan; yani, ülkenin 
işlenen tarım alanının yüzde 50'si. Bu kadar önemli bir alanı kapsayan ve milyonlarca çiftçi 
ailesinin geçim kaynağı olan buğdayda durum nedir? 

Değerli milletvekilleri, hükümet, 2004 yılında, Toprak Mahsulleri Ofisine, buğday alımı için, 
Anadolu kırmızı sert buğdayına 370 500 TL kilo başına, makarnalık Anadolu durum buğdayına da 
392 000 TL kilo başına fiyat belirlemişti. Oysa, aynı tarihlerde, Ziraat Mühendisleri Odasının buğ
day tarımının sürdürülebilir olması için önerdikleri asgarî fiyat, kilo başına 405 000 liraydı. 

İş bununla da kalmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi alımı 2 000 000 tonla sınırlandırınca, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin açıkladığı fiyatların altında fiyatlar oluşmaya başladı. Hele hele, Ofisin 150 alım 
merkezi kapatılınca, buğday, borsada 320 000 liradan, alım merkezlerine uzak yerlerde ise 280 000 
liradan alınıp satılmaya başlandı. Durum gerçekten vahimdi. 

Stratejik bir ürün olan ve insan beslenmesindeki temel ürünlerden biri olan buğday üzerinde 
spekülasyonun önlenmesi ve hem üreticinin hem de tüketicinin korunması için kurulan ve piyasada 
regüle edici, yani düzenleyici görevi olan Toprak Mahsulleri Ofisi, en az 3 500 000 ton buğday stok-
layarak fiyat kontrolü ve piyasa düzenlemesi yapması gerekirdi; ne yazık ki, bu yıl itibariyle, en faz
la 1 875 000 ton buğday almıştır; yani, 2 000 000 tonun da altında kalmıştır. Aynı Toprak Mahsul
leri Ofisine, geçen yıl zaten doğru dürüst buğday alımı yaptırılamamıştı; hasat zamanı hükümet 
buğday ithal ederek piyasayı düşürmüştü. AKP Hükümetinin tarıma bakışı, buğday üreticileri 
yönünden de değişmedi. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl 150 sabit alım merkezi kapatılan Ofis, alıma, ABD'den temin et
tiği 150 000 000 dolar krediyle çıktı "bedelin yarısı peşin, yarısı 30 gün sonra" denilmek suretiyle, 
köylü, aracıya, tefeciye boğduruldu. 

Akaryakıt istasyonları, borç karşılığı getirilen buğdaylarla âdeta Ofise döndü. Sezonda 
280 000-320 000 lira arasında olan buğday fiyatları, şu anda 380 000 ilâ 420 000 liraya fır
lamıştır. Ne yazık ki, köylü, her zamanki gibi, yine kaybetmiştir. 

Sayın milletvekilleri, buğday, nüfusumuzun beslenmesinde büyük önem arz eden stratejik bir 
üründür. 9 500 000 hektar alanda -yıllar itibariyle değişmekle birlikte- ortalama 19 000 000 ton 
civarında ürün elde etmekteyiz. Bu, aşağı yukarı, kendi ihtiyacımızı karşılar. Kişi başına 225 kilog
ram hesapladığımızda, yaklaşık 16 000 000 ton gıda olarak tüketilir. Tohum olarak da, dekara 20 
kilogramdan hesapladığımızda 2 000 000 ton civarında bir rakam olur ki, topladığımızda 18 000 000 
ton eder. 1 000 000 tona yakınını da kayıp olarak düşünebiliriz. 

Buğday üretiminden vazgeçemeyiz. Buğdayda ithalatçı olursak, kendi kafamıza kurşun sıkmış sayıhnz. 
Buğday üretiminin sürdürülebilirliği için IMF, Dünya Bankası politikalarından derhal vazgeçilmelidir. 

Tarım, dünyanın her yerinde korunan ve devlet desteğine ihtiyaç duyulan bir sektördür. Tarım 
demek, doğayla savaş demektir. Bu savaşta devlet koruması, devlet desteği olmadan çiftçinin ayak
ta kalması mümkün değildir. Dünyanın en ileri ülkelerinde dahi tarım sektörü serbest piyasa koşul
larına dayanamaz. Dünyanın her ülkesinde tarım desteklenir. Gelişmiş ülkelerin tarım teşvikleri 300 
milyar doların üzerindedir. Gelişmiş ülkeler bu korumacılığı bıraksalar, tarım ticareti yüzde 17 ar
tarak, gelişmekte olan ülkelere 60 milyar dolarlık ekkaynak yaratacaktır. Demek ki, gelişmiş ülkeler 
de tarımda korumacılığı bırakmamaktadırlar. 

- 1 5 0 -



T.B.M.M. B:57 10.2 .2005 0 : 1 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletlerinde tarım desteği 45,1 milyar dolardır; yüz
de 70 artışla, on yılda 73,5 milyar dolara ulaşacaktır. Avrupa Birliğinde de durum farklı değildir. 98 
milyar euroluk bütçenin yaklaşık yarısı tarımsal desteğe gitmektedir. 

Türkiye'de tarım kesiminde kişi başına millî gelir 700 dolar, Avrupa'daysa 9 300 dolardır. Av
rupa'da buğday üreten çiftçi, ton başına 63 euro destek almaktadır. Avrupalı buğday üreticisi Türk 
buğday üreticisinin 10 katı para kazanmaktadır. Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü 5,5 hektar, 
Avrupa'daysa 17,5 hektardır. Türkiye'de hektar başına verim 2 ton, Avrupa'daysa 6,6 tondur. Türk 
buğday üreticisinin yıllık kazancı 3,5 milyar lira, Avrupa'nınki ise 33,9 milyar liradır. Hesap ortada. 
Bizim maliyetimizin Avrupa çiftçisinden kat kat fazla olduğu da açıktır. 

Değerli milletvekilleri, bizim çiftçimizin Avrupalı çiftçinin karşısında tarıma devam edebil
mesi için desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek, tapuya değil, çiftçiye olmalıdır. Bu desteklerle; 

1- Maliyeti aşağıya çekmemiz lazım, 
2- Teknoloji yatırımı yapmamız lazım, 
3- Verimliliği artırmamız lazım. 
Değerli arkadaşlarım, tarım ürünleri diğer sektör ürünlerine benzemez. Dolayısıyla, saf ticaret 

mantığını tarıma uygulamak mümkün değildir. İşin sosyal boyutu vardır, istihdam boyutu vardır, 
stratejik boyutu vardır, bu gibi pek çok boyutu vardır. 

Bakınız, komşumuz İran bile, yıllardan sonra kendi ihtiyacını karşılayabilen 14 000 000 ton 
buğday ürettiği için bayram etmektedir. Biz de, buğdayda kendimize yeterli olmaktan vaz
geçemeyiz. 

Tarımı sürdürülebilir kılmak için destekleme zorunluluğu vardır. Bunun için de, IMF'nin, Dün
ya Bankasının politikalarını uygulayarak. Amerikan çiftçisini kazandırarak, kendi çiftçimizi vahşi 
liberalist politikalara boğdurmamalıyız. 

Hem üzülmeyin, Amerikan çiftçisini Amerika koruyor, Türkiye hükümetinin desteğine ihtiyaç
ları yok. Sadece kendi pamuk çiftçilerine ayırdığı destek bile, tek başına, tüm Afrika'ya ayırdığı yar
dımın 3 katı. Hem unutmayalım ki. kendi çiftçimizin derdine derman olamazsak, tarımı tekrar sür
dürülebilir hale koyamazsak, belki, bugün görüştüğümüz Lisanslı Depoculuk Kanununu çıkar
masına çıkarırız; ama, çiftçi, ona ne koyar, kimi koyar; artık, orasını siz düşünün. 

Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Denetim kurulu üyesi atanması 
MADDE 30- Kamu menfaatinin korunması, denetim ve hizmetlerde süreklilik, şeffaflık, et

kinlik ve Bakanlığa önemli durumlarda hızlı bilgi akışının sağlanması amaçlarıyla, Bakanlık 
tarafından gerekli görüldüğünde, en az dört yıllık örgün öğretim veren üniversitelerin hukuk, ik
tisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve mühendislik fakülteleri mezunlarından olan ilgili birim 
personeli arasından lisanslı depo işletmesinin denetim kuruluna bir üye atanabilir. 

Denetim kurulunda bulundurulacak Bakanlık temsilcisi hakkında Türk Ticaret Kanununun 275 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN -Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına. Burdur Millet
vekili Sayın Ramazan Kerim Özkan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının denetim kurulu üyesi atanmasıy
la ilgili 30 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
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Bu maddede, göller ve güller diyarının Cumhuriyet Halk Partili İsparta Milletvekili Sayın 
Mevlüt Coşkuner de söz almıştı; ancak, bugün ve yarın Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'la 
birlikte Muğla Dalaman Kâğıt Fabrikasında işten atılarak açıkta kalan işçilerimizle birlikte bir 
dayanışma içerisinde olacaklarından dolayı, Burdur Milletvekili olarak, komşu ilimiz İsparta'nın 
sorunlarını da, bu tasarı maddesi içerisinde ele almaya çalışacağım. 

Tarımsal kaynakların günden güne azaldığı, hortumlanan bankaların maliyetlerinin tarımsal 
kesime yapılan dört yıllık toplam desteğin üzerinde olduğu bir dönemde, tarım reformu adı altında, 
bu tasarıyı tartışmaya başladık. 

Türkiye, her geçen gün daha fazla üreterek ihtiyaçlarını karşılamak ve dünya pazarındaki diğer 
ihracatçılarla yarışmak yerine, maalesef, IMF ve Dünya Bankasının baskılarıyla, üretimden vazgeç
miş, iç piyasayı çokuluslu tekellere bırakma sürecine girmiştir. 

Geçmişte özelleştirilen tarımsal KİT'lerin zararlarının birçoğu, devletin, geçmiş yıllarda bu 
kuruluşlardan tüm desteğini çekmesi ve finansman açığını özel bankalardan yüksek faizle kar
şılamaya zorlaması nedeniyle oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, özelleştirilen tarımsal 
ve hayvansal KİT'lerin birçoğu, özelleştirildikten sonra kapanmış, yani, aslî işlevini yerine getir
memiştir; piyasadaki düzenleyici işlevleri de bu sebeplerle sona ermiştir. 

Değerli arkadaşlarım. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Karacabey Harasını 
sizlere hatırlatmak isterim; bir Acıpayam'ı, bir Aksu Devlet Üretme Çiftliğini, bir Çifteler Harasını, 
bir Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğini, bir Konya Harasını unutmak mümkün değildir. Bunlar, 
Türkiye'nin, çoban ateşi gibi, gelişmesine katkı koymuş KİT'lerimizdi. Ne yazık ki, bugün, dar bir 
kapasiteyle, kaderlerine bırakıldı. 

Tarım ürünleri depoculuğuna ilişkin, bugüne kadar, ülkemizde yeterli altyapı kurulamamıştır. 
Depolama, işletmelerin veya kişilerin ihtiyaçlarına göre, uygun olmayan ortamlarda ve denetimden 
yoksun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde tarımsal ürünler depolama altyapısı yeterli ol
madığından, arzın yoğun, fiyatların düşük olduğu dönemlerde elden çıkarılmış, bu da, üreticiyi zarara 
uğratmıştır. Avrupa Birliği tarım mevzuatı açısından da bu yasanın çıkması önemlidir; fakat, biz bu 
uygulamayı nasıl yapmayı düşünüyoruz, dünyadaki öncü ülkeler nasıl yapıyor, buna bakmalıyız. 

Ülkemizde özellikle hasat dönemlerinde, büyük miktarlarda ürünün piyasaya arzı nedeniyle 
fiyatlar düşmektedir. Üretici, acil finansman ihtiyacını karşılamak için, ürünü, bu düşük fiyattan 
elinden çıkarmaktadır. Sonbahar aylarında da fiyatlar yükselmekte -bugün olduğu gibi- ve piyasada 
hem üretici hem de tüketici açısından olumsuzluklar yaşanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, üretici, zaten, hasat dönemine, mazot borcu, gübre borcu, enerji borcu, 
ilaç ve evinin kullandığı zorunlu ihtiyaçlarının borçlarıyla girmiştir. Hasadını, bulduğu fiyata sat
maya zorunludur. Düğün borcu vardır, takı borcu vardır; bunları bir an önce ödemek zorundadır ve 
hasat mevsimi, tüm bu hizmetleri sunanlar tarafından beklenmektedir. Onun için, bu dönemde, 
üreticimizin bu lisanslı depolara ürününü koyması mümkün değildir. Zaten, bu lisanslı depolarda ne 
elma üreticisi düşünülmüştür ne armut üreticisi düşünülmüştür, ne domates ne armut ne biber... Yaş 
meyve sebze kesinlikle düşünülmemiştir. Bunda, pamuk söz konusudur, buğday söz konusudur, 
şeker söz konusudur. Bunlar zaten depolanmaz; vatandaş daha önce bunu hasat zamanında satar, 
parasını bir an önce borçlularına dağıtmayı düşünür. 

Avrupa Birliğinde ise duruma baktığımızda, kendi ülkesi içerisinde uzun süredir uyguladığı 
lisanslı depoculuk ve tarım ürünleri deyimi, kamunun stok tutma ve tarım ürünlerinin desteklenmesi 
sisteminin bir parçası olarak devam etmektedir; ama, aynı sistem, diğer ülkelere, kamu stoku tutma 
ve tarımsal destekleme faaliyetlerinden soyutlanarak pazarlanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda, 
Avrupa Birliğinde uygulandığı orijinal sistem ile bizim gibi ülkelere uygulanan sistem arasındaki 
farklılıklar görülecektir. Bu sebeplerle, Türkiye, destekleme politikaları, kamu stoku, piyasa iliş
kilerini gözeterek daha dengeli bir uygulama yapmak durumundadır. 

- 1 5 2 -



T B M M . B:57 10.2 .2005 0 : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ürün borsalarının çoğu tescil ofisi özelliğin-
dedir ve çalışma sistemleri spot piyasa sistemleriyle sınırlıdır. Çağdaş ürün borsası anlayışında ise, 
borsa, taraflara vadeli işlem yapma olanağı sağlayarak, fizikî işlemlerle sınırlı spot işlem hacminin 
yükselmesi sağlanır. Vadeli işlem olanağı sunan bu ürün senetleriyle, daha sağlıklı bir lisanslı 
depoculuk sistemi oluşturulacaktır. 

Lisanslı depoculuğu, şüphesiz, dünyada en iyi uygulayan ülke olan Avrupa Birleşik Devlet
lerinde, tarım ürünleri borsacılığı çok gelişmiş bir yapıya kavuşmuştur. Bununla birlikte, bu bor
saların birçoğu kooperatif yapılanndadır. Yine, Avrupa Birliğinde, özel lisanslı depolar, kamu 
tarafından, malî ve teknik açıdan desteklenmekte ve denetlenmektedir; yani, sistem, özünde 
kamusal tarım politikalarını destekleyen bir yapıdadır. Devlet, üreticisine yardım eder konumdadır. 
Lisanslı depolar, hem özel depolama faaliyetlerini sürdürürken hem de kamu stoklarını depolama 
görevini üstlenmektedir; ayrıca, Avrupa Birliğinde çeşitli ürünleri özelliklerine göre destekleme 
programlan yürütülmekte, tarım piyasalarına müdahale edilerek alım yapılmakta ve oluşturulan 
kamu stoku, lisanslı depolarda depolanmaktadır. Türkiye'de ise, biz, bunun tam tersini yapmaktayız. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, aynı Avrupa Birleşik Devletlerindeki sistemde olduğu gibi, güçlü bir 
müdahale kuruluşu olarak yapılandınlabilir. Tarımda yapılan özelleştirmeler ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinin küçültülmesi planlan, Avrupa Birliği tarım politikası uyum çalışmalarıyla da çelişmektedir. 
Örneğin, Toprak Mahsulleri Ofisinin devreden çıkmasıyla, ekmeklik buğday 280 000 liraya düş
müştür bu yıl. IMF ve Dünya Bankası dayatmalarıyla ancak hasat dönemi ortasında açıklanan buğ
day fiyatları üreticinin belini bükmüştür; bu, ülkemizin bir gerçeğidir. Hasat dönemlerinde üreticiye 
yönelik avans kredi sistemi kurulmalı ve lisanslı depoculuk faaliyetleri çerçevesinde üreticinin Top
rak Mahsulleri Ofisi depolarını da kullanarak stoklama ve buradan da pazarlama yapacağı bir sis
tem geliştirilmelidir. Son yıllarda buğdayda yapılan alım ve destekleme fiyatlarının düşürülmesiy
le, dünyadaki büyük buğday üreticileri ve özellikle Avrupa Birleşik Devletlerine karşı gücümüz 
zayıflamaktadır. 

Türk insanı, kalori ihtiyacının yüzde 50'den fazlasını, buğdaydan yapılan ürünlerden kar
şılamaktadır; fakat, bu gidişle, buğdayda kendi kendine yeten ülke olmaktan çıkmaktayız. Tüketimi 
ülkemizde bu kadar fazla olan bu stratejik üründe dışa bağımlı bir ülke konumuna gelmek üzereyiz. 

Avrupa Birleşik Devletlerinde lisanslı depoculukta uygulanan sistemi incelediğimizde, yaygın 
görüşlerin aksine, kamusal politikalar olmaksızın, lisanslı depo faaliyetlerinin kârlı biçimde sür
dürülmesinin pek mümkün olmadığı da görülmektedir. Avrupa Birleşik Devletlerinde, Tarım 
Bakanlığı, lisanslı depolar üzerinde sıkı bir denetim yetkisine sahiptir. Denetimlerde mevzuata ay
kırı durumların saptanması halinde, deponun lisansı iptal edilebilir, hatta depoya ilgili bakanlık el 
koyabilir. Depolardaki ücretlendirme, Tarım Bakanlığının belirlediği ücretlerden yapılır. Lisanslı 
depo üreticisi, depolanan ürünün sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinden ve kalitesindeki her 
türlü bozulmadan sorumludur. Türkiye'de Avrupa Birleşik Devletlerindeki sistemin baz alınarak 
kurulmaya çalışılan lisanslı depoculuk sisteminde, Avrupa Birleşik Devletlerindeki lisanslı 
depoculuğun bir devlet politikası olduğu gerçeği gözden kaçırılmaktadır. Türkiye'nin kendine özgü 
koşulları ve altyapı yetersizliği yeterince gözönünde bulundurulmamıştır. 

Türkiye'nin lisanslı depoculuğa geçebilmesi için, ülke çapında bir standart sistemi getirilmeli 
ve sağlıklı depolamaya uygun tesisler kurulmalıdır. Ayrıca, yeterli ve sağlam bir hukukî altyapı da 
kurulmalıdır. Örneğin. Türkiye'de hububata, Türk Standartları Enstitüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve borsaların uyguladığı standartlar birbirinden farklıdır. Lisanslı depoculuğun uygulandığı 
hububat, bakliyat, pamuk, tütün, şeker gibi ürünlere Tarım Bakanlığı ve yetkili alt kurumları çeşit
li programlarla destek vermekte; yeri geldiğinde ise piyasaya müdahale ederek alım yapmakta ve 
bu ürünleri, kamu stoku lisanslı depolarda depolamaktadır. Türkiye'de ise, bu ürünlerin tümünde 
müdahale alımları bırakılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili olarak hükümetin tarıma bakışına ve uyguladığı 
politikalara da değinmek istiyorum. Köylünün yükü zaten ağır. Bakın, şehirlerin etrafında ne tilki 
dolaşır ne tilki dolaşır ne kurt dolaşır. Şehirli, ne karıncayı bilir ne fareyi bilir; fakat, köylümüz, bun
larla karşı karşıyadır, daha hasada başlamadan kargalar tarlasındadır. Ambarda karınca ortaktır, 
koyununa kurt ortaktır, keçisine kurt ortaktır. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - İstanbul'a kurt inmiş. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Yetmez, ilaçcı ortaktır, aşılama ortaktır, koruyucu 

hekimlik ortaktır. Yükleri çok ağırdır; bu yüke ilave bir yük getirmeyelim. Köylünün elinden 
tutalım, onu geleceğe taşıyalım. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Bu yasa tutacak işte onu. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Tutmuyor Sayın Badazlı, tutmuyor. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, tütünde, Tütün Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, 2003-

2004 yılları arasında, ülkemizde ürettiği tütünün neredeyse tamamı ihraç edilen Ege Bölgesinde 
tütün ziraatıyla uğraşan ekici sayısı yüzde 33 azalmıştır. Yine Karadeniz Bölgesinde azalma yüzde 
25'tir. Bizim Burdur-Bucak bölgesinde ise Vırjinya tipi tütün üreten üretici, ekimi bırakma 
durumuna gelmiştir. Pancar, keza öyle. Şekerpancarı ekim alanlarının tüm Türkiye sathına dağıl
masından dolayı, çiftçilerimizin birincil geçim kaynağı pancardır; ancak, tatlandırıcıyla bu işin 
tadını da kaçırdınız. 

Pancar, ekim dikim çavuşluğuyla başlıyor değerli arkadaşlarım; bunu defalarca söyledik. Çap
ması var, çapalaması var, sulaması var, sökmesi var, kantara taşıması var, yaprağı var, melası var, 
küspesi var. Pancar inek demek, pancar besi demek, pancar traktör demek, pancar lastik demek, 
kamyon demek, şoför demek, işçi demek, tekniker demek, mühendis demek. Türkiye ekonomisin
de, Türkiye'nin imarında, şu günde oluşturduğumuz koşullarda Türkiye'de pancar vardır. Pancar, tek 
şeker değil; pancarı şekerle alıyoruz, şekerle bitiriyoruz. Ben, pancar tarlasında doğmuş bir kar
deşinizim, çapada doğmuş, torbada köye getirilmiş bir kardeşinizim. 

Pancarı lütfen unutmayın Sayın Bakanım. Fransa bugün ekim alanlarını, İtalya ekim alanlarını 
serbest bırakmış; ama, biz, IMF politikalarından dolayı daraltmaya çalışıyoruz. Hani nerede bizim 
söylemlerimiz?! IMF karşısında duruş sergileyecektik. İsteyen istediği kadar ekecekti; unuttuk; 
unutmayalım, unutmayalım değerli arkadaşlarım. 

Bu, doğusundan batısına, Burdurundan Bahkesirine, Susurlukuna, Afyonuna, Eskişehirine, Alpul-
lusuna, Ankarasına, Karsına, Erzurumuna, Amasyasına kadar uzanan bir sektör. Bunu unutmayalım. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Alternatif ürün sunduk. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Alternatif ürünü tam sunamadınız Sayın Badazlı. Al

ternatif ürün sunuyorsanız, alanları bir bütünleştirelim, köylünün arazisini bütünleştirelim, o çalış
maya hemen dört elle sarılalım, bölük pörçük arazilerde tarım yapmayalım. Kimse o desteklemeden 
yararlanamıyor. Mısır desteklemesinden vatandaşımızın yüzde 2'si, 3'ü yararlanıyor. Çalışmayı hemen 
yapalım, tarım alanlarımızı toplulaştıralım. Benim Burdur'un Düğer Köyünde 200 dönüm arazim var, 
babamdan kalma, 7 kardeşe; fakat, arazi bölük pörçük. Bizim 50 dönüm olsun orada; ama, yerini 
bilelim. Biz yerini bilmiyoruz. Bu herkes için geçerli. Buradaki arkadaşlarım için de geçerli. 

Burdur'un, Denizli'nin, Çivril'in, Antalya'nın, Korkuteli'nin. Elmalı'nın, İsparta'nın, Eğirdir'in, 
Sütçüler'in. Gelendost'un elmasını, elma sorununu bu kürsüden defalarca dile getirdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, ilçeleri saymaya devam edecek misiniz?! 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Yok, bölgelerini sayıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bugün sadece İsparta'nın senelik elma rekoltesi 
500 000 tonun üzerinde. Maalesef, geçen yıl üreticimizin elinde kalan büyük miktarda elma telef 
olmuştur. Yine, bu sene soğukhava depolarının yetersiz kalması nedeniyle, üreticimiz, ürününü çev
re illerdeki depolara aktarmak zorunda kalmıştır. 

Yakın zamanda, benim Burdurumun komşu ilçesi Korkuteli ve yöresinde bir doğal felaket ol
du. Gidip gördüğüm için, o bölgede çalıştığım için söylüyorum. Kar yağışından, mantar üretim 
depolan, mantar üretim üniteleri ve soğukhava depolan yerle bir oldu. Onlar da devletimizin sıcak 
elini şu anda beklemektedirler. Tespitler yapılmıştır, yardım beklemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, süre yetmedi; burada halıdan, gülden, Burdurumuzun gülünden, Ispar-
tamızın gülünden de söz edecektim. Onlar da bugünlerde unutuldu. Gülcümüzün sorunları çok, 
halıcımızın sorunları çok. Onlara da en kısa zamanda bir destek verelim. Bu yasa maddesiyle ilgili 
olarak, kamu menfaatinin korunması, denetim ve hizmetlerde süreklilik, şeffaflık, etkinlik ve bilgi 
akışının sağlanması amaçlarıyla Sayın Bakan tarafından, birim personeli arasından depo işlet
mesinin denetim kuruluna bir üye atanması Grubumuz tarafından da uygun görülmüştür. 

Her ne kadar yasanın Türk çiftçisine çok büyük yararlar getirmemesine rağmen, Avrupa Bir
liği uyum yasaları gereğince yasa hakkında olumlu oy vereceğimizi bildirir; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanun Tasarısının görüşüldüğü dün ve bugün bu 
saate kadar, sektörümüzle ilgili konularda, muhalefet partisine mensup arkadaşlarımız eleştirilerini 
dile getirdiler; kendilerine teşekkür ediyoruz. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Bakan önerge vereceğiz; bu. Tarım Bakan
lığına bağlansın. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bugün ve dün takip edebil
diğim kadarıyla, arkadaşlarımın bana intikal ettirdikleri hususları da dikkate alarak, sektörle ilgili 
tabloyu çizen arkadaşlarımızın oldukça karamsar olduklarını, mevcut durumu ifade ederken kullan
dıkları kelimelerle, tercih ettikleri niteleme hususlarıyla, bir bakıma sektördeki durumun gerçekten 
kabul edilemez bir halde olduğunu belirtiyorlar ve dolayısıyla, esas lisanslı depoculuk hakkında bir 
değerlendirme yaparken de çok olumlu bulduklarını; ama, sektörün genel bir değerlendirmesini 
yapma konusuna geldiklerinde de olumsuzluklar çok öne çıkıyor. 

Arkadaşlarım, hayat, doğum ve ölüm arasında devam eder. Bu, bütün sektörler için de âdeta 
böyle, bir ülke için; ama, hayat diye bir safha var. Hayat, herhangi bir olumsuzlukta birdenbire bit
mez ve başlamaz. Tarım sektörü de, Türkiye'de en başta ekonomik gelişmelerden, siyasî istikrardan 
ve tabiat şartlarından etkilenir. Buradaki etkilenme, o sektörün yok olduğu, öldüğü anlamına gel
mez. Eğer öyle olsaydı, bu ülkede millî gelirin yüzde 12'si hâlâ tarımdan değil başka sektörlerden 
üretilirdi ve insanların 25 000 000'a ulaşan yekûnu hâlâ kırsal kesimde yaşamaz ve hayatlarını sür
düremezdi, böyle bir şey olamazdı. Dolayısıyla, evvela, bu ülkede tarımsal faaliyetler devam 
ediyor, insanlar geçimlerini tarım kesiminden sağlıyorlar. 

Ancak, bu sektörde tabiî ki sorunlar var, sanayide, hizmette, kültürde, eğitimde, uluslararası 
ilişkilerde sorunlar olduğu gibi. Dünyada sorunu olmayan ülke, sorunu olmayan sektör yok; ama, 
sizin anlattığınız gibi bir sektör de yok. Siz bu sektörle ilgili gelişmeleri ifade ederken, genellikle 
ele aldığınız konularda, hadiseyi olanca negatifleriyle yüklüyorsunuz. Ben de bakıyorum hadiseye, 
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bu ülkede olumsuzluk olarak neler var denildiğinde, elbette çok şey var. Tarım ürünleriyle ilgili 
temel girdilerde bir fiyat artışı elbette var. Gübre ve mazotta meydana gelen fiyat artışlarının ne ol
duğunu hepimiz biliyoruz, en çok biz takip ediyoruz, bunun sektöre yönelik detaylarına da iniyoruz. 
2004 yılında ortalama yüzde 38'lere varan gübre fiyatlarındaki artış karşısında gübre fiilî kul
lanımının ne olduğunu da biliyoruz. Bu fiyat artışına rağmen, Türkiye'de gübre kullanımının 2003 
yılında kullanılan seviyeyi aştığını da biliyoruz. Bunun fiyatlarda meydana gelen artışa rağmen 
niçin kullanıldığının da bir izahını yapmaya çalışıyoruz; çünkü, bunun getirişinin maliyetinden daha 
çok olduğuna inanıyorsak, artan fiyatlara rağmen gübre kullanmaya devam ederiz ve bunun böyle 
olması da gerçekten doğrudur. Bir de, çiftçimizin daha ihtiyatlı davranmasıyla alakalı. 

Bunun dışında, bu yıl özellikle pamuk üretiminde meydana gelen gelişme olumlu, dünyadaki 
üretim miktarındaki artış çok; dünya fiyatlarında meydana gelen gelişmenin Türkiye'de piyasa 
fiyatlarını önemli ölçüde düşürdüğünü de biliyoruz ve pamuk üreticisinin, maliyetlerinin altında bir 
piyasa fiyatı teşekkül ettiğini ve zor durumda olduğunu da biliyoruz. 

Bunun dışında, Türkiye'de tarımsal sulamalarda elektrik enerjisi bedelleriyle ilgili konularda 
da sorun olduğunu biliyoruz. Abonelerin üçte l'inin borçlarını ödemekte zorlandığını, üçte 2'sinin 
ödemeye devam ettiğini, ama, bu halin giderek sistemi işletemeyecek bir noktaya geldiğini ve 
dolayısıyla bir müdahalenin yapılması gerektiğini uzun bir zamandır söylüyoruz. 

Onun dışında, bu ülkede özellikle uluslararası rekabet bakımından tarımın alt sektörlerine bak
tığımızda, hayvancılık sektörünün çok yüksek maliyetlerle çalıştığını, hayvan ıslahı konusunda ar
zu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadığımızı, verimliliğin düşük olduğunu; dolayısıyla, et ve süt gibi 
en temel besin maddelerimizde sorunlarımız olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla, bu sektörle ilgili 
sorunları da başta sayıyoruz. 

Onun dışında, tarımsal destekler konusunda, ben, gittiğim her ilde mutlaka uğradığım köyler
de, bizzat köylülerden dinlediğim, aldığım bilgilere göre, tarımsal destekler içerisinde hâkim des
tek unsuru olan, 2001 yılında Türkiye'nin kriz dönemi içerisinde uygulamak zorunda kaldığı tarım
sal reform projesi kapsamında hayata geçirilen doğrudan gelir desteğiyle ilgili, çiftçilerin çok reak
siyon gösterdiklerini, çiftçi örgütlerinin de buna karşı çıktıklarını, muhalefet partimizin her zaman 
bunu eleştirdiğini, ama, İktidar Partisi olarak bizim de karşı olduğumuzu biliyoruz. 

Bu beş konu, en önemli konular. Tarım sektörünün içerisinde bulunduğu sorunlar denilince, al
tını çizeceğimiz "evet, ne yapacaksınız" diye sizlerin sorduğu, bizlerin de düşündüğü ve cevap 
aradığı konulardı bunlar. Bunun dışında, elbette, başka, daha küçük ölçekli, bölgesel birçok sorun 
yaşadık. Evvela, afetler yaşadık 2004 yılında. 2004 yılındaki afet, daha önceki yıllara nispetle, 
kıyaslanamayacak ölçüde oldu. Burada da, alınan tedbirler olarak, önceki üç yıl içerisinde hiç yapıl
mayan bir şey yapıldı ve bu insanlara, belli ölçüde zararlarını karşılamaya yönelik, yani onların 
yaralarına merhem olacak -olmak niyetiyle- bir teşebbüste de bulunuldu. 

Onun dışında, Türkiye'de buğday üretimiyle ilgili konuda, fiyatları konusunda eleştiri getir
diniz. Elbette, bu eleştirilerin, söylenenlerin doğru olan kısmı var. Türkiye'de, 2004 yılında vermiş 
olduğumuz fiyat, piyasada daha düşük olarak gerçekleşti. Bunu on defa söyledik; ama, arkadaş
larım, hepiniz biliyorsunuz, buğdayda meydana gelen gelişme iki türlü oldu. Bir, toplam üretim 
yüzde 11 oranında bir artış gösterdi; iki, Türkiye'de üretilen buğdayın 2004 yılı hasadının kalitesi 
konusunda sektörle ilgisi olan herkesin bildiği bir husus var ki, ülkenin en ücra köşesinde, tahıl 
üretiminin yapıldığı bütün noktalarda, yani Trakya'dan Mardin'e kadar olan hatta, o temel kalite 
sorunumuzla ilgili bir mücadele çok başarılı geçti. İlk defa, Urfa bölgesinin ürettiği buğdayları Tür
kiye'nin başka yerlerindeki sanayiciler satın aldılar. Urfa milletvekillerimiz, sizin içinizde olan ar
kadaşlarımız da bunu çok yakınen biliyor. 

Şimdi, buğdayda meydana gelen bu gelişme karşısında, çiftçinize Toprak Mahsulleri Ofisi 
aracılığıyla ödediğiniz 350 000 000 lira ortalama fiyatla, dolar cinsinden değerini hesapladığınızda, 
dünyadaki fiyatların 2 misli bir bedel ödüyorsunuz. 135 dolara, limanlarımızda, aynı nitelikte buğ-
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dayı teslim etmeye hazırlar. 2 misli bir bedel ödüyoruz. Bunu, aynı zamanda, maliyetlerimiz yük
sek olduğu için ödemek zorundayız, ödüyoruz; ama, burada aslolan şu: Tahıl üreticisinin toplam 
geliri ne oldu; arkadaşlarım, tahıl üreticisinin toplam geliri düşmedi, düşmesine de imkân yok; hem 
kalitedeki artış hem üretimde meydana gelen artıştan dolayı toplam gelirinde bir artış oldu. Elbet
te, gönül isterdi ki, verdiğimiz fiyat seviyesinde, Türkiye'deki bütün alım noktalarında, piyasalarda 
bu fiyatı hâkim kıl saydık; ama, toplam arz yüksekse, sizin ihracat etme imkânınız çok sınırlı veya 
fiyat açısından imkansızsa, o zaman, biz, bu ülkede bu fiyatı nasıl tutabiliriz; tamamını aldığımız 
takdirde, bunun maliyetini nasıl karşılayabiliriz?! Bu, hepimizin düşünmesi gereken bir husus; ama, 
orada tutmak için çok mücadele ettik. 

Şu anda, Türkiye'nin bazı noktalarında, üreticinin elinde bulunan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir sonraki maddede de konuşacak mısınız; yoksa devam... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Nasıl efendim?.. 
BAŞKAN - Bu turda cevapları bitirecek misiniz, bir sonraki maddede tekrar söz alacak 

mısınız? Ona göre konuşma sürenizi ayarlayayım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ben, müsaade ederseniz efen

dim, çok detaya girmeden, bir yaklaşım olarak bunlara cevap vereceğim. Daha sonraki maddeler 
görüşülürken, arkadaşlarımın, bu hususlarda yaptığım genel değerlendirmenin de etkisiyle daha 
hoşgörülü davranacaklarına inanıyorum; dolayısıyla, o zaman söz hakkımı kullanamayacağım. 

BAŞKAN - Mümkün olduğunca... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - O zaman, müsaade ederseniz, 

birkaç cümle daha söyleyeyim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Konuşmalar yazılı olduğu için, sizin söylediklerinizin bir tesiri olmaz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Buğdayla ilgili konuda eksik

liğimiz, fiyatlar seviyesindeki o düşmedir; bunu söylüyorum; ama, aldığımız bir tedbir var, onu da 
hepiniz bilin, kamuoyu da bilsin. 

Arkadaşlar, bir önceki yıl Türkiye'nin ithal ettiği buğday miktarı 2 000 000 tona yakındır. Bu, 
ihraç hedefli un, irmik, bulgur, ve sairi gerçekleştirmek için, dünya fiyatlarıyla maliyet unsuru oluş
turmak için, kaliteli buğday ithalatından kaynaklanmaktadır, iç piyasanın ihtiyacı yoktur. 

2004 yılı haziranından sonra, Türkiye, buğday ithalatını iradî olarak durdurmuştur ve toplam 
ithalat miktarımız 900 000 ton civarındadır. 

Peki, bunu, sadece üretim miktarı yüksek olduğu için değil; Türkiye, buğday üretiminde 
kaliteyi de bir nebze yükselttiği için, ihracat amaçlı ihtiyaç duyulan; yani, un ihracatı için ihtiyaç 
duyulan kalitedeki buğdaya Toprak Mahsulleri Ofisi sahip olduğu için ve sanayicilere dünya fiyat
larından vermeyi taahhüt ettiği için olmuştur. 2004 yılında Türkiye'nin un ihracatı 1 000 000 tondur 
arkadaşlar. Bu, çok sevinilecek bir gelişmedir ve dünyada un ihracatında ikinci sıraya gelinmiştir. 
Şimdi, bunu hiç görmeden ve dikkate almadan, Türkiye'de en temel ürünümüz olan buğdayla ilgili 
gelişmelerin... Evet, fiyatlar o noktada olmadı; ama, Türkiye çok kaliteli buğday üretti. Türkiye, 
buğday konusunda bir mücadeleyi başarmayı 2004 yılında gerçekleştirdi. Türkiye, ihraç edeceği 
ürünler için, buğday ithalatı bağımlılığından kurtuldu. Bunlar süreklilik arz edecek gelişmelerdir ve 
çok önemli gelişmelerdir. 

Bunun dışında, özellikle hayvancılık sektörüyle ilgili eleştirileri oldu arkadaşlarımın. Arkadaş
larım, hayvancılık sektörü, bu ülkede bugün için toplam tarımsal faaliyetin yüzde 22'si. yüzde 23'ü 
civarındadır. Bu, Türkiye'nin potansiyeli açısından çok düşük bir orandır. Bunu, kesinlikle yüzde 
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35-40'a, hatta, daha fazla artırmamız lazım. Bu, Türkiye'nin gelir seviyesindeki artışla beraber, 
talebin de yöneleceği alandır ve dolayısıyla, biz, bu sebeple, hayvancılık ürünlerini daha çok 
üretecek bir altyapı oluşturmamız lazım. İktidara geldiğimiz günden itibaren dikkatimi bu noktaya 
vermiş durumdayım ve yaptığımız şeyi, sadece bir mukayese olarak, çok anlaşılır halde ifade et
meye çalışacağım. 

Arkadaşlar, 2003 bütçesiyle, 25 kooperatif destekledik. Bu, 25 trilyonu köylere aktarmak 
demektir. Düşünün, Türkiye'nin 81 vilayeti içerisinde 45 000 köyden sadece 25 kooperatifi destek
leyebildik. Peki, 2004'te ne yaptık; arkadaşlar, bu, 280 kooperatife çıktı. 280 köyde toplam üretim, 
hayvan ıslahı... 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Bakan, toplam kaç kooperatif var? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Türkiye'de, bize müracaat et

miş toplam 1 500'ün üzerinde bekleyen kooperatif var. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - 280 ne olacak?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - 25 ile 280 arasındaki gelişme 

konusunda da, lütfen, birazcık insaflı davranın; yani... 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Bakan, sonuçta, köylü kan ağlıyor. Sonuca gelmek lazım; 

sonuç yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, bakın, böyle dediğiniz 

zaman... Şimdi, o insanlar bizi dinliyorlar, bakın, o insanlar bizi dinliyorlar. O insanlar, Türkiye'de 
ne olup bittiğini sizin ve bizim kadar biliyorlar; ne düşündüğümüzü de biliyorlar, ne yaptığımızı da 
takip ediyorlar. Şimdi, siz, eğer, bir hadiseyi olduğundan daha olumsuz gösterirseniz, bu insanları, 
biz memnun etmiş olmayız, doğru da yapmış olmayız. Eleştiri objektif olmalı; fotoğrafı doğru 
okumalıyız. 

Ben, biraz önce sorunlarını saydım size. Bu sorunlar, gerçek ve önemli sorunlar; ama, her bak
tığımız noktada, olumsuzlukları öne çıkararak "burada hayat yok, kırsal kesim öldü, çiftçi mahvoldu..." 

Arkadaşlarım, bu, var ya, üslup olarak da doğru değil ve insanlara yönelttiğimiz, insanlara ver
miş olduğumuz yaklaşım tarzı da doğru değil; insanlar yaşıyorlar... 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Bakan, sizin gittiğiniz köyleri söyleyin, biz de oralara 
gidelim, biz de görelim!.. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kendileri söylüyorlar, onlar diyor "öldük, bittik" diye. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bakın, gittiğim her ilde... Bu 

sizin dediğiniz köylere bizzat gidiyorum. 4 Aralıkta Diyarbakır'ın bir köyüne gittim -şu anda ismini 
hatırlayamadım- şimdi, 4 Aralıkta Türkiye'de pamuk primleriyle ilgili bir açıklamanın olmadığı bir 
zaman dönemi ve tüm arazide pamuk üretilen bir yer. Şimdi, bu sizin dediğiniz sorunu bilen bir in
san olarak oraya gittim ve oradaki insanlarla beraber oldum. Bir müddet önce Trakya'da bütün çift
çilerle beraber oldum; yani, sizin her birinizden daha çok köylülerle haşır neşirim. Sorunlarını bil
mek başka, paylaşmak başka; ama, sizin tanımladığınız gibi ne bir köylü var ne de bir ortam var. 

Ben, size, tarımsal desteklerle de ilgili birkaç şey söyleyeyim. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, bir şey söyleyebilir miyim. 
BAŞKAN- Sayın Ercenk... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sevgili kardeşim, daha son

ra söyle. Bakın, olaya... 
BAŞKAN- Bir dakika... 
Sayın Ercenk, lütfen, karşılıklı konuşmayın. 
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TUNCAY ERCENK (Antalya) - "Sayın Bakan kaç çiftçiyle görüştü" diye telefonla soru sordu 
adam biraz önce! 

BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ben, şimdi sizlere olumlu 

bazı konular söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim. 
BAŞKAN - Şunu istirham edeyim. Şimdi, tasarı üzerindeki, eğer, arkadaşlarımız da, konuş

malarını biraz daha özetle yaparlarsa bitirme imkânımız var. Bugün, bir de Filistin'le serbest ticaret 
anlaşması var. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Yarın devam ederiz. 
BAŞKAN - Yarın Meclis yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, ben, özet... 
BAŞKAN - Somut tenkitlere cevap verirseniz... Tamamlayalım lütfen. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Tamam. 
Ben, o zaman biraz toparlayayım arkadaşlar, çok detaya girmeyeyim. 
Arkadaşlar, tarımsal desteklerle ilgili konuyu, özellikle hayvancılıkla ilgili konuyu topar

lamaya çalışıyorum. 
Şimdi, hayvancılık sektörünün tarımsal üretim içerisindeki payını artırmak zorundayız ve bu 

faaliyet alanında, mutlaka, Türkiye, şartlarını iyileştirmek zorunda. Bunun için, bir mukayese olsun 
diye, 2004 yılı bütçesinde 200 trilyonluk bir kaynak şimdi 600 trilyon lira. Şimdi, bu, hayvancılık 
sektörü açısından, ıslahı, hastalıklarla mücadelesi, ölçek büyütmesi, eğitimi, yem bitkisi ekim alan
larını kapsayan bir proje. 

Şimdi, arkadaşlar, hayvancılık sektörüyle ilgili konuda, biz, çok temel konuları ele alan bir 
yaklaşım içerisinde hadisenin üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Türkiye'de, hayvancılığın en büyük 
sayıya ulaştığı, potansiyeli çok yüksek olan bir ilde, bugüne kadar ortalama 2 000-2 500 civarında 
yapılan suni tohumlamayı 50 000- 100 000 arasındaki bir rakama çıkaracağız. Böyle kapsamlı bir 
çalışma yapıyoruz. Niçin yapıyoruz; Avrupa Birliği üyeliği konusunda on yıllık süremiz var. Bu on 
yıllık süre içerisinde bu sektörü rekabet edebilecek bir hale getirmek zorundayız; yani, biz, 
muhalefet partimizden, elbette, altı çizilecek, dikkatimizi çekecek, sektörümüzdeki sorunlara dikkat 
çekecek uyarıları bekliyoruz. Bu, onların görevi. Biz de onları dikkatle dinlemek zorundayız; ama, 
yaşayan bir insana "öldün" diye hitap edersen, bu insanı nasıl yaşatacağız biz; orada nasıl 
tutacağız?! Şimdi, eğer, bu, hakikat değilse, bu insan yaşıyorsa, bir ümit gerekiyor; biz, bu ümidi 
vermek zorundayız. Biz, Avrupa Birliğine giriyoruz. Avrupa Birliğine giren insanlar olarak, orada 
daha yüksek bir hayat ve onlarla rekabet edebilecek bir gelişme ortamı içerisinde, yüksek bir moral
le gireceğiz. Böyle inanarak gireceğiz, güvenerek gireceğiz. 

Hedefimiz şu: Türkiye, Avrupa Birliğine üye olduğu gün, Türk tarımı ve Türk çiftçisi, 
faaliyetini sürdürülebilir yapmak zorunda. Bize düşen görev, bunu gerçekleştirmektir. Nasılını bul
mak da, hem sizin hem bizim görevimizdir. Önerileriniz bizim için kıymetlidir. 

Ben. son sözler olarak şunu söylüyorum: Sizin, 2004 yılının sonlarında tarıma yönelik eleş
tirileriniz, özellikle. Tarım Şûrasına katılan Genel Başkanınız Sayın Deniz Baykal'ın ve diğer ar
kadaşlarımızın orada yaptıkları açıklamalar, uyarılar, bizim, zaten takip ettiğimiz, gördüğümüz şey
ler ve biz, bu çalışmalar içerisinde, o uyanlar, o açıklamalardan sonra daha çok çalıştık ve 
muhalefetin, Türkiye'deki bir sorunu dile getirmesinden daha tabiî ne var. ama, bunda, lütfen. 
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makul, ölçülü olalım ve yapılan çalışmaları da görmemiz lazım. Eğer, bunlar görülmezse, o zaman, 
arkadaşlarım, sadece köylüler değil; yani, bu işi götüren teşkilat da, bakan da, bürokrasisi de... Yani, 
niçin görülmüyor bunlar?! Peki, görülmeyenler neler; ben, size sadece birkaç cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN- Sayın Bakanım, konuşmanızı lütfen tamamlar mısınız; 20 dakika oldu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla)- Efendim, ben, Sayın Başkanın 

sabrını daha fazla taşırmak istemiyorum. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir)- Sayın Bakanım, dinliyoruz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla)- Evet, ben, müsaade ederseniz, 

konuşmamı burada tamamlayayım. 
Bu kanun tasarımızın görüşülerek, tamamlanmasından önce, kaldığım yerden değil; ama, 

bugün ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız konusunda bir cevap vereceğim. Ne yapmalıyız... 
VEZİR AKDEMİR (İzmir)- Köylü, serumla yaşıyor!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla)- Bak, yaşıyoruz, hayat devam 

ediyor. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir)- Serumla yaşıyor!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla)- Hayır; hayat devam ediyor. Bu 

kadar karamsar olmayın. Bu kadar karamsar olmayın. Bu hayat devam ediyor ve inşallah, siz ve biz; 
yani, bu toplumun siyasetçileri olarak, tarımda da temel sorunları çözeceğiz ve çözmek zorundayız. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir)- İnşallah, dediğiniz olacak. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla)- Bunun için varız! Dolayısıy

la, ben, uyarılarınız için teşekkür ediyorum; ama, kırsal kesimdeki gelişmelerin olumlu yönlerini de 
lütfen söyleyin. 

Onun dışında, AK Partiye mensup arkadaşlarım da, lütfen, köylere gittikleri zaman, bu fotoğ
rafı doğru tespit etsinler. Eleştiri sadece oradan gelmesin, kendi içimizden de eleştiriye ihtiyacımız 
var; ama, bizim görevimiz, bu sektörü yaşatmaktır. 

Selam ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Bakanlıklararası işbirliği ve kuruluşların yardım zorunluluğu 
MADDE 3 1 - İlgili bakanlıklar, bu Kanunun uygulanması bakımından ihtiyaç duyulan husus

larda, sorunların çözüm ve görevlerin ifasında kendi görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli katılım, 
işbirliği ve katkıyı yapar. Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar Bakanlığın daveti üzerine çalışmalara 
ve uygulamalara katılır, gerekli destek ve yardımları öncelikle sağlarlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Giresun Millet
vekili Mehmet Işık. 

Sayın Işık buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET IŞIK (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; 701 sıra sayılı, Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının 31 inci maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum: hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarı ne getiriyor, önce kısaca ona dokunup, ondan sonra gerekli görüşlerimi belirteceğim. 
Lisanslı, izinli depolar kurulmasını, bu depolara, üreticinin, getirip ürününü teslim etmesini, stan-
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dardı ve kalitesi belirlenmiş ürünleri teslim etmesini, burada, belli bir ücret ödeyerek bekletilmesini, 
ürün senedi alarak, bu ürün senediyle fınans kuruluşlarından kredi alabilmesini, elektronik ortamda 
ticaretini yapabilmesini sağlamak amacıyla bu yasayı inceliyoruz. 

Bu yasa, tabiî ki, üreticinin, eğer, çok ürünü varsa, beklemeye tahammülü varsa, depoya kira 
ödeyecek durumu varsa, kredi alması icap ediyorsa, kredi kurumundan kredi faizi ödemeye taham
mülü varsa, bu yasa tasarısının getirdiklerini kabul etmek mümkün; güzel şeyler oluyor. Dünyanın 
her tarafında, ileri ülkelerde bu depoculuk var; ama, Türkiye'nin de gerçekleri var. Gerçi, Sayın 
Bakan "köylünün, çiftçinin, bugün, sıkıntılı durumunu tekrar tekrar gündeme getirerek onların da 
moralini bozmayalım" diyor, ama, gerçekleri de söylemek lazım. Bizim, muhalefet olarak 
görevimiz hataları, eksikleri söylemek, iktidar olarak da sizlerin görevi bunları telafi etmek, düzelt
mek ve daha mükemmele doğru götürmektir. 

Bu tasarı, Grup olarak bizim de desteklediğimiz -Türkiye'de kurulmasını arzu ettiğimiz- bir 
tasan; ancak, bunun, fınans kaynağı da eksik. Özel sektör, fınans kuruluşları, bu ürün senediyle ne 
kadar kredi vermeye yanaşacaklar; onu bilemiyoruz. Ziraat Bankası da tarımsal kredileri asgarî 
limite indirdiğine göre bu ihtiyaçlar nasıl karşılanacak; onu da sizin dikkatinize sunmak istiyorum. 
Bu tasarının en büyük eksikliklerinden birisi de fınans kaynağının nereden sağlanacağının, ne şekil
de sağlanacağının bilinememesidir. 

Bu durumda ne olacak?! Vatandaş bol ürün zamanı, hasat zamanı ürününü çarşıya indirdiği 
zaman ne yapacak?! Acil paraya ihtiyacı var, borçlu, hasadı bekliyor, oğlunu evlendirecek, 
çocuğunu okula gönderecek, sağlık sorunu varsa çözecek, evin ihtiyaçları varsa karşılayacak... Ne 
yapacak; peşin para veren tüccara götürecek, depoya değil, peşin para veren tüccara götürecek. 
Eğer, yeteri kadar ürünü varsa elinde, bir kısmını kredi olarak alacak, avans olarak alacak, geri 
kalanını da faizsiz sermaye olarak tüccara bırakacak; yani, deponun -yapması gereken- işlevini, 
çoğu zaman parayı veren tüccar yapacak ve tüccar da belki bu depoyu arzu ettiğimiz amaçla kul
lanmaya başlayacak. Özellikle bu eksikliği belirtmek istiyorum. 

Depoları kursak bile, bu depoya hangi ürünü koyacağız?! Bugün, Türkiye'de, tarımda büyük 
bir yıkım yaşanmaktadır. Türkiye'nin tarihinde, cumhuriyetin tarihinde, hiçbir zaman, üst üste, 
tarımda geriye gidiş olmamıştır. İlk defa, bu dönemde -2003, 2004, ayrıca, 2005'te de, hedef olarak, 
aynı görünüyor- tarımsal üretim düşecek, tarım gelirleri geriye gidecek; yüzde 1,7 yüzde 1,9 ve yüz
de 1,7 olarak tanmın gerilemesi öngörülmüş ve gerçekleşmiş. Bu nereden kaynaklanıyor; tarımdaki 
ürün fiyatlarının düşüklüğünden. Trakyalı üzümcü, geçen yıl -yeni fiyatlarla söylüyorum- 22 kuruşa 
sattığı üzümü, bu sene 15 kuruştan satmış. Türkiye limon üreticisi, 50 kuruştan sattığı limonu, bu 
sene 30 kuruştan satmış. Türkiye tarımında önemli yer tutan buğday, geçen yıla göre, 5 kuruş ek
siğe gitmiş. Pamukta daha üzücü bir durum var; 1 lira 20 kuruş olan -biz, büyük rakamlara alıştık, 
şimdi bu rakamları söylemekte zorluk çekiyorum- ürün 80 kuruşa alıcı bulamamış. 

Peki, fiyatlar aşağıya inerken, tarım girdi fiyatları artmış mı, azalmış mı; bu dönemde, sadece 
mazotta, gübrede, tohumlukta meydana gelen fiyat artışları büyük rakamlara ulaştı; buna rağmen, 
ürün fiyatları düşüyor. Geçen yıllar, 2,5-3 kilogram buğdayla 1 litre mazot alınırken, bu sene 4 veya 
5 kilogram buğdayla 1 litre mazot alınabilmektedir. 

Efendim, serbest piyasa ekonomisi, ne yapalım diyebilirsiniz; herkes, mevcut şartlara göre 
kendisini ayarlasın diyebilirsiniz. Peki. soruyorum; serbest piyasa ekonomisinin önderliğini yapan 
ülkelerde, tarımdaki girdilerin fiyatları bizdekilerle aynı mı? Orada, düşük girdi fiyatları, büyük bir 
destek var; ama. bizde, hem yüksek girdi fiyatları hem de destekten yoksunluk var. 

Bugün, Türkiye'de, girdi fiyatları sürekli arttığı halde, ürün fiyatları sürekli düşmektedir. Bazı 
ürünlerin 2003 fiyatlarını biraz önce sizlere arz ettim. Bugün, Amerika'da, üreticinin tarım ürün
lerinden elde ettiği gelirin yüzde 35'i devlet desteğinden gelmekte. Avrupa'da hektar başına destek
lemeler 440 dolar. Türkiye'de 80, işte. bazı rakamlara göre 90 dolar civarında; yani, beşte l'i 
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civarında bir destek verebiliyoruz. Köylüye verebildiğimiz destek bu, üreticiye verebildiğimiz des
tek bu, maliyet artışları bu ve bu şekilde devam ediyor. Örnek olarak söylemek lazım gelirse, 
Yunanistan'da pamuğa 63 sent, ABD'de 35 sent prim verilirken, Türkiye'de 15 sent civarında bir 
prim verilebilmekte. 

Bu örnekleri bütün ürünler için çoğaltmak ve sizlere sunmak mümkün; ama, fazla zamanınızı 
da almak istemiyorum. 

Peki, bu Türk üreticisi, bu durumda, çok savunduğumuz serbest piyasa ekonomisi koşullarıy
la nasıl rekabet edecek?! Kağnı arabası, son model otomobille yarışabilir mi; yarışamıyor ve çökün
tü buradan kaynaklanıyor, tarımdaki gerileme buradan kaynaklanıyor. 

Tarım bu derece ihmal edilecek bir sektör mü?! Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, tarım, vazgeçil
mez bir ekonomik faaliyettir. Bir ülkenin gücü, tarımdaki gücünden gelir. Ne kadar tarımda zengin
se, kendi kendine yeterliyse, o derece güçlü ve başkasına muhtaç olmayan bir ülke demektir. Tarım 
ürünlerinde kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken, bugün, maalesef, ithalatımız ihracatımızı 
geçmiş durumdadır; yani, Türkiye, dışarıdan tarım ürünleri alabilen bir ülke durumuna gelmiştir. 

Bu hükümet, birçok konuda, köylüyü başbaşa bıraktı. Tarımsal KİT'ler ya özelleştirildi ya fonk
siyonlarını yapamaz hale getirildi. Tarım satış kooperatiflerini desteklemeyi bırakarak, bu kuruluşları 
da, kendi ortaklarına desteğini yapamaz ve yapmaz duruma getirdi. Şimdi, tekrar, özel sektör-devlet-
çilik tartışması açmak istemiyorum; elbette ki, özel sektörümüz olacak, ekonomimizdeki önemli 
yerini koruyacaktır, mutlaka bulunması gereken bir sektör olarak özel sektörü burada anmak is
tiyorum; ama, devlet, piyasayı istikrarda tutacak bazı enstrümanları elinde tutması gerekmiyor mu? 

Hükümet "tarım satış kooperatiflerinin 800 000 000 YTL borcunu sildik ve birliklere 208 000 000 
YTL kredi verdik" diyor. Yakın tarihte basın ajanslarına yansıyan haberlere göre, hükümet, banka hor-
tumcularının 40 milyar dolar borcunu silmeye veyahut da alamayacağını ilan etmeye kalkıyor. Peki, 5-
10 hortumcunun 40 milyarını silmeyi veyahut da "artık alamayacağım" diye teslim olmayı göze alan 
devlet, tarım satış kooperatiflerine verdiği 570 000 000 liralık borcu silmemeyi çok büyük bir başarı 
gibi, çok büyük bir uygulama gibi göstermeye çalışıyor. 

Bu sene, yani, 2004 yılında, 4 Nisanı 5 Nisana bağlayan gece büyük bir don olayı yaşandı. 
Doğu Karadenizde, 100 metre rakımın üzerindeki fındık mahsulü tamamen kurudu; yani, fındık yok 
oldu; bir tek fındık üretilemez durumda. Fındık ağaçları kurudu; yer yer kurumalar başladı. Yani, 
don zararı yalnız 2004 yılında değil, 2005 ve 2006 yılında da üreticiyi sarsmaya devam edecek. 
Üreticiler kuruyan fındık dallarını kesmeye başladı; maalesef, yeni ürün alması mümkün değil. 
Kuruyan dallarda, zarar gören dallarda, zayıflayan dallarda ziraî zararlılar üremeye başladı; bunun 
da ziraî mücadelesini yapacak durumda değil; çünkü, ekonomik gücü yok; geçen sene hiç ürün 
alamamış, bu sene ürün alabilmesi için gereken ziraî mücadeleyi yapması da mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, konuyu biraz daha özele indirmek ve kendi seçim bölgemle ilgili durumu 
size arz etmek istiyorum. Giresun'un 900 000 dekar arazisi fındık ağaçlarıyla kaplıdır; yani, arazinin 
tümü fındık ağaçlarıyla kaplıdır, başka bir ürün, maalesef, burada üretilememektedir. Bütün alternatif 
ürün araçlarına rağmen, bu iklimde, bu sığ toprakta, bu bol yağışta üretilebilen başka bir ürün, maalesef, 
henüz daha bulunamamıştır. Yani, Giresunlu, fındıkla yaşamaya, Giresun'un esnafı fındıktan gelecek 
gelirle kendi hayatını, ticaretini devam ettirmeye, köylü de hayatını devam ettirmeye mecburdur. 

Arazi çok bölünmüştür. Çiftçi ailesi geliri ortalama 13 dekardır. Bunun da büyük kısmı; yani, 
yüzde 80'e kadar kısmı 8 dekarın altındadır. 1 dekar yerden 100 kilo fındık alınacağı hesap edilirse, 
yıllık kazancı -bu ortalama alana göre söylüyorum- 3 000 YTL civarındadır. 3 000 YTL ile bir dönem 
geçirilemeyeceğine göre, bir yıl geçirilemeyeceğine göre, insanlar göç etmek mecburiyetinde kalıyor. 
Türkiye'de en fazla göç veren illerden biri Giresun'dur; hatta, o kadar ileridir ki, İstanbul'da yaşayan 
Giresunlu sayısı Giresun'da yaşayandan daha fazladır. İstatistik Enstitüsünün rakamlarını söylüyorum. 

Bu sene, bu afetten sonra, Tarım Bakanlığınca bir inceleme yapıldı, 53 712 aile zarar görmüş 
olarak tespit edildi. Bu, 37 000 aileye indirildi çeşitli sebeplerle ve 214 000 000 YTL zararın olduğu 
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tespit edildi. Bunun da 121 000 000 YTL'si ödenebilecek olarak kabul edildi. Yüzde 15'inin ilk 
aşamada ödenmek üzere gönderileceği söylendi; ancak, 18 000 000 YTL yerine 11 000 000 YTL 
gönderildi ve dolayısıyla da, yüzde 15 değil, yüzde 9 ödendi. 

Halk perişan; esnaf kepengini kapatmakla karşı karşıya; esnaf, aldığını veremiyor, borcunu 
ödeyemiyor; üreticilere de herhangi bir kredi açıp da, fındıktan sonra ödenmek üzere herhangi bir 
mal vermesi mümkün değil. Yani, esnaf dükkânını kapatmakla karşı karşıya, köylü de herhangi bir 
ihtiyacını karşılamamakla karşı karşıya; bu kadar perişan bir durumda. 

Burada yapılan bir konuşmada, Giresun'daki bu büyük afetin boyutunu bilmeden, bir arkadaşımız 
"Giresunlu traktörünü mü sattı" dedi, kendi bölgesinde daha fazla afet olduğunu düşünerek. 

Arkadaşlar, Giresun'da, çiftçimiz, hiçbir zaman bir traktör alacak kadar zengin olmadı. 
Nitekim, Türkiye'nin, zannediyorum, en az -traktör sayısı 8-10-15'i geçmez- traktör Giresun'dadır. 
Belki arazinin de etkisi var; ama, traktör alacak parası olan da, herhalde, kendi ihtiyacını görecek 
traktörü almak ister; ama, Giresunlu bir şey yapıyor; traktörünü alamadı; ama, şimdi, kapıdaki tek 
ineğini satarak, başka hangi ile gidebilirim diye onun hesabı içerisinde. 

Bir başka arkadaşımız da -biraz önce yüzde 15 afet yardımının yüzde 11 olarak ödendiğinden 
bahsetmiştim- "bunu ödedik bayramdan önce, Giresun'da halk bayram ediyor" dedi. Bu nasıl bir 
bayramdır?! 214 000 000 zararın 11 000 000 Yeni Türk Lirası zararı ödenmiş, halk da bayram 
ediyormuş!.. Sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Çok acil olarak, afet gören bölgemizde doğrudan gelir desteği ödemeleri, Sayın Bakanım, afet 
dikkate alınarak öncelikle ödenmelidir. 2090 sayıl Yasa gereği, ödenmesi gereken afet zararları bek
lenmeksizin hemen ödenmelidir. Artık, yüzde 15'i değil, yüzde 85'i ödenmelidir. Aksi halde, 
Giresunlunun bu kışı geçirmesi mümkün değildir. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Giresunlu, valizi elinde, hangi ile gideceğini hesap et
mektedir. Bu göçün, birçok büyük ilde, hangi sosyal sorunları yaratacağını takdirlerinize arz 
ediyorum. Biraz önce, İstanbul'daki asayiş olaylarıyla ilgili olarak konuşan arkadaşımız, neden kay
naklandığını söylemişti; işte, bu göçün yarattığı sorunlardır. Orada bu sorunları çözmezsek, İstan
bul'da çözemez hale getiririz. 

Hükümet, seçim öncesi, karşı olacağını ifade ettiği IMF programını üç yıl daha uygulamayı kabul 
ederek, çiftçimizi, dolayısıyla tarımımızı her gün üretemez, ürettiğiyle geçinemez bir hale getirmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET IŞIK (Devamla) - Lisanslı depoculuk; ama, AKP Hükümetinin bu politikası devam 

ettiği sürece, depolara koyacak tarım ürünlerini bulamayacağımız açıktır. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.07 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

701 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
7.- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) 
(S. Sayısı: 701) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar, Hukukî ve Cezaî Sorumluluk 

Lisanslı depo işleticisinin ayrım yapma yasağı 
MADDE 32.- Depo kapasitesinin dolu olması, teslim edilmek istenen veya depolanmış bir 

ürünün lisanslı depodaki diğer ürünleri ve sağlığı olumsuz etkileyecek bir nitelik taşıması ya da 
depolanmaya elverişsiz olması durumları dışında, lisanslı depo işletmesi ürünün depolanmak üzere 
kabulünde, depolama hizmetlerinden ve lisanslı depo işletmesi imkânlarından yararlanılmasında 
kişiler arasında ayrım yapamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Bursa Milletvekili 
Sayın Kemal Demirel; buyurun.(CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA KEMAL DEMİREL (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün görüşmekte olduğumuz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının 32 nci 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu maddeyle "depo kapasitesinin dolu olması, teslim edilmek istenen veya depolanmış bir 
ürünün lisanslı depodaki diğer ürünleri ve sağlığı olumsuz etkileyecek bir nitelik taşıması ya da 
depolanmaya elverişsiz olması durumları dışında, lisanslı depo işletmesi ürünün depolanmak üzere 
kabulünde, depolama hizmetlerinden ve lisanslı depo işletmesi imkânlarından yararlanılmasında 
kişiler arasında ayrım yapamaz" hükmü getirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, sahip olduğu coğrafî özellikler açısından, dünya ülkeleri 
arasında, tarım ülkeleri arasında geçen bir ülkedir; yani, bunun anlamı, tarımda kendi kendine 
yeten, kendi ektiğiyle, kendi biçtiğiyle hayatını devam ettirebilen bir ülke konumunda olduğu ger
çeğidir; ama, ne yazık ki, son yıllarda, ülkemiz, bu, kendi kendine yetmeden uzaklaşmış, hızla 
tarımda, ihraç eden ülke sıfatından uzaklaşarak, ithal eden ülke konumuna gelmiş, bu da, bizi, dışa 
bağımlı olma noktasında sıkıntıya sokmuştur. Yani, bizim ülkemiz tarım ülkesi olmasına rağmen, 
tarımdaki bu olumsuz gelişmeler, hem Türk çiftçisinin hem Türk köylüsünün ektiği ürünün kar
şılığını alamaması, tarımdaki teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması ve desteklenmemesinin 
sonucunda, tarımdaki geriye gitme, gerçekten, ülkemizi sıkıntıya sokmuştur. 
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Şimdi, tarım deyince, ülkemiz gerçekten önemli bir noktada olmasına rağmen, bugün tarımla 
uğraşan insanlarımızın sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek, hükümetin görevi olmasının ötesinde, 
muhalefetin de, milletvekilleri olarak, bu sorunların çözülmesi noktasında yapmış olduğu uyarıcı 
çalışmalara hükümetin de gereken önemi vererek ve dikkate alarak, bu sorunların çözülmesi nok
tasında işbirliğine ihtiyaç vardır; çünkü, bu ülkede hep beraber yaşıyoruz, yetmiş milyon insanı il
gilendiren bir konu bu. 

Bugün burada bulunan her parlamenterin, inanıyorum ki, köylüyle, çiftçiyle mutlaka bir iliş
kisi vardır; ya köyden göç etmiştir, kente gelmiştir veya köylerde, küçük ilçelerde eşi, dostu, ak
rabası vardır; yani, kısacası, tarımla uğraşan bu insanların şehirlerde oturan yakınları vardır. Par
lamentoda oturan milletvekilleri vardır. Bu noktada, bu sorunun çözülmesi için, bu Parlamentonun, 
üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemiz yetmiş milyon. Bu yetmiş milyon insanın yansından 
çoğu tarımla uğraşıyor. Bu kadar önemli bir konuda, Parlamentonun, bu sorunu çözmek için işbir
liğine büyük ihtiyacı var. Bugün, Avrupa olsun, Amerika olsun, kendi çiftçisine gereken önemi ver
mektedir; o ülkeler, üreten insanlarına sahip çıkmaktadır; ürettikleri ürünün karşılığını alamasa bile, 
o çiftçiye sahip çıkarak, desteklemektedir ve o ülkeler, bizim gibi ülkelere -işte, buğdayda, şeker-
pancarında, pirinçte, mısırda yaşadık- âdeta, üreten çiftçimize bizim sahip çıkmamızı bir kenara 
bırakmayı yol göstermişler; ama, kendi insanlarının, kendi çiftçisinin, kendi köylüsünün ürettiği 
ürünü bize pazarlamaya kalkışmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bugün Parlamentoda bulunan partiler olarak biz, seçimlerde köylere 
gittik. O köylerde hemen hemen herkesin aynı şeyi söylediğine inanıyorum. IMF politikalarından 
şikâyetçi olduk. IMF politikalarının Türk çiftçisini, Türk köylüsünü, üreten insanlarımızı yoksul
luğa ittiğini söyledik. Hayvancılıktaki sıkıntıların buradan kaynaklandığını söyledik ve de "bizi 
seçerseniz, Parlamentoya gönderirseniz, iktidar olursak. IMF'den sizleri kurtaracağız, sizlere hak et
tiğiniz değeri vereceğiz" dedik. Peki, sonra ne oldu? Parlamentoya geldik; ama, ne yazık ki, IMF 
politikalarını devam ettirir noktadayız; yani, seçimden evvel, köylümüze, çiftçimize, üreten insan
larımıza vermiş olduğumuz bu sözlerin arkasında duramayarak, ne yazık ki, çiftçiye karşı. 
üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmamış olmanın sorumluluğuyla karşı karşıyayız. 

Sayın Tarım Bakanımız, şimdi, gerçekten, bu kanunla ilgili olarak, bu kanun çıktığı zaman, 
çiftçimizin, köylümüzün sorunlarının çözüleceği noktasında görüş ortaya koyuyorlar. Tabiî ki, bu 
kanunlar çıktığı zaman çiftçimizin ve köylümüzün sorunları çözülmeli, sıkıntıları aşılmalı. 

Depo diyoruz. Arkadaşlar, depoların içinin dolması lazım. Siz depoları yapacaksınız; ama, o 
depoların içini dolduracak olan üretim gerçekleşmediği zaman, Türk çiftçisi. Türk köylüsü 
üretemediği zaman depoları neyle dolduracaksınız; ithalat yaparak mı dolduracaksınız, ithalat 
yaparak, o depolann içini doldurarak, Türk çiftçisini aydınlığa mı kavuşturacaksınız; hayır. Onun 
için, bu kanunları çıkarırken, kanunları çıkarmadan evvel, Türk çiftçisinin ve Türk köylüsünün hak 
ettiği yere getirilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Hükümet, bu noktada, çiftçimize ve 
köylümüze vermiş olduğu sözlerin arkasında durmalı. 

Şimdi, bir şeyler söylüyoruz, anlatıyoruz, diyoruz ki: Türk çiftçisinin durumu bu; ama, ne 
yazık ki, bizim söylediklerimiz sanki doğru değilmiş gibi, Türk çiftçisinin hali çok iyi, köylümüz 
mutlu, yani ektiği ürünün karşılığını alıyor; ektiği ürünün karşılığını almanın ötesinde, geleceğiyle 
ilgili kaygısı yok, düşüncesi yok, her şeyi dört dörtlük gibi bir izlenim ortaya konuluyor. Dün de 
konuşmamda söyledim; bugün köylerden kente göç oluyor. Eğer köylerden kente göç olursa, kent
lerdeki sorunları çözmek çok daha zor olur. Bugün gündemdışı söz alan bir milletvekilimizin, bir 
başka milletvekilimizin de söylediği gibi, bugün şehirlerde sıkıntılar var. Şehirlerdeki o sıkıntıların 
başında -işte, televizyonlarda görüyoruz, gazetelerin manşetlerinde okuyoruz- hayat pahalılığının 
ötesinde, hırsızlıktan, kapkaçtan şikâyet ediliyor. Peki arkadaşlar, bu şikâyet ettiğimiz konular nasıl 
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doğuyor?! Bugün, köyden kente göçü önleyemediğimiz sürece, inanın, şehirlerdeki sorunları çöz
mek o kadar kolay olmayacaktır. O yüzden, köyden kente göç etmeyi önlemenin yolu, çiftçinin, 
ürettiği ürüne sahip çıkması. 

Bugün yine biz söylüyoruz, diyoruz ki: Çiftçimiz geçen sene ürettiği ile bu sene ürettiğini kar
şılaştırdığı zaman, geçen seneki fiyat ile bu seneki fiyat arasında fark var. "Hayır, öyle değil" 
deniliyor bize. Yine ben Sayın Bakana soru önergesi vermiştim, o soru önergesinden aldığım birkaç 
rakamı vermek istiyorum. Geçen sene mandalinanın kilosu 470 000 liraymış, bu sene 400 000 
liradan satılmış; yani, 70 000 liralık bir fiyat kaybı var. Limonda -560 000 liraymış geçen sene, bu 
sene 300 000 lira- neredeyse yüzde 70-yüzde 80 kaybı var. Yani, tarımla uğraşan insanlarımız, üret
tikleri ürünlerin karşılığını alamamanın ötesinde, geçen sene sattığı ile bu sene sattığı arasındaki bu 
farkı neyle karşılayacak arkadaşlar? 

Değerli milletvekilleri, yine köylerde dolaşıyoruz... Bilhassa Bursa'nın dağ köylerinde bunun
la karşı karşıyayız. Şunu açıkça söyleyebiliyorlar: "Üretmek istemiyoruz." Bunun anlamı nedir ar
kadaşlar; üretilmeyen bir Türkiye'de, Türkiye'nin sorunlarını çözmek mümkün değildir. Çiftçinin 
üretmesi lazım, ürettiğini satması lazım, sattığından para kazanması lazım, kazandığı parayla da in
sanca yaşaması lazım, çocuklarının geleceğinin de garanti altında olması lazım. Şimdi, siz ekiyor
sunuz biçiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz, satıyorsunuz, bir de karşılaştığınız tabloya bakıyorsunuz; 
masrafınız ile gelirinizi karşılaştırdığınız zaman cebinizden para çıkıyor. O zaman çiftçi diyor ki: 
"Üretmeye ne gerek var, niye üreteyim? Eğer ben borçlanacaksam niye üreteyim?.." Onun için, 
üreten insanlarımıza sahip çıkılması lazım. 

Yine, köylerde karşılaştığımız tablolardan bir tanesi şu: Biliyorsunuz, genellikle köylülerimiz 
yazın üretirler, kışın da ürettikleriyle geçinmeye çalışırlar. 

Değerli milletvekilleri, öyle kahvelerde, öyle köylerde karşılaştığımız tablolar var ki, gerçek
ten iç acıtıcı; içtikleri çayın parasını ödeyemiyorlar ve şunu söylüyorlar: "Bunu yazın; yazın 
ödemeye çalışacağız." Kışın 50 000 liraya karşılık içtiği çay parasını dahi veremez durumdadır. O 
da, yazın üretip de, ürettiğini satıp da eğer para kazanabilirse, kışın yapmış olduğu o borcu silmeye 
çalışacak; ama, ne yazık ki, bu da, gerçekten, ülkemiz açısından çok sıkıntı veren bir tablo. 

Şimdi, Avrupa Birliğine gireceğiz diyoruz; Avrupa Birliğiyle ilgili önümüzde on yıllık bir 
süreç var; bu, önemli bir süreç. Bu süreç içerisinde Avrupa Birliğiyle ilgili müktesebat 80 000 say
fadan oluşuyor; ama, bu 80 000 sayfanın en önemli özelliği, neredeyse yarıya yakın sayfasında 
tarım konularının olmasıdır. Yani, demek ki, Avrupa Birliği süreci içerisinde önümüze en büyük 
sorun olarak çıkacak konulardan bir tanesi tarım. Yani, tarımda Avrupa Birliğine girmek için, bizim 
üreten çiftçimize, üreten köylümüze, tarımla uğraşan insanlarımıza sahip çıkılması gerekli. 

Bu noktada hükümetimize söylediğimiz söz şu: Türk çiftçisine sahip çıkın, Türk köylüsüne 
sahip çıkın. Yani, hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bugün, her köyün meydanında 
anıtlar vardır. O anıtlar, onuncu yıl anıtlarıdır ve o anıtların arkasında şu sözler vardır, köylerde 
asılıdır: "Türk köylüsü milletin efendisidir" demiş Mustafa Kemal Atatürk. Tabiî, Kurtuluş 
Savaşının kazanılmasında Türk köylüsünün olağanüstü gayreti, çabası, gözönünde tutulduğu 
zaman, gerçekten milletin efendisidir; ama, hızla uzaklaşan bu efendilik, hızla köleliğe doğru git
mektedir. 

Şimdi. Sayın Tarım Bakanı "karamsar tablo çizmeyin" diyor. Değerli milletvekilleri, 
hükümetin olumlu icraatlarına, her zaman, destek verecek noktada olumlu görüşlerimizi bil
diriyoruz. Yani, hükümetin, Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün ürettiği ürünün karşılığını alması 
noktasında, sahip çıktığını gördüğümüz zaman, tabiî ki yanında olacağız. Biz, Türk köylüsünün ağ
lamasını istemiyoruz, gülmesini istiyoruz. Bu noktada, hükümetin, alacağı mazotundan tutun, 
ilacından tutun, gübresinden tutun, tohumundan tutun, hangi konuda olursa olsun Türk çiftçisine 
sahip çıkması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, tabiî ki, yanında olacağız; ama, 
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bunun bir an evvel yapılmasında yarar var. Çünkü, eğer, bu yıllar hızla geçip giderse, siz, köylüye 
sahip çıkma noktasına geldiğiniz zaman, korkarım ki, Türk köylüsünü da yaşar halde bulamazsınız. 
O açıdan, Türk köylüsüne gereken önemin verilmesini istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu kanunun Türk köylüsüne, Türk çiftçisine hayırlı, uğurlu ol
masını dilemek istiyorum; ama, bunu dilerken de, sizden isteğimiz, sizden dileğimiz, üreten insan
larımıza sahip çıkmanız, o insanların insanca yaşamasını sağlayacak katıklarda bulanmanızdır 
diyorum. 

Hepinizi içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Konya Milletvekili Harun Tüfekçi; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
HARUN TÜFEKÇİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının 32 nci maddesiyle ilgili, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Konya bölgesindeki -ki, benim 
seçim bölgem- o bölgedeki tarım gönüllülerinin almış olduğu maaşla alakalı bir beyanı var idi, bunu 
kısaca açıklamak istiyorum. Bugün, yani. 2005 yılı, tarihi itibariyle Konya'da 30 tarım gönüllüsü 
görev yapmaktadır. Bunlardan 22'sinin devlete maliyeti, her biri için 1 239 000 000 TL'dir ve yine. 
cebine giren para da bugün itibariyle 850 000 OOO'dur; 184 000 000 değil, 850 000 OOO'dur. Yine, 
diğer 8'inin maliyeti de ortalama 1 milyardır. Yine, geçen sene. 2004 itibariyle Konya'daki tarım 
gönüllülerinden 25'inin, her birinin devlete maliyeti 350 000 OOO'dur ve bugün, 2004'te 350 000 000 
olan maliyeti, neredeyse 4 kat artırarak 1 239 000 000 yapmışızdır. Devletin tarım gönüllülerine 
vermiş olduğu değer ve ciddî anlamdaki katkı ortadadır. 

Doğru Yol Partisi Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın "tarım gönüllüleri 184 000 000 
TL alıyor" ifadesi Konya bölgesi için gerçeği yansıtmamaktadır. 

Ülkemizde tarım adına atılmış, tarım gönüllüleri gibi önemli bir projeyi görmezlikten gelerek, 
tarım gönüllülerinin aldığı maaşı tartışıyor olmak düşündürücüdür. AK Parti İktidarı şayet bu 
projeyi hayata geçirmeseydi neyi konuşuyor ve eleştiriyor olacaktık? Gönül isterdi ki, gönüllü 
tarımcıları eleştirmeyi bırakıp yeni projeleri önerebilme çabası içinde olsaydı Sayın Kandoğan. 

AK Parti İktidarı, bugüne kadar akla gelmeyen ve ortaya konulmayan yeni projelerle halkımızı 
rahatlatmaya devam etmektedir, âdeta, Mevlana'nın dediği gibi "dün dünde kaldı cancağızım, yeni 
şeyler söylemek lazım." 

Bu ülkenin yeni şeyler konuşmaya, yeni projeler üretmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tüfekçi. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yasak faaliyetler 
MADDE 33.- Lisanslı depo işletmeleri, bu Kanunda ve mudi tarafından izin verilmedikçe ken

dilerine tevdi olunan başkalarına ait ürünler üzerinde hiçbir şekilde alım, satım, rehin gibi tasarruf
larda bulunamaz, ürünlerin niteliklerini değiştirecek herhangi bir işlem yapamazlar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Hukukî ve cezaî sorumluluk 
MADDE 34.- Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ve bu Kanun kapsamında 

lisans alan diğer ilgililerin malikleri, yöneticileri, denetçileri ve personeli kendi kusurlarından ileri 
gelen zararlardan dolayı Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar ve bu Kanun kap
samında lisans alan diğer ilgililerle birlikte sorumludur. 

Fon, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların yöneticileri, denetçileri ve personeli 
ile bu Kanun kapsamında lisans alan diğer ilgililer; bunların işlem ve faaliyetlerine, ürün ve ürün 
senetlerine, para ve mallarına, evrak, rapor, hesap, kayıt ve defterlerine ve diğer başka belgelere iliş
kin işledikleri suçlardan dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler. Bunlar tarafından düzenlenen 
evraklar, Türk Ceza Kanununun tatbiki bakımından resmi evrak olarak kabul edilir. 

Ayrıca aşağıdaki fiil ve hareketlere ilişkin daha ağır bir ceza hükmü öngörülmemişse; 
a) 23 üncü maddede belirtilen ve tutmakla yükümlü olunan kayıt ve defterleri hiç veya doğru 

ve düzgün şekilde tutmayan ya da noter tasdikini yaptırmayan veya defter ve belgelerin saklama 
süresine uymayan lisanslı depo işletmesi yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 67 nci 
maddesinde öngörülen cezalar tatbik olunur. 

b) Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde ücret talep ve tahsil eden, 35 in
ci madde hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, 
şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmesinin yönetici ve personeli ile diğer il
gilileri hakkında ikiyüzelli günden beşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

c) 17 nci maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci fık
rasının (a) bendi ve son fıkrası, 32 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden lisanslı depo yönetici 
ve personeli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve ikiyüzelli günden ikibinbeşyüz güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

d) Kasıtlı olarak hatalı numune alan veya alınan numuneyi kasıtlı olarak tahrip eden veya 
ürünü temsil etme niteliğini bozan veya bu Kanun kapsamında depolanan veya depolanacak olan 
herhangi bir tarım ürününü kasten gerçeğe aykırı şekilde tartan, derecelendiren, sınıflandıran ya da 
hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça lisanslı depo işletmesi ile borsa arasında imzalanan ve 
Bakanlıkça onaylanan sözleşmeye uygun hareket etmeyen, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve 
(h) bentleri, 28 inci maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı 
hareket eden kişi hakkında fiilin önem ve mahiyetine göre altı aydan iki yıla kadar ağır hapis cezası 
ile bin günden dörtbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

e) Bu Kanuna uygun olarak verilen bir lisansı, tahrif, taklit veya yanlış olarak temsil eden, 
üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da Kanunen yetkisi olmaksızın lisans veya ürün 
senedini kredi veya herhangi bir şekilde menfaat temini amacıyla düzenleyen veya kullanan, ken
dine menfaat sağlamak amacıyla depolama hizmetlerini Kanuna uygun olarak yerine getirmeyen, 8 
inci maddenin birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve 33 üncü madde hüküm
lerine aykırı davranan kişiler hakkında fiilin önem ve mahiyetine göre iki yıldan beş yıla kadar ağır 
hapis cezası ile ikibinbeşyüz günden yirmibeşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu madde kapsamında işlenen fiillerin neticesinde oluşan zararların herhangi bir şekilde taz
min edilmemiş olması halinde mahkemece ödettirilmesine re'sen hükmolunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Bursa Milletvekili 
Sayın Mehmet Küçükaşık; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri: görüşülmekte olan yasa tasarısının 34 üncü maddesi hakkında söz almış bulunmaktayım: 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
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Biraz önce, Sayın Tarım Bakanımız "gerçekten de insanlara bu kadar karamsarlık aşılamayın. 
Türkiye'de güzel şeyler de yapılıyor. Eğer, insanların yok olduğunu söylerseniz, insanlarda ileriye 
yönelik yaşama umudu, bir ümit kalmaz" dedi. Evet, bunlar, gerçekten de doğru sözler; ama, insan
ların bir şeyi de bilmesi gerekiyor; var olan gerçeği de biraz bilmek gerekiyor. 

Şimdi, yine, Tarım Bakanımız konuşmasında, tarımsal teşviklerden söz etti. Tarımsal teşvik
lere gerçekten de çok büyük indirimler var. İnsanlara, kredilendirmede, gerçekten de güzel açılım
lar sağlandı; ama, bir tarafa bakmak gerekiyor. Türkiye'de Ziraat Bankasından ve tarım kredi 
kooperatiflerinden bugüne kadar kredi alan ve 4876 sayılı Yasayla taksitlendirmeden yararlanan in
sanların, bir, konumuna bakmak istiyorum, rakamlar vermek istiyorum. 

Ziraat Bankasına borçlu bulunan şahıslar... 218 718 kişi bu aftan yararlandı; başvuran 177 318 
kişi, yani yüzde 81'i. Bunlardan 9 933 kişi, birinci taksitini ödeyemedi; ikinci taksitini ödeyemeyen
ler ise 33 288 kişi şu anda. Bunlara, kasım, aralık, ocak aylannda yüzde 108 ortalama faiz uygulan
dı. Şimdi ise, bu süre, tekrar Nisan 2005 sonuna kadar uzatılıyor ve yüzde 26 carî faiz uygulaması 
var. Buna baktığımızda, Ziraat Bankasında borcu taksitlendirilen şahısların yüzde 25'inin borcunu 
ödeyemediğini görüyoruz, bu kadar güzel şartlar hazırlandığı halde. 

Tarım kredi kooperatiflerine geldiğimizde, orada da durum pek farklı değil. Tarım kredi 
kooperatiflerinde de, 233 972 ortak, 799 trilyon lira borcu için, 393 trilyon lira olarak taksite bağ
landı; bunlar, 3 taksitte ödeyecekler. Borcu taksite bağlanan 233 972 ortağın Ekim 2003 taksit tutarı 
olan 130,7 trilyon lirasının 215 472 ortak üzerindeki 115,7 trilyon lirası ancak ödendi; 18 500 ortak 
üzerindeki 15 trilyon lirası ise tahsil edilemedi. Yine, 2004 yılında, 233 972 ortağın Ekim 2004 tak
sit tutarı olan 130,7 trilyon lirasının 186 481 ortak üzerindeki 101,9 trilyon lirası tahsil edildi; 47 
491 ortak üzerindeki 28,8 trilyon lira ise tahsil edilemedi. Baktığımızda, Ziraat Bankasındaki bor
cunu taksitlendiren insanların da yüzde 25'inin yine borcunu ödeyemediğini görüyoruz. Bu süre, 
şimdi, yine nisan sonuna kadar, Ziraat Bankasında yüzde 26, tarım kredi kooperatiflerinde yüzde 28 
carî faizle ödenecek. 

Şimdi, gerçekten de tarımda güzel krediler veriliyor; ama, burada bir şart var. Ziraat Bankası 
ve tarım kredi kooperatiflerine borcu olan, borcunu taksitlendiren şahıslar, gerek hayvancılık 
kredilerinden gerekse tarımsal kredilerden faydalanamıyor. Şimdi, siz, devlet olarak insanlara söz 
vermişsiniz ve "arkadaş, ben, sana bu kredileri vereceğim, senin daha önceki borcunu da yeni tak
sitlerle ödemen koşuluyla güzel taksitlere bölüyorum; sana bir can suyu vermeye çalışıyorum" 
diyorsunuz; ama, bu insan kredi almaya gittiğinde "ben yatırım yapacağım, kredi alacağım" 
dediğinde, gerek işletme gerek yatırım kredisi almaya gittiğinde "hayır arkadaş, ben sana para 
veremem, sen daha önceki borcunu öde" diyorlar. Bakınız, insanlar, bu kadar güzel şartlar hazırlan
dığı halde, eğer, tüm borçlularının yüzde 25'i hâlâ borçlarını ödeyemiyorsa, tarımda birtakım şey
lerin iyi gittiğini söyleyebilmek pek mümkün değil. 

İkincisi, insanlara ümit verebilmek için, yöneticilerin de güzel şeyler yapması gerekiyor. Mısır
dan bahsediyoruz burada. Sürekli, tüm arkadaşlarımız, buğdaydan bahsetti, diğer ürünlerden bah
setti, şekerpancarından bahsetti. Şimdi, mısırda daha ilginç fiyatlar var. Türkiye'de, şu anda, gerek 
Çukurova Bölgesinde gerek Marmara Bölgesinde, 15 rutubet mısırın fiyatı 315 000 ile 320 000 
arasında. Normal piyasa değerlerine göre 380 000 lira olması gerekiyor fiyat; ama, ithal mısır gün
deme geldiğinde, özellikle, Türkiye'ye, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan, Bandırma Limanına 
teslim -bunu özellikle söylüyorum; çünkü, Bandırma Limanından ithal mısırı kimin ithal ettiğini 
herkes biliyor- 122 dolara geliyor. Daha önce gümrük vergileri yüzde 80'di; şimdi, yüzde 100 arttı 
vergisi; yani, 244 dolara, Bandırma Limanından Türkiye'ye, daha onbeş gün önce -benim bildiğim 
kadarıyla- 40 000 ton mısır geldi. 

FERAMUS ŞAIÜN (Tokat) - Kim getirdi?.. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Herkes biliyor, bütün Türkiye biliyor bunu; söylemeye 

gerek yok. 
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NAİL KAMACI (Antalya) - Söyle, söyle... Bilelim, daha iyi... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bütün Türkiye biliyor kimin ithal ettiğini Türkiye'de it

hal mısırı... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Tavuklara yem için!.. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Tavuklara yem için getiriliyor, biliyorsunuz; ama, ne 

yazık ki piyasaya sürülüyor, piyasaya sürülüyor; sadece tavuklara yem için gelse iyi olacak. Eğer, 
yöneticilerimiz, o kararı vermekle yükümlü olanlar, Türk üreticisinin ürettiği mısırı, kendisi ithal 
edip de, kendisi para kazanıyorsa, o acı çeken köylüye "arkadaş, sen bu sıkıntılara katlan" deme 
cesaretini hiç kimse bulamaz. 

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Kim?.. Kim?.. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Çok bağırdık... Herkes de bağırıyor... 
Ben başka bir şeye gelmek istiyorum. Türkiye'de şekerpancarı ve şeker kotaları var; hep 

konuşuldu. Şeker Kurumu da, nedense, aralık ayı içerisinde, Bakanlar Kurulunun bir kararnamesiy
le kapatıldı; ama, kurum kapatıldı, Kurul hâlâ devam ediyor. Şimdi, Türkiye'nin şeker fabrikaları 
var, özelleştirilmemiş; özelleştirilecek. Şeker Kurumu bu piyasayı düzenliyor. Kurulun hiçbir yet
kisi yok, sadece adı var, sadece adı var. 

Şimdi, Türkiye'de, nişasta bazlı şekerdeki kotalar arttı diye ve Şeker Kurumu, 2 tane büyük şir
kete yaklaşık 13 trilyon lira üzerinde ceza kesti diye bu hükümet tarafından Şeker Kurumu 
kapatılıyorsa, Türkiye'de şekerpancarı eken köylünün bu iktidara güveni olur mu arkadaşlar?! 

Ben bir mahkeme kararı getirdim; Türkiye'de nişasta bazlı şekeri imal eden ve ithal eden bir 
şirketin yıllardan beri süren yargılaması sonuçlandı. Bursa Bölge İdare Mahkemesinin, 2. İdare 
Mahkemesinin 2004/1127 esas, 2004/1561 sayılı kararıyla, bu şirkete verilen, bütün Bakanlar 
Kurulunun sağdan soldan aşarak vermiş olduğu bütün ruhsatlar iptal edildi şu anda; Bölge İdare 
Mahkemesinin kararı bu. Bursa Barosundaki Çevre Komisyonunda görevli arkadaşlarımız, hem 
Bursa Valiliğine hem de Sayın Başbakana, 13 Ocak 2005 tarihinde, mahkeme kararlarının yerine 
getirilmesi yazısını yazdılar, yazı yaklaşık bir ay önce ulaştı. 

Şimdi, acaba, Türk yargısının iptal ettiği ruhsatlar üzerine, yıkılması gereken bir fabrikayı, 
acaba bu siyasal iktidar, Endüstri Bölgeleri Yasasıyla güvence altına alınan bu şirketi, acaba Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanımız... Çünkü, 3 tane özel şirket için Endüstri Bölgeleri Yasası çıkarıldı, 
diğer bölgelerde uygulamıyor; acaba, bu fabrika hâlâ faaliyete devam edecek mi? Dünyada yüzde 
2 olan nişasta bazlı şeker üretimi kotası Türkiye'de yüzde 10 ve her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla 
yüzde 5 artırılmasına rağmen, hâlâ kaçak nişasta bazlı şeker ithal eden firmalara cezayı bundan son
ra kesecek kurul kalmadığına göre, acaba hükümetimiz ne yapacak? Hükümetimiz bu halka bu 
güveni verebilecek mi? Ondan sonra da, o çiftçiye "arkadaşlar, direnin, ben sizin için iyi şeyler 
yapıyorum" demek mümkün olacak mı; ben olacağını sanmıyorum, ben olacağını sanmıyorum. 

Bakın, bir Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası çıkardık. Bu yasa çıkarılırken burada çok kavga 
verdik bir yıl önce; dedik ki, bu yasayı eksik çıkarıyorsunuz, yanlış çıkarıyorsunuz. Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı Müsteşarı bize "merak etmeyin, biz sözleşmeli çiftçilik yasasını da çıkaracağız" dedi. 
Biz bu yasayı geçen sene haziran ayında çıkardık. Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası yaş sebze ve 
meyveyi düzenliyordu. 

Şimdi size domatesten örnekler vereceğim: Bakınız -Yeni TL'ye geçtik, kuruşu çok rahat anlar 
bazı arkadaşlar- 1975 yılında Mustafakemalpaşa, Karacabey Ovalarında 1 kilo domates sözleşmey
le fabrikalara 14 kuruştan satılıyordu. 1987 yılında 18 kuruş, 2002, 2003, 2004 yıllarında 10 kuruş. 
Bakınız, tam 10 kuruş; yani, 100 000 lira. Bu 100 000 lira nasıl ödeniyor biliyor musunuz; eğer 
ağustosta, eylülde teslim ettiğiniz domatesin parasını ekim sonunda almak istiyorsanız, bugünkü 
parayla 8,5 kuruştan, 15 ocakta almak istiyorsanız 9 kuruştan, 10 kuruştan almak istiyorsanız Mart 
2()05'te ödeyecekler size. 
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Şimdi, sözleşmeli çiftçilik yapmak için, sözleşmeyi imzalamak için bu özel sektör fabrikaları 
köylüleri dolaşıyor. Teklif edilen fiyatı söyleyeyim mi size; 7,5 kuruş; yani, domateste kilo başına 
75 000 lira teklif veriliyor. Biz, Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasını çıkardık, uygulanması için 
yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Hazirandan beri daha yönetmelik çıkarılmadı ve yönetmeliğin 
çıkarılmasının hiçbir hazırlığı dahi yok. 

Ama ne yapıyor Bakanlık; kooperatiflere ve tarım kredi kooperatiflerine. Haller Yasasına 
dayanarak üretici birliği belgesi veriyor, yasa çıktıktan sonra. Arkadaş, bunu daha önce de verirdin, 
Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası çıktıktan sonra bunu verseydiniz ne olurdu?! Kötü şeyler mi olur
du; hayır, çok iyi şeyler olurdu. 

Bakınız, hep ümit vereceğiz insanlara; verelim, güzel. Biliyorsunuz, kurban bayramından ön
ce Başbakanımız, bütün ziraat odalarına telefon etti, birliklere telefon etti "hemen toplanın, herkesin 
yönetim kurulu Ankara'ya gelsin" dedi ve orada tarımsal müjdeler verdi. Müjdelerden birisi ne; ben 
size söylüyorum: Bir, doğrudan gelir desteği 2005 şubat ayında başlayacak, nisan ayında ödenecek 
ve bir defada ve peşin olarak ödenecek dendi. Bugün şubatın 10'u. Burada yine konuşacağız. Yani, 
Başbakanımız, doğrudan gelir desteğini şubatta, martta ödemeye söz verdi ve şimdi, insanlar bek
liyorlar. 

İki, Sayın Bakanımızın da biraz önce söylediği gibi, 660 trilyon lira olan elektrik borçlarına af 
getireceğim, enerji barışı yapacağım dedi. Şu anda, bütün elektrik borcu olan kooperatifler 
TEDAŞ'la kavga halinde. Neden; her gün, o konuda bir yönetmelik var mı, bir çalışma var mı diye 
geliyorlar. Bekliyorlar. Hâlâ bir şey yok. Şu anda, o kooperatiflerin hepsi TEDAŞ'a aylık yüzde 8 
faiz ödüyor beyler. Yüzde 8 gecikme faizi uygulanıyor. Barış çıkacaksa bir an önce gelsin; o insan
lar borçlarını bir an önce bitirsinler. Müjde vermek güzel. Edeceğiz, yapacağız... Cek- cak'larla 
gidiyoruz hâlâ. Yine, şubata geldik. Bu basın toplantısı yapılalı bir ay geçti. Bir aydan beri henüz 
daha hiçbir şey yok. 

Biliyorsunuz, don olayı vardı. Bakın, çok güzel bir örnek vereyim. Türkiye'de dondan zarar 
görme oranı 4 katrilyondu. Sadece Bursa'da 350-400 trilyon lira zarar vardı. Tüm Türkiye'de don 
nedeniyle uğranan zarardan ödenecek para, biliyorsunuz, 400 trilyon; yani, tüm zararın onda l'i. 
Bugüne kadar ne kadar ödendi; 52.5 trilyon lira; yani, don zararının yüzde 15'i bile ödenmedi. Ne 
zaman oldu bu; 2004 yılı nisanında; aradan tam on ay geçmiş. Maşallah... Geri kalanı ödeyeceğiz 
diye bir şey yok. 

Dediniz, tarımsal ürün sigortasını çıkaracaktınız, burada o söz verildi. Aralık ayında komisyon
dan da geçti; değil mi. tarımsal ürün sigortası 16 Aralıkta komisyondan da geçti. Nerede Meclis 
gündeminde; yok. Getirsenize bu yasayı. 

Eğer insanlara ümit verecekseniz, merak etmeyin ben sizin hakkınızı savunuyorum diyecek
seniz, o insanlara somut örneklerle bunu vermeye çalışacaksınız. Hiçbir şekilde arkasında değil
siniz. İnsanlara diyorsunuz ki, ben size kredi verdim, kolaylık verdim; güzel; ama, borcunu öde. 
Vatandaş, ben, zaten taksitlendirdim borcumu, sana, devlete güvendim, taksitle ödemeye 
çalışıyorum; benim kazandığım bu kadar diyor. Hayır arkadaş, o zaman, sen, bu tarımsal krediler
den yararlanamazsın... 

O zaman, siz, tarımsal kredilerde verdiğiniz bu teşvikleri, bu kolaylıkları, dar durumda olan, 
zor durumda olan, gerçekten de üretici konumunda olan köylüye mi vermeye çalışıyorsunuz; yok
sa, tarımla alakası olmayan; ama, hiçbir şekilde borcu olmayan ve kazandığı paralarla, nereden 
kazandığı belli olmayan paralarla tarımsal yatırım yapmak isteyen başkalarına mı o kaynağı aktar
mak istiyorsunuz? Bence, esas cevabı verilmesi gereken sorulardan bir tanesi bu. 

Teşekkür eder; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçükaşık. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Teşhir 
MADDE 35.- Depoculuk lisansı, yetkili sınıflandırıcılık lisansı, lisanslı depo ücret tarifesi, 

prim ve indirim tarifesi, çalışma zamanı çizelgesi ile Bakanlıkça uygun görülen diğer belgelerin 
kolayca görünebilecek bir yere veya yerlere asılması zorunludur. 

İlgililer yukarıda belirtilen ve asılması zorunlu olan belge ve tarifelere uygun davranmak ve 
bunların uygulanmasında kişiler arasında ayrım yapmamak zorundadır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tarım ürünlerinin sınıflandırılması 
MADDE 36.- Lisanslı depo işleticisi, ilgili mevzuatına uygun olarak tartımı yapılmış, sınıf ve 

standardı belirlenmiş ürünleri lisanslı depoya kabul ve teslim eder. Tartım, analiz, sınıf veya stan
darda ilişkin bir itiraz olursa, itiraz sonucu yeniden belirlenen değerlere göre hareket edilir. 

Yetkili sınıflandırıcılar tarafından sınıf ve standardı belirlenen tarım ürünleri, aynı amaçla baş
kaca bir zorunlu kontrole tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Ayrı depolama, ambalajlı ürünler 
MADDE 37- Mudîlerin ürünlerinin ayrı depolanması konusunda talebi olması ve bunun kabul 

edilmesi halinde, ilgili yönetmeliğinde gösterildiği şekilde lisanslı depo işleticisi bu ürünü diğer 
ürünlerden ayrı olarak depolar ve aynı ürünü teslim eder. Ambalajlı teslim alınan ürünler de düzen
li ve kolayca erişilebilecek şekilde depolanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 
MADDE 38- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Kanunun uygulanmasına ilişkin yönet

melikler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak kaydıyla Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe 
konulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Ardahan Millet
vekili Sayın Ensar Öğüt?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Uygulanacak hükümler 
MADDE 39.- Bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde, 2699 sayılı Umumî Mağazalar 

Kanununun, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve 818 sayılı Borçlar Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 

ONUNCU BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren en geç altı ay içerisinde çıkarılır. 

BAŞKAN - Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- 2699 sayılı Umumî Mağazalar Kanunu kapsamında umumî mağazacılık 

yapmak üzere izin ve yetki alan kuruluşlardan bu Kanun kapsamındaki tanm ürünlerinin depolan
ması hizmetleriyle iştigal edenler, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç beş yıl için
de bu Kanun hükümlerine intibak etmedikleri takdirde bunlara verilen izin yeni bir karara gerek kal
maksızın iptal edilmiş sayılır. 

BAŞKAN - Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3.- 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak

kında Kanunun geçici 1 inci maddesinin D fıkrasının ikinci paragrafındaki "en çok dört yıl görev 
yapmak üzere" ibaresi ile son paragrafı madde metninden çıkarılmış; aynca, 18.5.2004 tarihli 5174 
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun geçici 13 üncü mad
desinden sonra gelmek üzere geçici 14 üncü madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir: 

"GEÇİCİ MADDE 14.- Bu Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası, bu Kanunun Geçici 
9 uncu maddesinde belirtilen seçimlerde uygulanmaz". 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 701 sıra sayılı Tanm Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısının 

geçici 3 üncü maddesinin kanun tasansı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin İrfan Gündüz Ömer Özyılmaz 

Hatay İstanbul Erzurum 
Mehmet Yüksektepe Alaettin Güven 

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

YONU BAŞKANVEKİLİ HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Bu konudaki değişiklik, 3 Şubat 

2005 tarihli 5290 sayılı Yasada düzenlendiğinden, katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının geçici 3 üncü maddesiyle getirilmesi düşünülen düzenleme, 3.2.2005 tarihli ve 5290 

sayılı Kanunla yapıldığından, bu düzenlemeye gerek duyulmamıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 
Madde 40'ı okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 40.- Bu Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 1 Nisan 2005 tarihinde, diğer 

hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Sayın Osman Coşkunoğ-

lu; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aslında, bu madde üzerinde konuşmayacağım. Konuşulacaklar söylendi; fakat, Sayın Bakana 

bir soru soracağım. Bu yasa, daha önceki konuşmamda da söylediğim gibi, iyi niyetle hazırlanmış 
bir yasadır; fakat, bu yasa gibi, piyasayı düzenleyen, tıpkı, sözleşmeli tütün gibi. piyasayı düzen
lemeye çalışan yasaların, çiftçilerin bu kadar örgütsüz ve zayıf olduğu ortamlarda, başarıya ulaş
tığına dair -burada, yasanın gerekçesinde Amerika Birleşik Devletlerinden ve Batı tarımından söz 
ediliyor- bu tür uygulamaların, düzenlemelerin, çiftçinin örgütsüz ve çok zayıf, ekonomik olarak da, 
toplumsal olarak da zayıf olduğu koşullarda başarıya ulaşabileceğine dair tek bir destekleyici bel
ge, örnek veya uygulama varsa bunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda bu soruyu sormak için sadece, 
vaktinizi aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MA DDK 41. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun. Çok seri; çünkü, bir de anlaşma var... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaş

lar; hepinize teşekkür ediyorum; çünkü, uzun dönemdir hasret kaldığımız canlı, heyecanlı oturumlar 
yaşadık; ancak, sabrınızı tüketmeden, hepsine değil, bazılarına kısa kısa cevaplar vermek istiyorum. 

Öncelikle, yasanın tümünün kabul edilmesi dolayısıyla ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanun Tasarısının Meclisimizin Tarım Komisyonunda, 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ve Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında çok değerli katkılar sağlayan Komisyon Başkanı ve üyelerimize, söz alarak 
görüşlerini açıklayan kıymetli milletvekillerimize, her şeye rağmen, şükran borçluyuz. 

Bilindiği üzere, ülkemizin küresel ekonomik düzene ve Avrupa Birliğine entegrasyon süreci 
hazırlanarak devam etmektedir. Tarımsal ürün piyasalarımızın, başta Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa'daki gibi sağlam bir yapıya kavuşturulabilmesi için, üretimden tüketime kadar olan tüm saf
halarda gerekli müesseseleri oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede, Meclisimizin 
kabul ettiği bu kanunla, tarımsal ürünlerin sınıflandırılmasında, güvenli şekilde depolanmasında. 

174 
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fiyatının oluşmasında, kayıt altına alınmasında, pazarlanmasında ve finansmanında yaşadığımız bir
çok sorunun çözümünde büyük adımlar atılması sağlanmış olacaktır. Kanun uygulanmaya başlan
masıyla da, başta üreticilerimiz, tacir ve sanayicilerimiz, yatırımcılarımız açısından ortaya çıkan im
kânları ve olumlu gelişmeleri hep birlikte yaşayacağız. 

Diğer yandan, ürünlerimizin ulusal veya uluslararası düzeyde daha gelişmiş yöntemlerle pazar-
lanması imkânını sağlayacak, sermayesi, altyapısı mevcut 112 ticaret borsamızdan çok daha güçlü 
anonim şirket şeklindeki ürün ihtisas borsalarının kurulmasına ilişkin mevzuat eksikliği de gideril
miş ve 5174 sayılı Kanunda ürün ihtisas borsalarının kuruluş maddesi düzenlenmiştir. Şu anda, bu 
borsaların kurulmasına ilişkin yönetmelik de hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Bir diğer olumlu gelişme ise, ilk çalışmaları Bakanlığımızca başlatılan vadeli işlemler ve op-
siyon borsalarının faaliyetine İzmir'de başlanmasına ilişkindir. Bilindiği gibi, vadeli borsaların et
kin şekilde faaliyet gösterebilmeleri için, bunların altyapısı olan ürün standartlar ve lisanslı 
depoculuk sisteminin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kurulmuş olması mecburiyeti 
bulunmakta olup, bu kanunlar... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 5 saniyenizi rica edebilir miyim... 
Saat 19.00 olmadan önce Filistin'le serbest ticaret anlaşmasının görüşmelerine başlamamız 

lazım; onun için, toparlarsanız, memnun olurum. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; kaç gündür bu yasayı konuşuyoruz; birçok yanlış bilgiler de zabıtlara geçti. Müsaade eder
seniz, kısaca bunları düzeltmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, CHP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan arkadaşımız, geçmiş iktidarın 
bütçe sunuşunda söylediği... 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - DYP'li... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Pardon... Fark etmiyor; 

muhalefet!.. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Olmadı Sayın Bakan! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Evet, benim konuşmamdan 

alıntılar yapmıştı. Aynen konuşmamın arkasındayım; ama, şunu karıştırıyor ki, biz, o felaket gün
lerden reel faizleri yüzde 10'ların altına çekerek, borç ödeme kolaylığını getirerek, enflasyonu tek
li rakamlara, kalkınmayı yüzde 10'lara ve ihracatı 64 milyar dolarlara, üretim, yatırım seferber
liğine, ihracat seferberliğine dönüştürerek ekonomiyi bugünkü düzlüğe, özel sektör öncülüğünde 
çıkarmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, arkadaşımızın zaman karıştırması hakikaten üzücü bir yorum
dan ibaret kalmaktadır. 

CHP Grubu adına Mustafa Gazalcı arkadaşımız da "devlette devamlılık vardır; IMF programı 
devletin programı... Devletin programı haline gelmiştir" sözümü çarpıtmaktadır. Evet, bizden önce 
böyleydi; ama, bizim iktidarımızda, ülke gerçeklerini onlara empoze ederek... Bugün uygulanan 
program IMF programı değil, bizim Hükümetimizin programıdır. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Aynen IMF programı! 
HASAN ÖREN (Manisa) - Siz de inanmıyorsunuz ya! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, diğer taraf

tan, CHP Grubu adına Nuri Çilingir arkadaşımız. Toprak Mahsulleri Ofisi ve tarım satış kooperatif
leri birliklerini devredışı bıraktığını iddia etmiştir. Böyle bir şey yok. Onların lisanslı depoculuk 
yapması için güvence getirilmektedir. Yasayı düzgün okumanızı takdirlerinize sunuyorum. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sayın Bakan, isimleri değiştiriyorsunuz. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Bir başka arkadaşımız, Manisa 
Milletvekili Hasan Ören, lisanslı depoculuk yapma hakkının devlete verilmediği iddiasında bulun
muştur. Bu da tamamen yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, kooperatiflerin de lisanslı depo kurabilmesi istenmektedir. Yasanın ruhun
da bu vardır. Bunu özellikle altını çizerek bildiriyorum. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Şirket mi kuracak kooperatifler?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Yine, Kırklareli Millet

vekilimiz Yavuz Altınorak "birliklerin ve Toprak Mahsulleri Ofisinin mutlaka değerlendirmesi 
gerekir" diyor. Bunların da önünde herhangi bir engel yoktur. 

Değerli arkadaşım Ali Topuz Bey, fazla cevap verme diye işaret ediyor. O zaman, sona 
geliyorum, tek tek cevap vermiyorum. 

NAİL KAMACI (Antalya) - Verdikleriniz ne?! Ver, ver, devam et!.. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Teşekkür bekliyoruz Sayın Bakanım. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Size serbest! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Ali Bey, yalnız şunu takdir

lerinize sunuyorum: Sonuç olarak, belirtilen eleştiri ve görüşlerdeki sorunların çözümünde bu yasa 
büyük katkılar sağlayacaktır. Lütfen, yasayı içinize sindirerek, önyargısız okuyunuz. 

Değerli arkadaşlar, son olarak bir hususu daha belirtmek istiyorum. Cevap vermeyeceğim; 
ama, bir tespit yapmak istiyorum. CHP milletvekillerinin konuşmalarını hayretle takip ettik... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, son 3 dakikanız... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - ... yasa ve ilgili maddeyle hiç 

ilişkisi olmayan konuları dile getirdiler, ağırlıklı olarak tarım politikalarını tartıştılar. 
Bu arada, Başbakanımızın bayram öncesi binlerce çiftçimizle yaptığı toplantı hakkında aslı as

tarı olmayan iddialarda bulundular, yorumlar yaptılar. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Hepsinin aslı var; astarı da çift kat! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Diğer taraftan, yasayla ilgili 

konuşmalarda alışılmamış hatalar yaptılar. Ziraat Mühendisleri Odası...(CHP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika... Sabırla dinleyin... Biz, sizi iki gündür, üç gündür dinliyoruz. Bitiyor, son cümleyi 

söylüyorum. 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Gökhan Günaydın'ın önyargılı hazırlamış olduğu 

rapordan bölüm bölüm, virgülünü bile değiştirmeden okudular. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Rahatsız mı oldunuz Sayın Bakanım?! 
NAİL KAMACI (Antalya) - Bir oda başkanı... Siz de IMF'nin raporlarını okuyorsunuz Sayın 

Bakanım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Evet, sizler okudunuz. 

Nezaketten, teamülden çok uzak bir okumaydı. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Okuruz tabiî... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Hiç olmazsa, Sayın Günay

dın'ın raporunu referans olarak gösterseydiniz daha uygun olurdu. (CHP sıralarından gürültüler) 
CHP milletvekilleri, her maddede konuşmaları sonucu, Yüce Meclis oturumlarını âdeta tarım 

sempozyumuna dönüştürmüştür. 
NAİL KAMACI (Antalya) - İyi oldu!.. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Meclis tutanakları şu anda 350 
sayfayı bulmuştur. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakanım, ülkenin gerçekleri bunlar! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Sabırla dinleyin; bak, bir tav

siyede bulunacağım. Ömrünüz boyunca partinize faydalı olacak bir tavsiyede buluyorum. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Partiye değil, ülkeye faydalı olacak işler yapın! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Efendim, bakın, Meclis zabıt

ları 350 sayfayı bulmuş. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, zamanımız doluyor; lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Lütfen, CHP'li değerli ar

kadaşlarım bu zabıtları dikkatle muhafaza etsinler. Bir gün iktidar olabilirseniz, tarım 
politikalarınızı... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Tarım bitti sayenizde! 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Tarımı bitirdiniz Sayın Bakan! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Bir gün iktidar olabilirseniz, 

tarım politikalarınızı bu zabıtlardan ayarlarsınız. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Biz yapacağız, biz! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ülkenin gerçekleri bunlar; niye alınıyorsunuz?! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Bunları iyi muhafaza edin. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Hazır... Hazır... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Katkılarınıza teşekkür 

ediyorum; ülkeye hayırlı uğurlu olsun. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Anadolu'dan feryat geliyor! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - IMF size tam not verdi Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Hepinizi saygıyla selam

lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü 

Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici 
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/890) (S. Sayısı: 787) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 787 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(x) 787 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tasarının görüşmeleri bitinceye kadar Genel Kurulun çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ 
ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN

MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-20 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Filis

tin Yönetimi Adına Filistin Kutuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması"nın onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 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 3 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi 

Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 250 
Kabul: 250 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Filistinliler ve Türk Milleti için, insanlık için hayırlı 

uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Alınan karar gereğince, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma 
konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 699 sıra sayılı raporu ile 
sözlü soru önergelerini ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 15 Şubat 2005 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.07 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR m CEVAPLARI 
/.- İzmir Milleh'ekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleş

tirilen bir ihaleye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/4529) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

^'••'"" Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Türkiye'de devletin yeniden yapılandırılması adı altında her şeyin satılıp savrulduğu 
günümüzde, gün bitmiyor ki, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, sosyal güvenlikten 
iletişime özelleştirmelerin olumsuz etkileri görülmesin., yaşanmasın. 

Sonuç olarak, 50 yılı aşkın süredir uygulamaya konulan Özelleştirmeler ile ülkemizin 
kaynaklarının ve kamu hizmetlerinin, çoğu zaman yerli veya yabancı, eş ve dost şirketlerin 
talanına sunulduğu bilinmektedir. 

Bunlardan biride, yıllardır, ilçe milli eğitim müdürlüklerince, yılda 2 kez yapılan seviye tespit 
sınavının özelleştirilmesidir. 

18 Aralık 2004 tarihli basınımızda, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce, yaklaşık 320 bin ilk ve 
ortaöğretim Öğrencisinin durumunu belirlemek için gerçekleştirilen seviye tespit sınavı 
ihalesinin, Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın Zeki ERGEZEN' tün kardeşine ait "sarakuska" 
şirketine verildiği haberleri yer almıştır. 

Özelleştirme uygulamalarının, talana ve peşkeşe dönüştüğü Ülkemizde, böylesi şaibeye ve 
kuşkuya açık uygulamaların, toplumumuzun olumsuz yargı ve değerlendirmelerine neden 
olduğu açıktır. 

Bu nedenle, 

1- Söz konusu ihaleye 6 firmanın katıldığı ve öğrenci başına 265 bin TL' sı teklif veren 
firma yerine 470 bin TL'sı teklif veren Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın Zeki 
ERGEZEN' in kardeşi Ömer Faruk ERGEZEN' e ait "sarakuska" adlı şirketine 
verilmesini doğru buluyor musunuz? 

2- Aynı ihalenin geçen yılda "sarakuska'1 adlı şirkete verilmesi bir rastlantımıdır? 
İhalenin önümüzdeki yılda aym firmaya verileceğine ilişkin iddiaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? ,-

3- Özelleştirme uygulamalarında sıkça yaşanan bu tür örneklerin siyasete ve siyasetçiye 
güveni zedelediğini düşünüyor musunuz? 

4- İzmir'de yaşanan bu örnek, AKP iktidarının kadrolaşmasının bir sonucumudur? 
5- İzmir'de İhaleyi gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin "görevlerini 

kötüye kullandıkları" söylenebilir mi? Eğer söylenebilirse, bu görevliler hakkında bir 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz ? 
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T.C 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı ; B.08.O.APK.0.03.O5.03-11/ 5 ^ 9/2./2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.01.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8681 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR]in,"İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin" ilgi yazı eki 7/4529 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan her kademedeki personelin atama ve yer 
değiştirme işlemleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılmakta, herhangi bir göreve 
atanacak personelde o görevin gerektirdiği nitelik ve liyakatin yanında mevzuatında ön 
görülen şartlar aranmaktadır. Hizmetin gereği ve personelin niteliği bu tür idari işlemlerde 
belirleyici olmaktadır. 

Bu çerçevede herhangi bir göreve atanmış olan yöneticilerin yasal olmayan bir 
tasarrufta bulunduğu duyumları alınması halinde, haklarında idarî ve adlî inceleme ya da 
soruşturma yapılmakta ve sonuçlarına göre de gereği yapılmakladır. 

Bu yaklaşımı esas alan idarî işlemlerin kadrolaşma olarak nitelenmesini iyi niyetli bir 
yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün olamamaktadır. 

Bu bağlamda; İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünce ilköğretim öğrencilerinin 
seviyelerinin tespit edilmesi amacına yönelik sınava ilişkin soru basımı, dağıtımı ve 
değerlendirilmesi ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının incelenmesi, gerektiğinde 
soruşturulması için Bakanlık müfettişi görevlendirilmiş olup inceleme-soruşturma devam 
ermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakam 
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2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin'deki bazı okulların sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4530) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından vjo^tf 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim (21.12.2004). Dr.Hüseyin GÜLER 

SORU: Sayın Bakan, bana göndermiş olduğunuz bir bilgi notunda Mersin'deki okullara 
alınmış bilgisayar, tepegöz listesi vardı. Bu katkılarınız için gecikmiş olarak teşekkür 
ediyorum. Ancak, Mersin'e yaptığım son ziyarette bazı okulların önemli sorunlarla karşı 
karşıya kaldığını üzülerek görmüş bulunmaktayım. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, eğitim 
erişilebilir ve ulaşılabilir olduğu zaman bir anlam kazanmaktadır. Ancak, bu erişilebilirlik ve 
ulaşılabilirlik, iyi bir ortamın sunulması ile birlikte çok daha anlamlı olmaktadır. Örneğin 
yeterince ya da hiç ısıtılmayan bir okulun varlığı çok da anlamlı olmayabilmektedir. Yine 
yeterli personeli olmadığı için temizlik ve benzeri hizmetlerin yerine getirilemediği okullarda 
iyi bir eğitimden söz etmek de zordur. Mersin de ''yoksul semtler" diyebileceğimiz 
bölgelerdeki okulların pek çoğu ciddi ısınma ve personel sıkıntısı ile karşı karşıya 
bulunmaktadır, örneğin Mersin Merkez'de Lions İlköğretim Okulu, Hürriyet İlköğretim 
Okulu (Siteler'deki ) yeterince personel olmadığı için ciddi temizlik sorunları ile karşı karşıya 
bulunduğu gibi, bu okullarda öğrencilerin sağlığım çok olumsuz şekilde etkileyecek Önemli 
ısınma sorunu da bulunmaktadır. Temiz olmayan, ısıtılmayan okullarda başarılı bir eğitim-
öğretim hizmeti yapılabilir mi? Bu okulların sorunlarının acilen çözülmesi için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 5"?«2. 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 04.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8681 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin GÜLER'in,'*Mersin'deki bazı okulların sorunlarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/4530 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Mersin Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Mersin 'de , kışların ılıman geçmesi sebebiyle kasım ayı ortalarından itibaren 

okulların ısıtılmaya başlandığı, okulların çoğunun klima ile ısıtıldığı, kışları sert geçen rakımı 
yüksek yerlerdeki okulların ise kalorifer ile ısıtıldığı ve bu okulların kalorifer yakıtı 
ihtiyaçlarının kasım ayında karşılandığı, aralık ayında gelen ödeme emriyle 31 Aralık 2004 
tarihi itibari ile soru önergesinde adı geçen ilköğretim okulları gibi odunla ısınan diğer 
okulların da ihtiyaçlarının karşılandığı, 

b) İl merkezindeki okullarda 376 yardımcı hizmetler sınıfı personelinin görev 
yaptığı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli ihtiyacının olmasına rağmen büyük bir özveri ile 
çalışmaların sürdürüldüğü ve temizlik konusunda gerekli özenin gösterildiği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca, ülke genelinde yardımcı hizmetler sınıfı hizmetli 
kadrosundaki ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak hizmet satın alma dahil olmak üzere 
alternatifli çalışmalar sürdürülmektedir. ^^-^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^^_——~~Z^(-S&^~~~*~-~. 
(^^_^^BtfçTDr. Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim •f£akanı 

^ /ZZJ2005 
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3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Kızılay meydanında gerçekleştirilen 
bir gösteriye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'mm cevabı (7/4560) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafattJan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98, ve İçtüzüğün 96, Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

V 

T 
Mehmet S. KESİMÖĞUJ 
Kırklareli MUtatvddli 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

AB Brüksel Zirvesinden yurda dönen Başbakan Sayın Reeep Tayyip Erdoğan için güvenlik ve kent 
yaşamının sorunsuz, sürdürebilmesi için her türlü gösteri, miting ve yürüyüşe kapalı tutulan Kızılay 
Meydanı'nda Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından bir karşılama töreni hazırlanmıştır, Saat J3:3û'da 
Kızılay Meydan'ından canlı yayın yapan tv muhabirleri meydanda 500 kişinin olduğunu söylerken saat 
ISîOO'de bu sayj yaklaşık 20,000'e çıkmıştır, 

1) Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet AH Şahin'in 19 Aralık 2004 günkü gazetelerde yer alan 
demecinde "Melih Gökçek vur deyince öldürmüş" demiştir, Bu demeç, hükümetiniz tarafından 
Ankara Büyükşehir Belediyesine bu şenliklerin düzenlenmesi yönünde bir talimat verildiği şeklinde 
değerlendirilebilir mi? Eğer böyle bir talimat verildiyse Büyükşehir Belediyesi kaynakiaruumn 
Hükümetin propaganda faaliyeti için kullanılması mevzuata ve etiğe uygun mudur? Eğer hükümet 
tarafından böyle bir talimat verilraediyse Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi yetki ve hangi 
gerekçeyle hükümetin propoganda faaliyetiyle ilgili bir düzenlemede bulunmuştur? 

2) Ankara'da yaşayanlara belediyecilik hizmeti açısından hiçbir getirişi olmayan bu "şölenin" 
düzenlenmesi için yapılan harcama tutarı ne kadardır? Kızılay'a ücretsiz yolcu taşıyan otobüslerin 
maliyeti de katıldığında bu harcama kaç TL'ye ulaşmaktadır? 

3) Daha hava kararmadan havai fişek gösterisi yapılması, belediyenin imkanlarının hükümetin 
propaganda faaliyeti için kullanılması kamu kaynaklarının israf edilmesi ve sorumsuzca kullanıldığı 
anlamına gelmemekte midir? Kamu kaynaklarıyla hükümet propagandasının yapıldığı "şölenle" 
ilgili olarak bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz? 

4) Meydan'da Kızılay binasına asılan "Teşekkürler Tayyip Erdoğan, teşekkürler 59, Hükümet" 
pankartı kim tarafından asılmıştır? 'Tayyip Erdoğan" ve "59, Hükümef'e kim teşekkür etmektedir? 

5) Meydanca toplananların sayısı az olduğu için Kızılay meydanına çıkan yolların Emniyet güçlerince 
tutulduğu ve vatandaşlarımızın meydanda kalmaya mecbur bırakıldıkları iddiası doğru mudur? 

6) Saat J3'den sonra Kızılay Metro İstasyonun Kızılay Meydam'na çıkan çıkışları hariç diğer çıkışlar 
Emniyet güçlerince tutularak vatandaşlarımız meydandaki mitinge katılmaya zorlanmışlar mıdır? 
Kızılay Metro İstasyonun kaç kapısı vardır? 18 Aralık günü saat 13-16 arasında hangi kapılardan 
vatandaşların çıkışlarına Emniyet Güçlerince izin verilmemiştir? 
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IX. 
İÇİŞLLRİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80357 
KONU: 7/4560 Esas Numaralı Yazılı 10.2.2005 

Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 5.1.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8739-7/4560-8735/27153 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. Kesimoğlu'nun Ankara Kızılay Meydanında gerçekleştirilen bir 
gösteriye ilişkin yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Hükümet tarafından şenlik düzenlenmesine ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına her
hangi bir talimat verilmediği, 

Sözü edilen şölen için Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinden; ücretsiz otobüs uygulaması, havai fişek 
gösterisi vb.herhangi bir harcama yapılmadığı, 

Pankartların Başbakanın ve Hükümetin başarısını takdir eden vatandaşlar tarafından asıldığı, 
18 Aralık 2004 cumartesi günü Güvenpark'ta toplanan vatandaşların can güvenliği için emniyet kuvvet

lerince gerekli tedbirlim alındığı, topluluk içinden çıkmak isteyenlere herhangi bir engellemede bulunulmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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4- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, vatandaşlık için müracaat eden göçmenlere iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4561) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- 1990'den sonra ülkemize göçle gelen ve vatandaşlık için müraacat eden 
kaç kişi bulunmaktadır ? Bunların kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
kabul edilmiştir ? 

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen insanların geldikleri 
ülkelere göre sayısal dağılımları nasıldır ? Bu vatandaşlarımız hangi illerde 
ikamet ermektedirler ? Halen vatandaşlık için bekleyen kaç göçmen 
bulunmaktadır ? 

3- 2001 yılında Bulgaristan'dan gelen ve sayıları 6000 civarında olan 
soydaşlarımızın 5000'e yakını 3'er aylık ikamet tezkereleri, bürokratik işlemler 
ve cezalar nedeniyle geriye dönüş yapmış, İzmir'de kalan 1000 kadar 
soydaşımıza ise 15'er günlük geçici ikametlerle izin verilmiştir. Bu insanların 
mağduriyetini gidermeye yönelik vatandaşlık yolu açılması yönünde bir çalışma 
düşünülemez mi ? 

4- İzmir'de yaşayan ve sayılan 1.5 milyon civarında olan Balkan 
göçmeni vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Bulgaristan kökenli olması 
gerçeğiyle bu ilimizde Bulgaristan Konsolosluğu açılması yönünde Dışişleri 
Bakanlığı ve hükümetler nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

184-
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B050NÜV0060004.106/J>S^2. of.Ü/2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 05/01/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8739 sayılı yazılan. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın 7/4561 sayılı yazılı soru önergesi 
incelendi. 

I- Yabancıların Türk vatandaşlığına kabulü 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 2510 
sayılı İskan Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

2510 sayılı İskan Kanununa göre 1990-2005 yılları arasında Bakanlığımıza müracaatı 
intikal ettirilen 225.353 Bulgar göçmeninin tamamı Türk vatandaşlığına alınmıştır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre Bakanlığımıza 
müracaatı intikal eden 60.492 Bulgar göçmeninin 47.394'ü Türk vatandaşlığına alınmıştır. 

2-2510 sayılı İskan Kanunu ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ve 7 nci 
maddelerine göre Türk vatandaşlığına kabul edilen Bulgar göçmenlerin 1990-2005 yıllarına ait 
sayılan ilişik çizelgelerde yer almaktadır. Bu vatandaşlarımız genel olarak Bursa, Tekirdağ, 
İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli illerinde ikamet etmektedirler. 

Halen 2510 sayılı İskan Kanununa göre göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınma 
müracaatı Bakanlığımıza intikal ettirilen 122 kişinin işlemleri tamamlanarak Bakanlar 
Kurulunca onaylanmak üzere Başbakanlığa intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ve 7 nci maddelerine göre Türk vatandaşlığına 
alınma müracaatı Bakanlığımıza intikal ettirilen 13.098 kişiden 1.178 kişinin işlemleri 
tamamlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanmak üzere Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 11.920 
kişinin ise Türk vatandaşlığına alınma işlemleri devam etmektedir. 

Türkiye'de yaşayan, Bulgaristan vatandaşı olan soydaşlarımızın mağduriyetlerini 
gidermeye yönelik olarak Türk vatandaşlığını kolay şekilde kazanmalarının sağlanması yönünde 
gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yapılmıştır. 

Bu çalışmanın sonucu olarak; 
Güvenlik bakımından herhangi bir sakıncası bulunmayan ve zorunlu göçten sonra 

01.01.2002 tarihine kadar yurdumuza gelen ve emniyet makamlarınca oturmalarına izin verilip 
halen Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan uyruklu soydaşlanmızm emniyet makamlannca kısa 
süreli ikamete bağlanmış olsalar dahi 12.07.2004 tarihinden önce Türk vatandaşlığına 
alınma müracaatlarının olması halinde Türk vatandaşlığına alınma işlemleri Bakanlar Kurulunun 
10.10.1983 gün ve 83/7229 sayılı karan ile uygulamaya konulan "Vatandaşlıkla İlgili Kanunların 
Uygulanmasına İlişkin Yönerge" nin 18.10.1995 gün ve 95/7420 sayılı kararname ile değişik 
12(d) ve 18(d) maddelerinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 403 sayılı 
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"Türk Vatandaşlığı Kanunu" nun 7 nci maddesi ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınma işlemleri 
süratle sonuçlandırılmaktadır. 

3- 17 Haziran 2001 tarihinde Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimlerine katılmak 
üzere 5/5/2001 tarihinde verilen ikamet izninin uzatılmayacağının 9/7/2001 tarih ve 0347 sayılı 
genelge ile Bulgar vatandaşlarına duyurulmasından sonra, verilen bu iznin uzatılması için gerek 
şahsen gerekse dernekler ve kurumlar tarafından Bakanlığımıza talepler intikal etmiştir. 

2001 yılında, Bulgar uyruklu soydaşların hem Türkiye'ye olan ziyaretlerini kolaylaştırıcı, 
hem de bulundukları yerlerden kopmamalarım sağlayıcı bir uygulama olan 3 ay süreli vize 
muafiyetine geçilmiştir. 

Bu kapsamda olan soydaşlara yeni bir uygulama ile ikamet izni verilmesi, vize muafiyeti 
uygulamasından beklenen yararı akamete uğratacak bir nitelik taşıyacağından, değişik tarihlerde 
gelip de geri dönmeyenlere "ikamet affı" olarak nitelendirilebilecek düzenlemelere gidilmesinden 
ısrarla kaçınılmıştır, 

Halen devam eden bu uygulama sonuçları değerlendirildiğinde, özellikle Bulgaristan'daki 
seçim sırasında 3 ay süreyle verilmiş olan ikamet iznini alan ve bu izinleri uzatılmamış olanlar ile 
3 aylık vize muafiyetinden yararlanarak gelip bu sürenin sonunda çıkış yapmayarak izinsiz 
ikametli durumuna düşen Bulgar vatandaşlarının hudut kapılarından çıkışları sırasında konulan 
süreli yurda giriş yasağı nedeniyle, "çıktıklarında dönemeyecekleri" endişesi ile ülkede izinsiz 
kalmaya devam ettikleri, bunlardan bir kısmının çocuklarının ise öğrenim çağında olduğu ve 
okullara kayıtlarının düzenli olmadığının anlaşılması üzerine; 
> 13/03/2003 tarihli ve 47 sayılı genelge ile; 

a- Soydaş öğrencilerin, mümkün mertebe eğitim öğretim haklarından yararlandırılmaları 
bağlamında genel hükümlere göre kayıtları yapılanlara öğrenim vizesi şartı aranmaksızın ikamet 
izni verilmesi hakkı tanınmış ve gizli göç olgusunun güçlenmesine yol açan misafir öğrenci 
statüsünün kaldırılması amacıyla vize türlerine bakılmaksızın harçsız ve cezasız olarak birer yıl 
süreli ikamet tezkeresi verilmiştir. 

b- Bu şekilde ikamet tezkeresi verilmiş olan öğrencilerin Türkiye'de izinsiz ikametli 
olarak kalan anne ve babalarına da Türkiye'de uzun süreli ikamet izni verilme imkanı 
bulunmadığından, süreli yurda giriş yasağı kararından etkilenmemeleri amacıyla 15 günü 
aşmayacak şekilde çıkışlarını teminen harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi düzenlenmesi imkanı 
sağlanmıştır. 
> 26/5/2003 tarihli ve 81 sayılı genelge ile; 

Gerek valiliklere gerekse Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 13/3/2003 tarihli ve 47 
sayılı genelge çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan soydaş öğrencilerin anne ve babalarına 
çıkışlarım teminen verilen ikamet tezkeresi uygulamasından, 17 Haziran 2001 tarihinde 
Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimlerine katılmak üzere 3 ay süreli ikamet izni verilen ve 
halen ülkemizde ikamet tezkeresi olmadan bulunan Bulgar vatandaştan için de uygulanıp 
uygulanmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğünün anlaşılması üzerine 15 günü aşmayacak 
şekilde çıkışlarını teminen harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi düzenlenmesi yönünde valiliklere 
tekrar talimat verilmiştir. 
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> 01/09/2003 tarihli ve 135 sayılı genelge ile; 
26 Ekim 2003 tarihinde Bulgaristan'da yapılan mahalli seçimlere soydaşlarımızın 

mümkün mertebe katılımının sağlanması ve süreli yurda giriş yasağından etkilenmemeleri 
amacıyla seçimlerin yapılacağı 26 Ekim 2003 tarihine kadar müracaat edenlere 15 günü 
aşmayacak şekilde çıkışlarını teminen harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi tanzim edilmesi 
talimatı yenilenmiştir. 
> 09/10/2003 tarihli ve 181500 sayılı yazı ile; 

26 Ekim 2003 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan mahalli seçimlere soydaşlarımızın 
mümkün mertebe katılımının sağlanmasma katkıda bulunulması amacıyla Bulgar uyruklu 
soydaşlarımızın ülkemizden çıkışları sırasında hudut kapılarımızda bir takım sıkıntılarla 
karşılaştıkları yönünde bilgiler intikal etmesi üzerine ilgili valilikler, 15 günü aşmayacak şekilde 
çıkışlarım teminen harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi tanzim edilmesi uygulamasını titizlikle 
devam ettirmeleri için bir kez daha uyarılmıştır. 

Tüm bu gelişmeler ve bugüne kadar uygulanan ikamet izni işlemleri sonuçlarıyla birlikte 
değerlendirildiğinde; Bulgar soydaşların sık sık ülkemize gelip gittikleri» vize muafiyeti olan 3 
aylık sürenin özellikle Türkiye'de bulunan yakınları ve Türkiye ile olan sosyal ve ekonomik 
bağları nedeniyle daha sık ve uzun süreli bulunmalarını gerektirdiğinden yeterli olmadığı 
görülmüştür. 

Bunun sonucunda da ikamet izni verilmeyen söz konusu soydaşların izinsiz ikametii 
olarak kalmaya çalıştıktan, bunun giderek yaygın bir hal aldığı tespit edilmiştir. 

Bu durumda, anılan soydaşlara vize muafiyeti ile bahşedilen 3 ay kalış süresine ikamet 
tezkeresi verilmek suretiyle belirli bir süre ile uzatılarak, Türkiye'de ihtiyaç duydukları ikamet 
izninin kendilerine verilmesi ve böylelikle yasal olmayan kalış şeklinin de önüne geçilerek, kayıt 
altına ahnmalannın sağlanması zarureti doğmuştur. 

Özellikle Bulgaristan'daki seçim öncesinde 3 ay süreyle verilmiş olan ikamet iznini alan 
ve bu izinleri uzatılmamış olanlar ile 3 aylık vize muafiyetinden yararlanarak gelip bu sürenin 
sonunda çıkış yapmayarak izinsiz ikametii durumuna düşen Bulgar vatandaşlarının hudut 
kapılarından çıkışları sırasında konulan süreli yurda giriş yasağı nedeniyle, "çıktıklarında 
dönemeyecekleri" endişesiyle ülkemizde yasadışı bir şekilde kalmalanna son verilmesi amacıyla 
bir defaya mahsus olmak üzere ülkelerine dönüşlerini teminen yazı tarihinden itibaren aşağıda 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 3 ay süreli ikamet izni verilmesi uygun görülmüştür. Buna 
göre: 
> Uygulamadan 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerine göre ülkemize yasal olarak gelenler 

yararlandırılmıştır. 
> Türkiye'ye yasal olarak gelmiş olup da pasaportunu kaybetmiş veya geçerlilik süresi sona 

ermiş olanlara ikamet tezkeresi verilmekle birlikte en kısa sürede pasaport temin etmeleri, 
şayet bu işlem uzun zaman alacak ise tabiiyet ilmühaberi alarak ikamet tezkeresi aldıktan 
emniyet makamlarına ibraz etmeleri gerektiği kendilerine tebliğ edilmiştir. 

> İkamet tezkereleri, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca vize veya ikamet ihlalinde bulunmak 
suretiyle ülkemizde izinsiz ikametii olarak kalmış oldukları süreler için ikamet harcı cezası ile 
birlikte harçlı olarak düzenlenmesi yönünde talimat verilmiştir. 
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> Bugüne kadar genelgeler ile defalarca çıkışlarını teminen harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi 
tanzim edilmesi imkanı tanınmasına rağmen müracaatta bulunmamakta ısrarlı davranan 
Bulgar vatandaşlarının bu uygulamadan da istifade etmemeleri halinde ülkemizden çıkışları 
yaptırılarak süreli yurda giriş yasağı kapsamına alınmaktadır. Bu konuda yerel basın organları 
dahil olmak üzere her türlü bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

> Bu uygulamadan, 31/12/2004 tarihine kadar müracaatta bulunan yabancılardan yine 
31/12/2004 tarihi itibariyle vize muafiyet süresi veya ikamet tezkeresi sona ermiş olan Bulgar 
vatandaşları yararlandırılmış ve belirtilen tarihten sonraki başvurular bu kapsamda 
değerlendirilmeyerek, haklarında vize muafiyet süreleri esas alınarak işlem yapılması talimatı 
verilmiştir. 

4- Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre: 
> Bulgaristan'ın İstanbul ve Edirne'de olmak üzere iki muvazzaf Başkonsolosluğu mevcuttur. 
> 2002 yılında muhtelif vesilerle yapılan temaslarda, Bulgar makamları Bursa ve İzmir'de birer 

temsilcilik açmayı öngördüklerini ifade etmişler ancak anılan makamlar bu yönde herhangi 
resmi bir başvuruda bulunmamışlardır. 

> 2003 yılında Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçiliği Tekirdağ'da görev çevresi Tekirdağ, 
Kırklareli ve Çanakkale illerini kapsayacak bir fahri konsolosluk ile bilahare Bursa'da görev 
çevresi bu ilimizi kapsayacak bir fahri konsolosluk açılması için Dışişleri Bakanlığının 
mutabakatını talep etmiş, yapılan değerlendirme neticesinde anılan Büyükelçiliğe muvafakat 
bildirilmiştir. 

> Yabancı bir devletin ülkemizde konsüler temsilcilik açabilmesi için, 24 Nisan 1963 tarihli 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca, ilk aşamada görev çevresini 
belirtmek suretiyle Dışişleri Bakanlığının mutabakatını alması gerekmektedir. 
Bu itibarla, ülkemizde yabancı temsilcilik açılması keyfiyeti ilgili ülkenin talebi 

doğrultusunda mümkündür. Buna ilaveten ilgili ülkenin hangi şehirde temsilcilik açacağı 
keyfiyeti de kendi iradesine bağlıdır. Nitekim yurtdışında bir T.C. temsilciliği açılması hususu 
değerlendirilirken vatandaşlanmızın yoğunluğu, bütçe olanaklarımız gibi kriterler tarafımızdan 
dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bir konsüler temsilcilik açılması ve açılması öngörülen şehir 
konusunda nihai karar talep eden ülkeye aittir. . 

Arz ederim. /* 

/^MülkadirAKSU 
/ / Bakan 

EK: / / 
Çizelge (2 sayfa) ^ 
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403 SAYILf KANUNA GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINANLAR 

| YILLAR 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 
i 
! 1997 
I 

1998 

| 1999 

2000 

2001 

2002 
i 
1 2003 

2004 

i TOPLAM 
i ... 

MÜRACAAT 
EDEN KİŞİ 

SAYISI 

199 

109 

208 

199 

15.641 

709 

774 

5.733 

2.383 

2.855 

4.335 

12.560 

8.380 

4.539 

1.868 

60.492 

VAT. ALINAN 
KİŞİ SAYISI 

6-7.Md. 

30 

28 

20 

10 

61 

311 

3.809 

10.295 

403 

748 

804 

3479 

12423 

11.615 

3.358 

47.394 

İşlemi Devam eden 
Kişi Sayısı 

— • 

13.098 
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2510 SAYILI KANUNA GÖRE GÖÇMEN OLARAK TÜRK 
VATANDAŞLIĞINA ALINANLAR 

YILI 
1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 
i 

1 2002 

2003 

2004 

TOPLAM 

BULGAR 
54.075 

153.779 

970 

10.818 

4.563 

453 

151 

57 

99 

134 

120 

121 
— 

10 

3 

225.353 

190-
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5.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOĞDU'nun, devlet hastaneleri ve sağhkocaklarında 
yaşanan aşı sıkıntısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/4576) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

IfâjP^^-~? Dr. i.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

Halkımızdan gelen şikayetlere göre; Sağlık Bakanlığına bağlı; devlet hastaneleri ve 
sağlık ocaklarında tetanos, verem ve kuduz aşının bulunmadığı belirtilmektedir. 
Hastane ve sağlık ocaklarına giden hastalarımız, en temel aşılardan bile mahrum 
kalarak, tetanos aşısı yaptırmak isteyen bir hastaya difteri-tetanos kanma aşısı 
vurularak gönderildiği belirtilmektedir. 

1) Türk sağlık sistemi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, aşı üretimi konusunda 
önemli bir paya sahipti. Ancak, günümüzde aşı üretimi kısılmış ve dış 
ülkelerden ithal edilmeye başlanmıştır. Bu uygulamaya gidilmesinin nedeni 
nedir? Türk ilaç sektörü için önemli bir kaynak yaratan aşı üretiminden neden 
vazgeçilmiştir? 

2) Dışarıdan ithal edilen aşıların, sağlık bütçesine maliyeti ne kadardır? 
3) Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ve sağlık ocaklarında yaşanan 

aşı problemleri neden yaşanmaktadır? Bu problemlerin giderilmesi için neler 
yapılması planlanmaktadır? 

4) Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine ve sağlık ocaklarına aşı için 
gelen acil hastalanmızm mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

T . C . 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100TSHO110003 9-7(11 Hr 1 <> « c 
Konu: Yazılı soru önergesi * ,. u ı. u S l U ö î > 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi:05.01.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0GNS.0.10.00.02- 8739 sayılı 
yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Dr.İ.Sami TANDOGLU tarafından "Devlet 
Hastaneleri ve Sağlık Ocaklarında aşı sıkıntısı yaşandığına" ilişkin olarak 
verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru 
Önergesi 'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

. . . . . . . . P r o r . D r ^ « c « p / J l K O / V ^ 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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Odu Milletvekili Sayın Dr. 1. Sami TANDOGDU tarafından verilen " Devlet 
hastaneleri ve sağlık ocaklarında yaşanan aşı sıkıntısına " ilişkin yazılı soru önergesi'nin 
cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1- Türk sağlık sistemi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, aşı üretimi konusunda 
önemli paya sahipti. Ancak, günümüzde aşı üretimi kısılmış ve dış ülkelerden ithal edilmeye 
başlanmıştır. Bu uygulamaya gidilmesinin nedeni nedir ? Türk ilaç sektörü için önemli bir 
kaynak yaratan aşı üretiminden neden vazgeçilmiştir ? 

Cevap 1- Bakanlığımıza bağlı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığında çeşitli 
aşıların üretimi gerçekleştirilmiş, 1996 yılından itibaren akrep, şarbon, tetanoz, difteri 
antiserumlan dışındaki aşıların üretimi durdurulmuştur. Adı geçen antiserumlar dışındaki 
aşıların üretiminin durdurulması, gerekli mali kaynağın aktarılamaması, araştırma-geliştirme 
çalışmalarının sürdürülememesi, dolayısıyla teknolojik gelişmelerin takip edilememesi ve 
modernizasyon çalışmalarının yapılamaması nedenleriyle olmuştur. Konunun önemi 
dolayısıyla, Bakanlığımız döneminde başlatılan araştırma geliştirme faaliyetleri ile üretimde 
ilk kez fermentör teknolojisine geçilmiş ve geliştirilen yöntem ile pilot adsorbe tetanoz aşısı 
üretilmiştir. Aşı-Serum Üretim ve Araştırma Müdürlüğünde yapılan çeşitli araştırma-
geliştirme çalışmaları ile Türkiye şu anda modern teknoloji ile difteri, hücreli veya hücresiz 
boğmaca-tetanoz (DTvvP veya DTaP, dTap) kombine aşıları ile TT, DT, Td, BCG ve tifo 
aşısı üretimi yapabilecek birikim ve alt yapıya ulaşmıştır. 

Bütün bu çalışmaların yanında modem işletmecilik anlayışına uygun olarak Refik 
Saydam Aşı-Serum Üretim Enstitüsü kurulmasına dair yasa taslağı hazırlanmış olup, yasa 
taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye'de aşı üretiminden vazgeçilmemiştir. 
Geçmişte üretimi durdurulan aşılar yanında yeni ihtiyaçlara dönük aşı üretimi üzerinde de 
ciddi olarak durulmuş ve önemli mesafe kat edilmiştir. Ülkemizde aşı üretimi ve 
teknolojisinin geliştirilmesinin stratejik önemi olduğu bilinmekte ve çalışmalar buna göre 
yürütülmektedir. 

Soru 2- Dışarıdan ithal edilen aşıların sağlık bütçesine maliyeti ne kadardır ? 

Cevap 2- 2004 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığımın ithal ettiği aşı ve antiserumların tür 
ve miktarları ile ve maliyetleri ekte sunulan tabloda verilmektedir. Satın alınmış olan 8 kalem 
aşı ve 3 kalem antiserumun toplam maliyeti 12 milyon 667 bin Euro'dur. 

Soru 3- Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ve sağlık ocaklarında yaşanan 
aşı problemleri neden yaşanmaktadır? Bu problemlerin giderilmesi için neler yapılması 
planlanmaktadır? 

Cevap 3- Dünya üzerinde aşı üretici sayısı azalmakta ve aşı piyasası zaman geçtikçe 
tekelleşmektedir. 

UNICEF, aşı üretimi yapamayan ve kendi öz kaynakları İle aşı tedariki yapamayan 
ülkeler için aşı tedarikçisi konumunda olduğundan, üretici firmalarla uzun dönem aşı tedariki 
anlaşmaları yapmakta ve bu ülkelerin aşı ve antiserum ihtiyaçlarının karşılamaktadır. Bu 
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durumda kendi kaynaklan ile aşı ithal eden bizim ülkemiz gibi ülkeler için pazar 
daralmaktadır. 

Türkiye'de aşı alımı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. İhalelerde 
çeşitli güçlüklerle karşılaşıldığından dolayı ihalelere başvuran firma sayısı her geçen yıl 
azalmaktadır. 2004 yılı içerisinde yapılan 27 aşı ihalesine başvuran ortalama istekli sayısı 
1.25 olmuştur. 

8 kalem aşı ve 6 kalem antiserum 81 ildeki 5000"i aşkın sağlık ocağına ve devlet 
hastaneleri ile verem savaş dispanserlerine dağıtılmaktadır. Bakanlığımız tarafından yapılan 
aşı sevkıyatları Dünya Sağlık Örgütü'nün de öngördüğü şekilde 3e r aylık periyotlar halinde 
yapılmakta, illerin ara dönemlerdeki aşı ihtiyaçları ise kurye aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Son zamanlarda basında yer alan BCG aşısı olmadığı haberi gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Ekte verilen tablolarda tüm aşıların sevkıyatının planlanan şekilde 
yapıldığı görülmektedir. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerine BCG aşısı uygulaması rutin aşı 
programımız içerisinde yer almaktadır. Rutin aşı programı içerisinde olan ilköğretim birinci 
sınıf BCG aşı uygulamaları 2004 yılı Eylül ayı içerisinde illerimizin büyük kısmında 
yapılmıştır. Sıfır yaş grubu aşı uygulamalarında verem aşısı yönünden 2004 yılında % 79 
aşılama oranına ulaşılmıştır. Şu anda illerimizin ellerinde BCG aşısı mevcut olup aşılama 
çalışmaları devam etmektedir. BCG aşısı, uygulama koşullarının farklılığından dolayı tüm 
sağhk kurumlarında yapılamamakta, özel eğitimli sağlık personeli gerektirmektedir. Bu 
nedenle Verem Savaş Dispanserleri ve her ilin belirlediği sağlık ocaklarında uygulanmaktadır. 

2004 yılı Ağustos ayında Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından alınan karara 
istinaden, yaralanma ve gebelerde uygulanan tetanoz aşısı yerine erişkin tip difteri tetanoz 
kombine aşısı uygulanmasının uygun olduğu görüşü üzerine, bu tarihten itibaren illere yapılan 
aşı sevkiyatlarında difteri-tetanoz kombine aşısına ağırlık verilmiştir. 

2004 yılı içerisinde kuduz aşısı lojistik problemi yaşanmamış olup, tüm illerimize 
yeterli miktarlarda sevkiyat yapılmıştır. 

Soru 4- Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına aşı için gelen 
acil hastalarımızın mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

Cevap 4- Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 
04.06.1998 tarih ve 6856 sayılı ve 29.09.2003 tarih ve 14408 sayılı genelgeler doğrultusunda 
Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile Doğum ve Çocuk Bakımevlerinde yeni doğan bebeklere 
sağlık ocaklarından temin edilen Hepatit B aşısı yapılmaktadır. 

Ayrıca acil durumlar olarak. Kuduz şüpheli ısınk , yılan ısırma, akrep sokma 
vakaları ve yaralanmalar değerlendirilmektedir. Kuduz şüpheli ısınk vakalarında ülke 
genelinde kuduz aşısı uygulanan birimlerde (sağlık ocaklarında, hastane acil birimlerinde, 
kuduz tedavi merkezlerinde) kuduz aşısı bulundurulmakta ve uygulanmakta, akrep sokması 
ve yılan ısırması vakaları için sağlık ocakları ve hastanelerimizde yılan ve akrep antiserumu 
bulundurulmakta ve vakalara uygulanmaktadır. Yaralanmalarda ise hastane acil servislerinde 
ve sağlık ocaklarında tetanoz aşısı bulunmaktadır. Anılan aşı ve antiserumlarla ilgili olarak 
acil hasta mağduriyeti yaşanması söz konusu değildir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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Tablo. 1 2004 Yılı içerisinde yapılan aşı ve antiserum ihaleleri ve tutarları 

İAşı ve 
[serumlar 

|DBT 

OPV 

pCG(adult) 

PPD 

kızamık 

tlep-B 

[TT 

m 
[Kuduz aşı, 

[Kuduz ser. 

lYılan ser. 

İToplam 

(ihale miktarı 

12.000.000 

11.000.000 

5.750.000 

3.000.000 i 

kooo.ooo 
5.500.000 

6.000.000 

^.000.000 ' 

^50.000 

[100.000 

7.000 

[Toplam tutarı 

1.032.000 Euro 

,900.000 Euro 

797.000 Euro 

168.000 Euro 

1.350.000 Euro 

1.512.500 Euro 

198.500 Euro 

190.000 Euro 

7.574.000 $ 1 

750.000 $ 

151.900$ 

12.667.000 Euro 1 
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Tablo 2. 2004 yılı içerisinde aşı ve antiserumlar için hedef nüfus ve dağıtılan aşı 
miktarları 

Aşı ve 
serumlar 

DBT 

OPV 

BCG(adult) 

BCG(çocuk) 

PPD 

Kızamık 

Hep-B 

TT 

Td 

Kuduz aşı. 

Kuduz ser. 

Yılan ser. 

2004 yılı için hedef 
nüfus 

5.440.000 

6.800.185 

1.360.037 

1.360.037 

1.360.037 

2.720.074 

4.080.111 

1.360.037 

1.360.037 

2004 yılı şüpheli 
ısırık sayısı 110.000 

Gerektiğinde 
uygulanır 

2004 yılı içerisinde 
dağıtılan aşı miktarı 

6.504.000 

10.781.920* 

1.601.616 

1.880.210 

1.631.900 

4.019.100 

4.893.000 

532.000** 

5.285.000 

355.012 

31.099 

5.251 

* OPV, çocuk felci aşısı için yıl içerisinde, hızlandırma kampanyası yapıldığından 
gönderilen aşı miktarına kampanya aşılan da dahil edilmiştir. 

** Ağustos ayı içerisinde Bağışıklarna Danışma Kurulu tarafından tüm yaralanmalar 
ve erişkinlere de tetanoz aşısı yerine Td aşısının uygulanmasının daha uygun olduğu görüşüne 
istinaden TT aşısı yerine Td aşısı sevkıyatı ve kullanımına ağırlık verilmiştir. 
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6.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, toplumsal cinsiyet rolleri eğitim programına, 
Türkiye 'de kadının durumuna, 
AB ülkelerine ülkemizdeki kadınların durumlarını anlatacak basılı materyale, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerinin sosyal hizmet uzmanı olup ol

madığına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞÎT'in cevabı (7/4668, 4669, 4670, 4671) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
28.12.2004 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Dünya Bankası'mn desteği ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 
tarafından 'Toplumsal Cinsiyet Rolleri'" eğitim programı ve materyali geliştirilmiştir. 
Konuyla ilgili olarak; 

1. Bugüne kadar bu eğitim hangi kurum ve kuruluşlarda yapılmıştır? Kaç kişi bu 
eğitimden yararlanmıştır? 

2. Önümüzdeki dönemde bu eğitimin yaygınlaştırılmasını düşünüyor musunuz? 

3. Bu eğitimi yapabilecek uzmanlar Bakanlığınız tarafından yetiştirildi mi? 
Yetiştirildi ise kaç uzman bu eğitimi yapabilmektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
28.12.2004 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından yazth olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

2005 yılı BM 4. Dünya Kadın Konferansının 10. yıldönümüdür. Konuyla ilgili olarak: 

1. Türkiye bu on yılda Pekin'de yaptığı taahhütlerin ne kadannı yerine getirmiştir? 

2. Bu taahhütleri yerine getirebilmek için hangi alanlarda çalışma yapılmaktadır ? Yeni 
çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz ? 

3. Bugün Türkiye'de kadının durumu nedir? 

4. Bu gibi soruların yanıtlarını verebilmek adına Türkiye'deki sivil toplum 
kuruluşlarının, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile "Pekin +10 
Türkiye'de Kadının Durumu'' konulu bir toplantı yapmayı düşünüyor musunuz? Bu 
konuda bir rapor hazırlamayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
28.12.2004 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

yo-*-
Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR y 
CHP Adana Milletvekili 

Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki kadınların sosyal, ekonomik ve politik yaşamlarının 
durumu hakkında bir insiyatif raporu hazırlamaya karar verdi. Konuyla ilgili olarak; 

1. Bakanlığınızın bu konuda bir hazırlığı var mıdır? 

2. Türkiye'de kadımn durumunu anlatan farklı Avrupa dillerinde hazırlanmış raporlar var 
mıdır? 

3. Eğer bu tür raporlar yoksa hazırlamayı düşünüyor musunuz? 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

28.12.2004 
Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal 
Hizmet kuruluşlannda (çocuk yuvalan, yetiştirme yurtlan, huzurevleri, rehabilitasyon 
merkezleri, toplum merkezleri, vb) bu konunun eğitimini almış sosyal hizmet uzmanlan görev 
yapmaktadır. Konuyla ilgili olarak; 

1. Bu kuruluşlann kaç tanesinde bu alanda eğitim almış olan sosyal hizmet uzmanlan 
yönetici olarak görev yapmaktadır? 

2. Kaç tane İt Sosyal Hizmetler Müdürü, sosyal hizmet uzmanıdır? 

3. Kaç tane Huzurevi Müdürü sosyal hizmet uzmanıdır? 

4. Yöneticisi sosyal hizmet uzmanı olmayan kurumlara sosyal hizmet uzmanı yönetici 
atamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.GüldalAKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. ilk Ü/.9.2/2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı'nm 27.01.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8931 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'a ait (4 adet) Yazılı Soru 

önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

füldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 

- 1 9 8 -



T.B.M.M. B : 57 10. 2 . 2005 O : 2 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 

7/4668 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Dünya Bankası'nın desteği ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü tarafından "Toplumsal Cinsiyet Rolleri" eğitim programı ve 

materyali geliştirilmiştir. Konuyla ilgili olarak; 

SORU1: 

Bugüne kadar bu eğitim hangi kurum ve kuruluşlarda yapılmıştır? Kaç 

kişi bu eğitimden yararlanmıştır? 

CEVAP 1 : 

Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Materyali, Devlet Planlama Teşkilatı, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu ve Türk Tabipler Biriiği'nde yapılan pilot uygulamalardan sonra, ilk 

kez Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (VVALD)tarafından talep edilmiş, Antakya 

Belediyesi, Bursa, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin çeşitli birimlerinde 

çalışan kadın ve erkek orta düzey çalışanlara uygulanmıştır. Aynı kuruluş 

Değirmendere'de de bir uygulama yapmıştır. 

Anne Çocuk Eğitimi Vakfı'nın Lider Annelik Programfna (LAÇAP) katılan 

dokuz kadına ve Tepe Holding'e bağlı çeşitli şirketlerin orta düzey yöneticilerine de 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü uzmanlarınca Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Materyali 

kullanılarak eğitim programı uygulanmıştır. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Genel Müdürlüğün yaptığı işbirliği çerçevesinde 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı il müdürlüklerinin yönetici ve 

uzmanlarına söz konusu eğitim uygulanmıştır. 
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SORU 2; 

Önümüzdeki dönemde bu eğitimin yaygınlaştırılmasını düşünüyor 

musunuz? 

CEVAP 2 : 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerin 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürülmesini planlamaktadır. 

SORU 3: 

Bu eğitimi yapabilecek uzmanlar Bakanlığınız tarafından yetiştirildi mi? 

Yetiştirildi İse kaç uzman bu eğitimi yapabilmektedir? 

CEVAP 3 : 

Kamu kurum-kurufuşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi 

çeşitli örgütlerde çalışan profesyonellere yönelik bir çalışma olarak tasarlanan 

materyal, 2000 yılında düzenlenen iki günlük bir seminer ile Genel Müdürlükte 

bulunan Teknik Dairelerdeki bazı personele tanıtılarak; bilgilendirilmiştir. 

Ayrıca daha küçük bir gruba uygulanmasına ilişkin 1 haftalık eğitim verilmiştir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 

JÎdalAKSİT 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/4669 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

2005 yılı BM 4. Dünya Kadın Konferansının 10. yıldönümüdür. Konuyla 
ilgili olarak; 

SORU 1: 

Türkiye bu on yılda Pekinde yaptığı taahhütlerin ne kadarını yerine 
getirmiştir? 

CEVAP 1 : 

Türkiye'nin 1995 yılında gerçekleşen 4. Dünya Kadın Konferansı'nda vermiş 
olduğu taahhütler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar, 1999 ve 2004 yıllarında 
iki kez hazırladığı " Pekin Eylem Platformunun Uygulanmasına Yönelik Soru 
Formuna" verilen cevaplarla rapor haline getirilmiştir. Söz konusu raporlar 
Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün www. kssgm.gov.tr adlı 
internet sitesinde "Kurumsal Belgeler" başlığı altında yayınlanmıştır. 

SORU 2 : 

Bu taahhütleri yerine getirebilmek için hangi alanlarda çalışma 
yapılmaktadır? Yeni çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2 : 

Bakanlık olarak kadın konusunda çalışmalarımızı başta Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesi, Pekin Eylem 
Platformu ve Pekin Deklarasyonu olmak üzere imzalayarak taraf olduğumuz uluslar 
arası sözleşme ve belgelerdeki taahhütlerimiz ile ulusal talep ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda yürütmekteyiz. 

Bu çerçevede yasal çalışmaların yanısıra toplumsal bilinç ve duyarlılığın 
artırılması çalışmalarımızı projeler ve yıllık programlar çerçevesinde sürdürmeyi 
planlamaktayız. 

SORU 3 : 

Bugün Türkiye'de kadının durumu nedir? 

CEVAP 3 : 

Eğitim Durumu 

Kadınlar için temel sorun alanlarından biri olan kadının eğitim durumunda 
halen istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Sürdürülen çabalara rağmen 2000 yılı 
itibariyle halen 15 ve yukarı vaşta bulunan kadınların yüzde 21,5'i okur yazar değildir. 
Bölgeler itibariyle dağılıma bakıldığında en yüksek oranı barındıran bölgenin Güney 
Doğu Anadolu Bölgesi (Yüzde 38,2), en düşük oranın ise gelişmişlik düzeyi en 
yüksek olan Marmara Bölgesinde (yüzde 13,1) olduğu gözlenmektedir. Okur yazar 
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olmayan kadınlar daha çok ileri yaşlarda bulunmakta ve az gelişmiş bölgelerde 
yaşamaktadırlar. 

Okur yazar kadınların ise yüzde 21,5'i herhangi bir eğitim kurumundan mezun 
değildir. Yüzde 37,2'si ilkokul, 2,5'i ilköğretim, 4,9'u ortaokul ve dengi okul mezunu, 
yüzde 10,6'sı lise ve dengi okul mezunu iken sadece yüzde 3,9'u yüksekokul ve 
fakülte mezunudur. 1990 yılı için 100 kadından 1,8'i yaklaşık 2'si yüksekokul veya 
fakülte mezunu iken, bu oran 10 yıllık süreçte iki katına çıkmıştır. 

Eğitim çağında bulunan çocukları açısından bakıldığında da durumun istenilen 
düzeye ulaşılamadığı gözlenmektedir. 6-10 yaş grubunda bulunan kız çocuklarının 
yüzde 15,8'i okur-yazar değildir. Ancak 1990 yılı verileri ile karşılaştırıldığında önemli 
bir düşüş olduğu gözlenmektedir (1990 yılında 6-10 yaş grubunda bulunanların 
yüzde 25'i okur yazar değildi) 1997 yılında Temel eğitimin zorunlu ve kesintisiz olarak 
8 yıla çıkarılması ve düzenlenen kampanyalar kız çocuklarının her düzeyde 
okullaşma oranının yükselmesine/kız çocuklarının eğitimde kalma süresinin 
uzamasına katkı sağlamıştır. 1997 yılında ilköğretimde brüt okullaşma oranı kız 
çocukları için yüzde 78,9 iken, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2003-2004 
öğretim yılında yüzde 95,7'ye yükselmiştir. Bu durum ilköğretimde olduğu kadar bariz 
olmasa da orta öğrenim ve fakülte/yüksekokullarda da yansımasını bulmuştur. 

Çalışma Hayatı 

Ekonomik krizler, kırdan kente göç olgusu gibi etkenler işgücüne katılımı 
düşürürken aynı zamanda da işsizliği/gizli işsizliği artırmaktadır. 2004 yılı verilerine 
göre kadınların Türkiye genelinde işgücüne katılım oranı yüzde 27,7, işsizlik oranı ise 
9,5 olarak gerçekleşmiştir. 

İşteki durum açısından bakıldığında işgücüne katılan 100 kadından 49'u 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, 38'i ücretli maaşlı ve yevmiyeli olarak, yüzde 13'ü 
de kendi hesabına ve işveren olarak çalışmaktadır. 1990 yılı verileri ile 
karşılaştırıldığında yüzde 69'larda olan ücretsiz aile işçiliğinde önemli gerileme 
kaydedildiği gözlenmektedir. Ücretli/gelir getiren çalışma biçimi olarak kadınların 
yönlendirilmek istendiği alanlar olan ücretli, maaşlı, yevmiyeli ve kendi hesabına ve 
işveren olarak çalışan kadın oranında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.{1990 
yılında kadınların yüzde 21,7'si ücretli, maaşlı, ve yevmiyeli , yüzde 9'u ise kendi 
hesabına ve işveren olarak çalışmaktaydı). Bu düzelme büyük oranda kadının eğitim 
düzeyindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Kadınlar eğitim düzeyi arttıkça ücretli 
çalışma biçimine yönelmektedir. 

Sektörel dağılım açısından bakıldığında işgücüne katılan kadınların tarım 
sektöründeki ağırlığında az da olsa bir azalmanın söz konusu olduğu söylenebilir. 
Tarım sektöründe 1990'larda yüzde 50'lerde olan kadın ağırlığı son dönemde yüzde 
48'lere düşerken, sanayi sektöründe kadın oranı yüzde 13'lerden yüzde 16,5'lere, 
yine hizmetler sektöründe yüzde 13'lerden yüzde 18'lere yükselmiştir. 

Siyasal Yaşam 

Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişler, 1935 
ara seçimleri kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği ilk seçim olmuştur. Bu 
dönemde 18 temsilci ile %4.6 oranında kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisine 
girebilmişlerdir.1991 yılında 550 milletvekili bulunan parlamentoda %1.8, 1995 yılında 
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%2.4, 1999 yılında %4.2 ve son olarak 2002 yılı seçimlerinde %4.4 oranında temsil 
edilmişlerdir. 

Siyasal yaşama katılımın ilk basamağı olarak değerlendirilen yerel 
yönetimlerde de kadın oranları farklılık göstermemektedir. Yani 3216 belediye 
başkanının sadece 20' si kadındır. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel Seçim geçici 
sonuçlarına göre; 3225 belediye başkanının 18'i, 34.477 belediye meclisi üyesinin 
834'ü, 3208 il genel meclisi üyesinin 58'i kadındır. 

Kadın Sağlığı 

Toplam nüfusun yarısına yakınını oluşturan kadınlar için temel sorun 
alanlarından biri de kadın sağlığıdır. Bebeklikten başlayarak adolesan, erişkin dönem 
ve rnenapoz ve menapoz sonrası dönemde toplumsal cinsiyet rollerinin yansımalarını 
hastalık/ölüm nedenleri ve yaşa göre mortalite hızları gibi temel göstergelerden 
izleyebilmek mümkün olmaktadır. Yaşam kalitesi ile ilgili göstergelerden biri olan 
doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlar için artmakla birlikte her iki cinsiyetinde eşit 
hizmet aldığı gelişmiş ülkelerden düşüktür. Adolesan çağdan başlayarak her 
dönemde daha fazla sağlık hizmetine gereksinim duyan kadın için hizmet açığı 
erkeklere göre daha fazladır. 

Kadının yaşam döngüsünde en uzun dönemi doğurganlık çağı 
oluşturmaktadır. Özellikle, Pekin ve Kahire Konferansının izlenmesi kapsamında 
hazırlanan Ulusal Stratejik Plan ve Eylem Planı ile üreme sağlığı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması/kalitesinin artırılmasında kadın sağlığında önemli gelişmeler 
kaydedildiği söylenebilir. Bu gelişmelerin izlenebileceği Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması 2003 Sonuçlarına göre toplam doğurganlık hızı düşme, gebeliği önleyici 
yöntem kullanım oranı artma eğilimindedir. 1993 yılında kadın başına toplam 
doğurganlık hızı 2,7iken 1998 yılında 2,6'ya 2003 yılında 2,2'ye düşmüştür. 
Doğurganlığın yaş yapısı dikkate alındığında, ortanca ilk evlenme yaşında sürekli bir 
artıştan söz edebilmek mümkündür. 

Kırsal ve kentsel alanlarda doğurganlık hızları düşmekle birlikte kente kıyasla 
kırdaki kadınların ortalama olarak 0,6 daha fazla doğum yapacağı hesaplanmaktadır. 
Yine bölgesel dağılım açısından bakıldığında da doğurganlık hızının düşme eğilimi 
devam etmekle birlikte Batı ve Orta Anadolu ile Doğu Anadolu arasında yaklaşık iki 
kat farklılığın bulunduğu gözlenmektedir{Toplam doğurganlık Hızlan Türkiye 2,2, 
Kent: 2,06, Kır:2,65, Batı: 1,88, Güney: 2,30, Orta: 1,86, Kuzey: 1,94 ve Doğu 
Bölgesi için ise 3,65). 

Bu alanda bir diğer önemli gösterge de gebeliği önleyici yöntemlerin kullanım 
oranıdır. Halen evli kadınların yüzde 71'i gebeliği önleyici yöntem kullanmakta , 
yöntem kullananların çoğunluğu (yüzde 43) modern bir yöntem kullanmaktadır. 
Yöntem kullanımında beklenen modern yöntem kullanımının tüm yöntem kullanımı 
içindeki payının artmasıdır. Beklenen bu artış gerçekleşmekle birlikte bir önceki 
döneme göre geleneksel yöntem kullanımında da artış görülmüştür.(Modern 
Yöntern% 1988:31, 1993:34,5, 1998:37,7, 2003:42,5, Geleneksel Yöntem % 1988: 
32,3, 1993:28,1, 1998:26,1 ve 2003: 28,5) 

Ancak yöntem kullanımında yerleşim yerlerine göre belirgin farklılıklar devam 
etmektedir. Kentlerde yaşayan kadınlar kırsal atanlarda yaşayanlara göre daha 
yüksek oranda yöntem kullanmaktadır (sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 65). Benzer 
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farklılık modern yöntem kullanımında da göze çarpmaktadır. Bölgesel dağılıma 
bakıldığında ise Doğu Anadolu dışındaki tüm bölgelerde yöntem kullanan kadın 
oranının yüzde 70'ln üzerinde olduğu görülmektedir. 

Kadın sağlığı açısından önemli diğer göstergeler ise doğum öncesi bakım, 
doğum sırasında yardım ve doğumun yapıldığı yerdir. Son 5 yılda (1998-2003 yılları 
arasında) her 10 anneden 7'sinin bir doktordan doğum öncesi bakım aldığı, 
doğumların yüzde 46'sınm bir doktor tarafından gerçekleştirildiği ve yüzde 78'inin bir 
sağlık kuruluşunda gerçekleştiği gözlenmektedir. Doğumların yüzde 5'i evde 
gerçekleşmiştir. Bu üç gösterge de yaşanan yere ve eğitim düzeyine göre farklılıklar 
göstermektedir. Kırsal alandakilerin yüzde 53,2'si bir doktordan doğum öncesi bakım 
alırken, kentsel alanda bu oran yüzde 80,2'ye yükselmektedir. Yine eğitimi olmayan 
ve ilkokul bitirmemiş kadınların yüzde 42,4'ü doğum öncesi bir doktordan bakım 
alırken, lise ve üzeri eğitim alanların ise yüzde 96,3'lük bir oranla doktordan bakım 
almışlardır. Bir diğer önemli fark eğitimi olmayan ve ilkokul bitirmemiş olanların 
yaklaşık yarısı (%49,1) doğumunu evde gerçekleştirirken, lise ve üzeri eğitim 
alanlarda bu oran sadece yüzde 2,5'tir, 

SORU 4 : 

Bu gibi soruların yanıtlarını verebilmek adına Türkiye'deki sivil toplum 
kuruluşlarının, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ite 
"Pekin+10 Türkiye'de Kadının Durumu" konulu bir toplantı yapmayı düşünüyor 
musunuz? Bu konuda bir rapor hazırlamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4 : 

Ana temalarından biri Pekin+10 sürecinin değerlendirmesi olan BM KSK 
Toplantısından önce sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile hem 20 Ocak 2005 
tarihinde Birleştirilmiş Dördüncü ve Beşinci Periodik Ülke Raporunun BM CEDAVV 
Komitesine yaptığımız sunum ve savunmamızı değerlendirmek, hem de Pekin+10 
toplantısına hazırlık olarak gündemini belirlediğimiz bir toplantıyı Şubat ayı ortasında 
gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca 28 Şubat 2005 tarihinde başlayacak BM KSK toplantısından sonra, 
toplantıdan elde edilen çıktılar doğrultusunda Türkiye Ulusal Eylem Planımızı kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla 
güncellemeyi planlamaktayız. 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞIT 
Devlet Bakanı 

<^r 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/4670 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki kadınların sosyal, ekonomik ve politik 
yaşamlarının durumu hakkında bir Inslyatlf raporu hazırlamaya karar verdi. 
Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: 

Bakanlığınızın bu konuda bir hazırlığı var mıdır? 

CEVAP 1 : 

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyelerinden 
oluşan bir heyet 31 Ocak — 2 Şubat 2005 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
etmişlerdir. Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan program çerçevesinde TBMM'deki kadın 
parlamenterler, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu üyeleri, Sayın 
Başbakanımız ve tarafımızca kabul edilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğünü ziyaret eden heyete Genel Müdürlüğün çalışmaları 
hakkında brifing verilmiştir. 

SORU 2 : 

Türkiye'de kadının durumunu anlatan farklı Avrupa dillerinde hazırlanmış 
raporlar var mıdır? 

CEVAP 2 : 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili tarafların 
katılım ve katkılarıyla hazırlanan ve 20 Ocak 2005 tarihinde BM CEDAvV Komitesine 
sunumu ve savunulması yapılan Birleşik Dördüncü ve Beşinci Periyodik Ülke Raporu 
ingilizce olarak Genel Müdürlüğün www.kssgm.gov.tr adresli web sitesinde 
yayınlanarak, ulusal ve uluslararası kullanıma açılmıştır. Yine aynı sitede Türkiye'nin 
daha önce uluslararası kuruluşlara sunmuş olduğu raporlar yer almaktadır. 

SORU 3 : 

Eğer bu tür raporlar yoksa hazırlamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3 : 

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından 
hazırlanacak Türkiye'de kadınların sosyal, ekonomik ve politik yaşamlarının durumu 
hakkındaki insiyatif raporuna katkı olmak üzere Bakanlığıma bağlı Kadrnın Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından bir rapor hazırlanacaktır. 

_JU^-
î i j l d a l A K Ş İ T 

Saygılarımla. D«vi«t aakan, 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/4671 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyet 
gösteren Sosyal Hizmet kuruluşlarında (çocuk yuvaları, huzurevleri, 
rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, vb.) bu konunun eğitimini almış 
sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: 

Bu kuruluşların kaç tanesinde bu alanda eğitim almış olan sosyal hizmet 
uzmanları yönetici olarak görev yapmaktadır? 

CEVAP 1 : 

Kurumumuz bünyesinde asil ve vekil olmak üzere merkez teşkilatında 30, 
taşra teşkilatında 183 olmak üzere toplam 213 Sosyal Çalışmacı kökenli idareci 
görev yapmaktadır. 

SORU 2 : 

Kaç tane İl Sosyal Hizmetler Müdürü, sosyal hizmet uzmanıdır? 

CEVAP 2 : 

Kurumumuz bünyesinde asil ve vekil olmak üzere 81 İl Sosyal Hizmet 
Müdüründen 15 adedi Sosyal Çalışmacı kökenlidir. 

SORU 3 : 

Kaç tane Huzurevi Müdürü sosyal hizmet uzmanıdır? 

CEVAP 3 : 

Kurumumuz bünyesinde mevcut 59 Huzurevi Müdürlüğünden 16 adedi Sosyal 
Çalışmacı kökenlidir. 

SORU 4 : 

Yöneticisi sosyal hizmet uzmanı olmayan kurumlara sosyal hizmet 
uzmanı yönetici atamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4 : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
kuruluşlarda görev yapan ve yapacak olan idarecilerin tamamının Sosyal Çalışmacı 
kökenli olması yönünde bir hüküm bulunmamakla birlikte bunun da Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu bilinen bir gerçektir. 
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Ayrıca; Sosyal Çalışmacı mezun eden tek Üniversite H.Ü.Sosyal Bilimler 
Yüksekokuludur. Başkent Üniversitesine bağlı olarak açılan yeni okulun henüz 
mezun vermediği, dolayısıyla Türkiye genelinde Sosyal Hizmet alanında çalışacak 
meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı) yetersizliği her geçen gün artmaktadır. Mevcut 
Üniversitenin (H.Ü.) verdiği mezunların da özel rehabilitasyon merkezleri ile özel 
kreşlerde çalıştığı, bu nedenle açıktan kurumumuza atanacak Sosyal Çalışmacı 
bulunmamaktadır. Halen kurumumuzda çalışmakta olan ve idarecilik deneyimi 
bulunan meslek elemanları (Sosyal Çalışmacı) idareci olarak atanmaktadır. Takdir 
edileceği gibi özel bilgi, beceri ve ihtisas gerektiren bu hizmetleri alanda 
yürütülmesini sağlayacak meslek elemanına da önemle ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, 
halen merkez ve taşra teşkilatında yetersiz olan ve alanda acil ihtiyaç olan Sosyal 
Çalışmacıların hepsinin yönetici olarak atanması mümkün değildir. 

Diğer taraftan; 39 merkez teşkilatı, 899 taşra teşkilatı olmak üzere halen 
toplam 938 Sosyal Çalışmacı fiilen görev yapmakta olup, buna karşılık 52 merkez 
teşkilatı, 956 taşra teşkilatı olmak üzere toplam 1018idareci kadrosu mevcut olup, 
söz konusu Sosyal Çalışmacıların tamamının yönetici kadrosunda görev yapması 
durumunda ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmet verdiği 
Yetiştirme yurdu, Çocuk Yuvası, Huzurevi, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Rehabilitasyon 
Merkezleri ile Toplum Merkezlerinin temel ilkesi olan sahasında-alanda mesleğini icra 
edecek meslek elemanı ihtiyacı had safhaya ulaşacaktır. 

Ayrıca; Kurumumuz Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Mesleki Hizmetler 
Başlıklı 5-D/a maddesinde meslek elemanları olarak Sosyal Çalışmacı, Psikolog, 
Eczacı, Biyolog, Öğretmen, Hemşire (Lisans mezunu) sayılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz emrine yapılan tüm 
atamalar 657 sayılı Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu ile 15.03.1999 tarih ve 12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına dair Genel Yönetmelik 
Hükümlerine göre hazırlanan Kurumumuz Görevde Yükselme Yönetmeliği, diğer 
taraftan; 19.04.1983 tarih ve 6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarının Yer Değiştimne Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yapılmakta olup, örnek olarak Kurumumuz Görevde 
Yükselme Yönetmeliği gereği Kuruluş Müdürü olarak atanabilmek için "sınav şartının 
yanı sıra en az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya 
Kurumda en az beş yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, çocuk Gelişimcisi, Tabip, 
Fizyoterapist, Hemşire (Lisans) Diyetisyen, öğretmen kadrolarında görev yapmış 
olmak şartı getirilmekle birlikte söz konusu Yönetmeliğin 32 ve 34. maddelerinde 
kazanılmış haklar saklı tutulmaktadır. 

Saygılanmla. 

Güldat AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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7.- Trabzon Milletvekili Şevket ARZ'in, Trabzonlu nakliyecilere yeterli ihracat geçiş belgesi 
verilmemesine ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün Rize iline kaydırılıp kaydırılmayacağma ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4691) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili / 

1-Trabzon ili Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının yapıldığı iller 
sıralamasında 5 inci sırada bulunmakta ve Türkiye geneli Rusya Federasyonuna 
yapılan \aş meyve sebze ihracatının miktar olarak % 60'ını Trabzon ilinden 
gerçekleştirmektedir. 

Trabzon ilinden Rusya Federasyonunun Sochi Limanına tarifeli sefer yapan 7 
adet gemi bulunmasına ve yıllık ortalama olarak 300 bin tona yakın yaş meyve sebze 
ihracatı yapılmasına rağmen, yıllardır Ulaştırma Bakanlığınca Trabzon'a yeterli geçiş 
belgesi verilmemekte, mevcut olan potansiyele rağmen ilimizin hakkı olan geçiş 
belgeleri kasıtlı olarak diğer illere dağıtılmaktadır. 

2004 yılında yeterli geçiş belgesi tahsis edilmemesi nedeniyle ihracatçılarımız 
eşyalarım gemilerde dökme olarak göndermek zorunda kalmakta ve bu durumda iki 
kez yapılan elleçleme yani Trabzon Limanında yükleme ve Sochi Limanında boşaltma 
işlemleri nedeniyle maliyetler artmakta ve yükleme boşaltına işlemleri esnasında ürün 
ambalajları bozularak sonuçta Türk malı imajı olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Ayrıca geçiş belgesi olmadan taşıt ile Rusya Federasyonuna giriş yapılması 
halinde ise araç başına 600 S'a yakın ücret ödenmektedir. 

Bu durum karşısında düzenli olarak geçiş belgesi (Samsun gibi) dağıtımı 
\apılan illerdeki ihracatçılara oranla ihracatçılarımız mağdur olmakta ve sonuçta 
rekabet imkanları azalarak bu durumda ihracatımızı olumsuz olarak etkilemektedir. 

Trabzon'lu nakli} eciyc karşı bu uygulamanın nedenlerini açıklar mısınız? 

2-Doğu Karadeniz Bölgesi'nin metropol kenti konumundaki Trabzon ilimiz iç 
ticaret ve dış ticaret açısından da bölgenin merkezi konumunda bulunmaktadır. 
Dolayısıyla da ihracatçılarımızın işlemleri ile ilişkili kurumlarında büyük bolümü 
Trabzon'da bulunmaktadır. 

Bu durumda dış ticaret işlemlerimizin geciktirilmeksizin zamanında yerine 
getirilmesinde büyük kolaylık sağlanmaktadır. Ancak, son olarak aldığımız 
duyumlarda hükümet tarafından yapılan bir çalışmada ilimizde bulunan Ulaştırma 
Bölge Müdürlüğünün kapatılarak Rize iline kaydırılacağıdır. 

ŞHI anda Trabzon'da 350'ye yakın ihracat ve ithalat yapan Firma bulunmasına 
rağmen bu durum dikkate alınmadan bu şekilde bir karar alınmasına bir anlam 
verememekteyim. 

Trabzon'da ki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kapatılarak Başbakan'in memleketi 
Rize'ye kcHfc/irtl'Ho ftir^Ut^i nec&Y') 

Şevket ARZ 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

T- 9 M 20C5 

SAYI : B . l l .O.APK.0 . lO.0 l .21 . /EA/-as^ / ÇbV^ 
KONU ; Trabzon Milletvekili 

Sayın Şevket ARZ'ın 
yazılı soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 27.01.2005 tarih ve A.Ol.Ö.GNS.0.10.00.02-8931 sayılı 
yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Şevket ARZ'ın 7/4691 -8917sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Biletlerinize arz ederim. 

li YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET ARZTN 
7/4691-8917 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Trabzon ili Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının yapıldığı iller 
sıralamasında 5 inci sırada bulunmakta ve Türkiye geneli Rusya Federasyonuna 
yapılan yaş meyve sebze ihracatının miktar olarak % 60*mı Trabzon ilinden 
gerçekleştirmektedir. 

Trabzon ilinden Rusya Federasyonunun Sochi Limanına tarifeli sefer yapan 
7 adet gemi bulunmasına ve yıllık ortalama olarak 300 bin tona yakın yaş meyve 
sebze ihracatı yapılmasına rağmen, yıllardır Ulaştırma Bakanlığınca Trabzon'a 
yeterli geçiş belgesi verilmemekte, mevcut olan potansiyele rağmen ilimizin hakkı 
olan geçiş belgeleri kasıtlı olarak diğer illere dağıtılmaktadır. 

2004 yılında yeterli geçiş belgesi tahsis edilmemesi nedeniyle 
ihracatçılarımız eşyalarını gemilerde dökme olarak göndermek zorunda kalmakta 
ve bu durumda iki kez yapılan elleçleme yani Trabzon Limanında yükleme ve 
Sochi limanında boşaltma işlemleri nedeniyle maliyetler artmakta ve yükleme 
boşaltma işlemleri esnasında ürün ambalajlan bozularak sonuçta Türk malı imajı 
olumsuz olarak etkilenmektedir, 

Ayrıca geçiş belgesi olmadan taşıt ile Rusya Federasyonuna giriş yapılması 
halinde ise araç basma 60O$'a yakın Ücret ödenmektedir. 

Bu durum karşısında düzenli olarak geçiş belgesi (Samsun gibi) dağıtımı 
yapılan illerdeki ihracatçuara oranla ihracatçılarımız mağdur olmakta ve sonuçta 
rekabet imkanları azalarak bu durumda ihracatımızı olumsuz olarak etkilemektedir. 

SORU 1- TrabzonTu nakliyeciye karşı bu uygulamanın nedenlerini açıklar 
mısınız? 

CEVAP 1- "Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları" gereği imzalanan 
Protokoller uyarınca; Bakanlığımızca sağlanan ikili-, transit, üçüncü ülke ve dönüş 
yükü geçiş belgelerinin Türk taşıtlarına dağıtım işlemleri,'"Geçiş Belgesi Dağıtım 
Esasları" çerçevesinde bölge ve il ayırımı yapılmaksızın Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülmektedir. 

5.000 adet Rusya Federasyonu geçiş belgesinin 3.000 adedi tenteli, 1.667 
adedi frigorifik ve 333 adedi özel yük taşıtlarına (oto taşıyıcı vb.) ve transit yük 
taşıyan taşıtlara üçer aylık dilimler halinde kullanıma açılmaktadır. 

Gürcistan geçiş belgeleri, ikili ve transit taşımalara üçer aylık dilimler 
halinde, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan geçiş belgeleri ise sadece 
bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmektedir. 
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Dağıtılmak üzere TOBB tarafından bürolara gönderilen belgelerin tamamı, 
yaklaşık aynı günde bitirilecek şekilde planlanmaktadır. Herhangi bir büroda fazla 
geçiş belgesi kalması halinde, artan belge ihtiyaç duyulan bürolara 
kaydın 1 maktadır. 

Trabzon'da dağıtılmak üzere tahsis edilen geçiş belgeleri, diğer 
merkezlerden daha geç kullanıldığından, Trabzon'a gönderilen belge sayısı 
azaltılmış olup, Trabzon'da talep artışı olması halinde diğer merkezlerdeki 
belgelerden aktarılabilecektir. 

SORU 2- Doğu Karadeniz Bölgesi'nin metropol kenti konumundaki 
Trabzon ilimiz iç ticaret ve dış ticaret açısından da bölgenin merkezi konumunda 
bulunmaktadır. Dolayısıyla da ihracatçılarımızın işlemleri ile ilişkili kurumlarında 
büyük bölümü Trabzon'da bulunmaktadır. 

Bu durumda dış ticaret işlemlerimizin geciktirilmeksizin zamanında yerine 
getirilmesinde büyük kolaylık sağlanmaktadır. Ancak, son olarak aldığımız 
duyumlarda hükümet tarafından yapılan bir çalışmada ilimizde bulunan Ulaştırma 
Bölge Müdürlüğünün kapatılarak Rize iline kaydırılacağıdır. 

Şu anda Trabzon'da 35ü'ye yakın ihracat ve ithalat yapan firma bulunmasına 
rağmen bu durum dikkate alınmadan bu şekilde bir karar alınmasına bir anlam 
verememekteyim. 

Trabzon'daki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kapatılarak Başbakan'in 
memleketi Rize'ye kaydırılma gerekçesi nedir? 

CEVAP 2- 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yeni düzenleme yapılarak, 
Bakanlığımız taşra teşkilatı olan Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ile Demiryollar, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü'ne ait Bölge 
Müdürlükleri birleştirilmiştir. 

Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü de, bu Kararla kurulan Ulaştırma 
Bölge Müdürlükleri arasında olup, bu Bölge Müdürlüğünün kapatılarak Sayın 
Başbakanımızın memleketi Rize'ye kaydırılması söz konusu değildir. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Vönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

19.04 
787 
550 
253 

0 
0 
8 

261 
1 

İli 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
AJrı ^ 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Aksöz 
Başoğlıı 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Kiiçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşk ar 
Aydoğan 
Bal andı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Kaya 
Ozmen 
Özyolcu 

_Yil_djz_ 
Albavrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

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 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet_Kerim 
İlanıza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya _ . 
Beşir 
Yılmaz 
Alı 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 

" ÂK Parti 
AK Parti 
CHP 

"CHP" 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

.AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ÇHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

"~ Kabu l ' " 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
KabuJ_ 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

'Kaibuİ 

- - • 

-

- 2 1 2 -



T.B.M.M. B : 57 10 . 2 . 2005 O : 2 

İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 

_Aydm 
Aydın 
Ay dm 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
.Balıkesir _ 
Balıkesir 

j ial ıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusıız 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
S an ay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlıı 
Bay kal 
Cavuşoğlu 
Diıl ger .__ 
Ekmekcioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertıirk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 

__Şernercj 
.Aydjnlıoğl.u. 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Salı 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdıbek 
Güler 
Ak soy 
Erg e zen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 

1 Mehmet Zekai 
j Remziye 

, Kyyüp 
Önder 

^ Mehmet 
^_Nur_Dqğan_ 
...Mustafa 

Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 

^Denız 
Mevlüt 
Mehmet _ 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mejımet 
Özlem 

.Ahmet 
. Atilla_ 

Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Alı . 
Turhan 
Ali Kemal _ 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdıırrahman 
F'cyzi 
Mahfuz 
Abdıırrahıırı 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

_AKJDarn 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
_ÇHP_..._ 
CHP 
AK Parti 

__AK_ Parti _ 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

.CHP 
CHP 

_AK_Pa_rti 
AK Parti 
AKF>artj_ 

CHP 
. C H P 
_AK Parti 

AK Parti 

_CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CUP ; 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti [ 
AK Parti 
AK Parlı 
AK Parti 
AK Parti : 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
J<.atılmadj 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

.JÇabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 

JCajılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

_ . . 

-

-

— 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankır 
Çankır 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizi 
Denizi 
Denizi 
Denizi 
Denizi 
Denizi 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Gliner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğkı 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
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 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Alı 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 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

_.... 

__. 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Soyadı 

Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Ozdoğan 
Ozyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tiizmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılınazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temiir 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kiirşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
S adu 11 ah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Parti 

DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Ozyürek 
Zengin 
Açı kalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 

İstanbul [ Albayrak 
İstanbul j Altıkıılaç 
İstanbul j Arıoğlu 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Atalay 
Ataş 
Ateş^ 
Aydın 
Sarıbekir 
Ayva 
Bağış 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Alı 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 

İstanbul Bas 1 Mustafa 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Baj ! Yahya 
Başesgioğlu I Murat 
Bayraktar 1 Nusret __ 
Beşli j Hüseyin 
Büyükkaya | Alaattin 
Coşkun 
Çubukçu 

İstanbul ! Denizolgun 
İstanbul i Derviş 
İstanbul Ekrcn 
İstanbul | Elekdağ 
İstanbul Erdem 
İstanbul j Erol 
İstanbul I Gülçiçek 
İstanbul j Gündüz 
İstanbul , Güneş_ 
İstanbul , Gürel 
İstanbul Hacaloğlu 
İstanbul J llacıoğlıı 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

M\ 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Glirsoy^ 
Alı Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 

.Zeynep Damla 
Algan 
Menıduh 

İbiş i M ı 
İncekara ; Halide 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 

İstanbul Karslı 

Ünal 
1 lüsevın 
Cengiz 
Muharrem 

İstanbul i Keleş ! Birden 
İstanbul i Ketenci 
İstanbul i Kılıçdaroğlu 
İstanbul 1 Koral 
İstanbul i Kuınktınıoğlu 
İstanbul Kuzu 

Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Alı Kemal 
Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AjCParti 

.CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti ' 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

j^K Parti 
CHP 
AK Parti 
tT|P 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti . 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
.Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

JCabııI 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kat.ıjmadj 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Oy m en 
Ozal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekel ioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
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 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İli 
[Kayseri 
| Kayseri 
Kayseri 

[Kayseri 
Kayseri 

J Kayseri 
! Kırklareli 
[Kırklareli 
[Kırklareli 
1Kırşehir 
[Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

1 Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

[Kocaeli 
| Konya 
[Konya 
İKonya 
Konya 
Konya 

İKonya 
Konya 
Konya 
Konya J 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 1 
Konva 
Konya 
Konya 
Kütahya I 
Kütahya [ 
Kütahya 
Kütahya 1 
Kütahya 
Malatya 
Malatya [ 
Malatya | 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa [ 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Ozcan 
Yakut 
Yıldız 
Altıııorak 
Kesimoğlıı 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
S irmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyiikcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetmkaya 
Erdem 
Güçlü 
İşık 
Kart 

"İCıliç 
Öksüz 
Ozkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Ak soy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslaııoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 

Adı 
Mustafa 

| Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
MÎ~kaü 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 

"Atilla J~ 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 

_Halil_ 
Soner 
Abdullalı Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 

Parti 
1 AK Parti 
[CHP 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP """" 

J:HP 
AK Parti 

"ÂK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AKJ'arti _, 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

H\K Parti 
AK Parti 
CHP " 

^AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

"ÂK Parti 
AK Parti 

"CHP" 
CUP 
CHP 
AK Parti 
ÂK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

_K_abuj_ 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

.Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
KabuJ 
Kat^lınadı 
Kabul 

^_Kabul 
^Kabu[ _ 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

__Kabul 
Kabul 
Kabul 

_ Kabu[ 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

"kabul" 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

_K_abu_l 
Katılmadı 

• -

" 

— - | 

_.. 

J 

_._ ._. _ 
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1'" 
Manisa 

| Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

1 Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

| Kahramanmaraş 
| Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahra nanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardi i 
Muğla 
Muğla 
Muğla 

| Muğla 
| Muğla 
1 Muğla 
| Muş 
Muş 
Muş 
Muş 

1 Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 

pNiğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

_Ordu 1 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

_Rıze_ 1 
Rize 1 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun J 
Samsun 
Samsun 
Samsun | 
Samsun 
Samsun | 
Samsun 1 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğıt 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
llamidi 
Arslan 
Ergın_ 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 

| Adı 

Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşır 

' Alı 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 

Elkatmış ! Mehmet 
Köybaşı j Rıtvan 
Seyfi 
Çetin 

Osman 
Mahmut Uğur 

Eraslan Orhan 
Özegen Erdoğan 
Fatsa Eyüp 
Güler ! Mehmet Hilmi 
Tandoğdu İdris Sami 
Taşçı Hamit 
Türkmen 
Uysal 
Yıjınaz 

__Çakır 
Kart 

Kazım 
JJemal 1 
Enver I 

Jlyas [ 
Abdülkadır 

Sütlüoğlu İmdat 
Cebeci j Erol Aslan 1 
Çelik i Hasan Ali 1 
Dişli j Şaban T 
Gündüz 1 Süleyman | 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 

Ayhan Sefer 
Recep | 
Mustafa 

Demir l Cemal Yılmaz 1 
Demir Mustafa | 
Kılıç Suat 1 
Koç Haluk j 
Kurt Mehmet | 
Önder _ ; İlyas Sezai 1 
Uzunkaya Musa 
Yeni ; Ahmet 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

_AK_P_artL 
AK Parti j 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 1 
AK Parti | 
AK Parti T 

"AK" Parti I 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti [ 
AK Parti 

_CHP 1 
AK Parti T 
CHP 
AK Parti 
AK Parti | 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı 1 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 1 
Kabul "1 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 1 
Katılmadı | 
Kabul 
Katılmadı __ 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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1'" 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sirop 
Sir op 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

| Tekirdağ 
1 Tekirdağ 
| Tekirdağ 
1 Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanhurfa _ 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
im 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 

1 Altay 
Can 
Öztürk 
FCıhc 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayal an 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Avkan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikava 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coskımoülu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 

Adı 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Avdın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V Sinan 
Yahva 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 

| Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 1 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP I 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti \ 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

H 
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İli 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 

IcTıTs ' 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce [ 
Düzce 

Soyadı 
Çiçek 
Erdemir 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavusoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 
Mehmet 

Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Memet 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 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

57 NCİ BİRLEŞİM 
10 ŞUBAT 2005 PERŞEMBE 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VC M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI VC TEKLIFLERI İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak 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 
10.2.2005 Perşembe - Saat : 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
10.2.2005 Perşembe - Saat : 10.30 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
10.2.2005 Perşembe - Saat : 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
10.2.2005 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
57 NCİ BİRLEŞİM 10 ŞUBAT 2005 PERŞEMBE SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. - Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/595) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

2. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/596) (S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

3. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/597) (S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

4. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/598) (S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 

5. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/599) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 3.2.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - 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) 

2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) 
(S. Sayısı : 701) (Dağıtma tarihi: 8.12.2004) 

3. - Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı: 728) (Dağıtma tarihi: 4.1.2005) 

4. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

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

6. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/683, 1/577) (S. Sayısı: 731) (Dağıtma tarihi: 
13.1.2005) 

7. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/935) (S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

8. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/913) (S.Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

9. - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu 
(1/876) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 23.12.2004) 

10. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

11. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

12. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 12.7.2004) 

13. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 13.7.2004) 

14. - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma 
Tarihi: 26.12.2004) 

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

- 4 - 57 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

16. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 1.6.2004) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

20. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

21. - 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) (*) 

22. - 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) (*) 

23. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu 
Milletve-kili 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) 

24. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

25. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
29. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 

Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

30. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

31. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 
26.4.2004) 

32. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

33. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

34. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

35. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'in; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, Tuncay 
Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

37. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar İtelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
40. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

41. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

43. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

44. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

45. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

46. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

47. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 47l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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49. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

52. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

54. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

55. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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58. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

- 9 - 57 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
67. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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76. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

77. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

79. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

80. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

82. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

83. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

84. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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85. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

86. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

87. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
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Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

95. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

96. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

97. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

106. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

107. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

108.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

109.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

110.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

111. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
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Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

112.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

113.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

114.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

115. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

116.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

120.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

121.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

123. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

124. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

126. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

127. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

128. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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129. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 

Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

130. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

131. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

132. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

133. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

134. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

135. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

136. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

144. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

145. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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146. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

147. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

148. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

149.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

150. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

151.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

152.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

153.- Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

154.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

155. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı : 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

156. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

157. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

158.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

159.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

160.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

161.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

162. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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163.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

164.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

165.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

166.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

167. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

168.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

169. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

170.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

171.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/836) (S. Sayısı: 737) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık 
İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/888) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

173.X - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 739) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

174. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

175. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

176.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. 
Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

177.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 
788) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

179.X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 756) 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/599) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.6,2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8938 
Konu: Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 31.5.2004 tarihli ve B.03.0.CtG.0.00.00.02-1.128.30.2004-24830 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sir-

men hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 31.5.2004 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.30.2004-24830 
Konu: Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan M. Sefa Sirmen hakkında Mülkiye Baş
müfettişleri tarafından yapılan ön inceleme sırasında adı geçenin, Kocaeli İlinden milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen 
18.3.2004 tarih ve A.Y.64/23 H.İ.B.65/30 A.K.20/22 sayılı inceleme raporu, İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 14.5.2004 gün ve İNS.04.41.46/22980 sayılı yazısı ekinde 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/559 
Karar No. : 32 

14.1.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sir-

men hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
M. Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 
Üye 

Atilla Kart 
Konya 

(Muhalifim) 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalifim) 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Semiha Oyuş 
Aydın 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalifim) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 756) 
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Üye Üye Üye 
Mehmet Küçükaşık Feridun Ayvazoğlu Muzaffer Külcü 

Bursa Çorum Çorum 
(Muhalifim) (Muhalifim) 

Üye Üye Üye 
Mahmut Durdu Nimet Çubukçu Mehmet Yılmazcan 

Gaziantep İstanbul Kahramanmaraş 
Üye Üye Üye 

Hakkı Köylü Muharrem Kılıç Ahmet Çağlayan 
Kastamonu Malatya Uşak 

(Muhalifim) 

KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

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

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldınlabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 756) 
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Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

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

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

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

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

13.1.2005 

Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 
Ankara Bursa Afyonkarahisar 

Feridun Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 
Antalya Malatya Adana 

Atilla Kart M. Ziya Yergök Sezai Önder 
Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 756) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 755) 

Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/598) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.6.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8937 
Konu: Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 26.5.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.15.2004/23708 

sayılı yazısı. 
Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mersin Miletvekili Vahit Çekmez hak

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

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 26.5.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.15.2004-23708 
Konu: Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Vahit Çekmez hakkında yapılan hazırlık 

soruşturması sırasında adı geçenin, Mersin İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Mersin Cum
huriyet Başsavcılığının 29.4.2004 gün ve B.2004/730 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

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

Cemil Çiçek 

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

Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 
Esas No.: 3/598 

Karar No.: 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Vahit Çekmez hakkın
da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili Vahit 
Çekmez hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

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

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Er sönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 

(Muhalifim) 

Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 

Süleyman Sarıbaş 
Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Araslı 
Ankara 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 

Recep Özel 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 755) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

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

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 755) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

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

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

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

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

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

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

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

13.1.2005 
Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun F. Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök İ. Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 755) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 754) 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/597) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.6.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8936 
Konu: Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 27.5.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.29.2004/24001 

sayılı yazısı. 
Silahla tehdit, müessir fiil ve hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Kırklareli Miletvekili 

Mehmet Siyam Kesimoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2 7.5.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.29.2004-24001 
Konu: Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Silahla tehdit, müessir fiil ve hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Mehmet Siyam Kesimoğ

lu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kırklareli İlinden milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fez-
lekeli evrak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının 3.5.2004 gün ve Bk.No:2004/545 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 

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

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 

Esas No.: 3/597 
Karar No.: 30 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Silahla tehdit, müessir fiil, hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Kırklareli Milletvekili Meh
met Siyam Kesimoğlu hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 
Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmaz
lığının kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Siyam Kesimoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

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

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Üye 
Uğur Aks öz 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 
Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 
Üye 

Atilla Kart 
Konya 

(Muhalifim) 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 754) 
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Uye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

Uye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

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

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 754) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

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

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

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

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

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 
Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun F. Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök İ. Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 754) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 753) 

Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/596) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.6.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8935 
Konu: Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 27.5.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.28.2004/23972 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna aykırı 

davranmak suçunu işlediği iddia olunan Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2 7.5.2004 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.28.2004-23972 
Konu: Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna aykırı dav

ranmak suçunu işlediği iddia olunan Mahmut Uğur Çetin hakkında yapılan hazırlık soruşturması 
sırasında adı geçenin, Niğde İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Niğde Cumhuriyet Başsav
cılığının 6.5.2004 gün ve B.M.2004/1800 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

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

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 14.1.2005 

Esas No.: 3/596 
Karar No.: 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Mahmut Uğur Çetin hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Kar
ma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin Komisyonda sözlü olarak savunmasını yapmıştır. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Niğde Milletvekili Mah

mut Uğur Çetin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalifim) 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Araslı 
Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 753) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

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

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

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 753) 



- 4 -

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1.2005 
Oya Arash Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun F. Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök İ. Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 753) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 752) 

Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/595) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 24.6.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8934 
Konu: Afyon Milletvekili Mahmut Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 26.5.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.27.2004/23780 

sayılı yazısı. 
Seçim yasaklarına aykırı davranmak suçunu işlediği iddia olunan Afyon Milletvekili 

Mahmut Koçak hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 26.5.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.27.2004-23780 
Konu: Afyon Milletvekili Mahmut Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Seçim yasaklarına aykın davranmak suçunu işlediği iddia olunan Mahmut Koçak hakkında 

yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Afyon İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşıl
ması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlelen fezlekeli evrak Bol
vadin Cumhuriyet Başsavcılığının 3.5.2004 gün ve B.M.2004/1180 sayılı yazısı ekinde alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

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

Cemil Çiçek 

Bakan 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Kom isyon 14.1.2005 
Esas No.: 3/595 
Karar No.: 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçim yasaklarına aykırı davranmak suçunu işlediği iddia olunan Afyonkarahisar Milletvekili 
Mahmut Koçak hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 
2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Afyonkarahisar Millet
vekili Mahmut Koçak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

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

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Üye 

Uğur Aks öz 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalifim) 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 

Kahramanmaraş 

Üye 

Oya Ar aslı 

Ankara 

(Muhalif) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 752) 
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Uye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Uye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Muhalifim) 

Uye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

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

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

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

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

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 752) 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

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

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

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

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

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

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

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

13.1.2005 
Oya Araslı Mehmet Küçükaşık Halil Ünlütepe 

Ankara Bursa Afyonkarahisar 
Feridun F. Baloğlu Muharrem Kılıç Uğur Aksöz 

Antalya Malatya Adana 
Atilla Kart Ziya Yergök İ. Sezai Önder 

Konya Adana Samsun 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 787) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin 
Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/890) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 15.9.2004 

Sayı: B. 02.0. KKG. 0.10/101-952/4366 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.9.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş 
Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 20 Temmuz 
2004 tarihinde İstanbul'da imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında Dünya 
Ticaret Örgütü ile Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (1994) prensipleri doğrultusunda, serbest 
ticaret alanı oluşturulmasını öngören tercihli bir anlaşmadır. 

Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin işleyişine ilişkin kuralları belirleyen 1/95 sayılı 
Ortaklık Konseyi Karannın bir gereği olarak, dış ticaret politikasını AB'nin Ortak Ticaret Politikası 
ile uyumlaştırmaktadü. Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezi ve 
Doğu Avrupa ülkeleri ile Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılım 
yönündeki ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığı Ortaklık Anlaşması ile atmış, bunu 
EFTA Devletleri, İsrail, Romanya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak 
Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Letonya, Makedonya, Bosna-Hersek ve Hırvatistan 
ile yürürlüğe konulan serbest ticaret anlaşmaları izlemiştir. 

Avrupa Birliğinin Ortak Ticaret Politikasına uyum mükellefiyetinin bir parçası olarak, ül
kemizce, Avrupa Birliğinin Akdeniz ülkelerine yönelik "Barselona Süreci" olarak adlandırılan yak
laşımı da yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, Fas Krallığı ile 7.4.2004 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması halen onay sürecindedir. 

Avrupa Birliği ile Filistin arasında 1.7.1997 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Geçici Ortaklık 
Anlaşmasını müteakip, ülkemizin de Filistin ile STA imzalamasına yönelik müzakerelere 
18-19.2.1999 tarihlerinde Ankara'da başlanmıştır. Bununla beraber, Ortadoğu'da yaşanan 
gelişmeler nedeni ile, müzakerelerin 2004 yılı başına değin ertelenmesi söz konusu olmuştur. 
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İlk tur müzakerelerin yaklaşık 5 yıl ardından, 10-12.2.2004 tarihlerinde Ramallah'ta gerçekleş
tirilen ikinci tur müzakereler neticesinde parafe edilen Türkiye-Filistin Geçici Serbest Ticaret An
laşması, Devlet Bakanımız Sayın Kürşad Tüzınen ve Filistin Ulusal Fkonomi Bakanı Sayın Maher 
Al Masri tarafından 20.7.2004 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır. 

Söz konusu Anlaşma kapsamında, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sanayi ürünleri 
ithalatında taraflar arasındaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler tamamen kaldırılacaktır. 

Anlaşma tarım ve işlenmiş tarım ürünleri açısından bu aşamada bir taviz öngörmemekte olup, 
bu konunun, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak Ortak Komitenin ilk toplantısın
da ele alınması kararlaştırılmıştır. 

Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması; GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye-AB 
Gümrük Birliğinin Tamamlanmasına İlişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Filistin 
arasındaki Geçici Ortaklık Anlaşması hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, 
miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, teknik mevzuat, tarım ürünlerin
deki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, hizmetler ve yatırımlar, genel hükümler (iç 
vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, korunma önlemleri, 
ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikrî, sınaî ve ticarî mülkiyet hakları, kamu ihaleleri 
ve kurumsal hükümler) hususlarında düzenlemeler içermektedir. 

Anlaşmanın başlıca hedefleri; esas itibariyle taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin artırıl
ması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının 
yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve 
işbirliğinin geliştirilmesidir. 

Orta Doğu Barış sürecine ve özellikle Filistin halkının barış ve refahına destek amacıyla söz 
konusu Anlaşmanın sadece ticarî hükümleri değil aynı zamanda ekonomik işbirliği ve teknik yar
dıma ilişkin hükümleri de ihtiva etmesi öngörülmüştür. Diğer bir ifade ile, Filistin'in özel durumu 
göz önünde bulundurularak, Anlaşma, Filistin halkının refahına destek vermek üzere, Türkiye 
tarafından daha önce imzalanan diğer Anlaşmalardan farklı olarak, ticarî konuların ötesinde, Tür
kiye ve Filistin arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine matuf bir şekilde kaleme alınmıştır. 

Bu kapsamda, tarım sektöründen sanayi sektörüne, turizmden kalite altyapısının geliştiril
mesine kadar bir çok alanda işbirliği yapılması ve gerekli durumlarda Filistin'e teknik yardım sağ
lanması amaçlanmıştır. Böylelikle, Türkiye tarafından bir yandan Filistin kuruluşlarına teknik des
tek sağlanırken, diğer yandan da ülkemizce bugüne kadar edinilmiş olan tecrübelerin paylaşıl
masına çalışılacaktır. 

Türkiye ile Filistin arasındaki dış ticaret hacmine bakıldığında, ülkemiz lehine büyük bir dış 
ticaret fazlası göze çarpmaktadır. Ancak, resmî rakamlarla fiiliyat arasında büyük bir farklılık ol
duğu da aşikardır. Nitekim, Filistin ile İsrail arasındaki düzenlemeler gereği iki ülke arasında mal
ların serbest dolaşımı ilkesi geçerli olup, önemli miktarda Türk malı İsrailli aracılar vasıtasıyla 
Filistin'e satılmaktadır. Filistin makamlarının iddiasına göre bu miktar 2003 yılı itibarıyla 120 mil
yon dolar civarındadır. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ticaret hacminin kısa sürede artırılması ve ticaretin 
çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin Protokol hükümleri, taraflar arasında ikili kümülasyon 
sisteminin tesisini sağlamanın yanı sıra, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi çer
çevesinde bölge ülkeleri ile çapraz kümülasyona da imkân tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
olup, süresiz olarak imzalanmıştır. Ancak, Taraflardan birisinin yazılı bir bildirimde bulunması 
durumunda, Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın birinci 
günü sona erecektir. 

Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/890 
Karar No.: 30 4.2.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici 

Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komis
yonumuzun 3 Şubat 2005 tarihli 9 uncu Toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıt
lamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edil
mesi. tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunmasını öngören Tasarı, Komisyonumuzca incelenerek görüşül
müş ve Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde geçen "Bu Anlaşma'nın ek ve protokollerinde değişiklik yapmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü; Anayasa'nın 90 inci ve 7 nci maddeleri göz önünde bulundurul
duğunda yasama yetkisinin devri niteliğinde görüldüğünden Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca reddedilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Milletlerarası bir anlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları kapsamında olan değişiklikler Türkiye 

Büyük Millet Meclisince onaylanması uygun bulunmaksızın Anayasanın 90 inci maddesine göre ger
çekleştirilebileceğinden, bu yöndeki hükümlerin Tasarı metnine konulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Komisyonumuzca, Orta Doğu Barış sürecine ve özellikle Filistin halkının barış ve refahına 
destek sağlamak amacıyla hazırlanan Anlaşmanın aynı zamanda ekonomik işbirliği ve teknik yar
dıma ilişkin hükümleri de içermesi bakımından İçtüzüğün 52 nci maddesine göre Tasarının öncelik
le görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil A kyüz 

İstanbul 
Üye 

Sel a m i Yiğit 
Kars 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN 
YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ 
ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE I. - 20 Temmuz 2004 tarihinde 
İstanbul'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile 
Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Ör
gütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaş
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Anlaşmanın ek ve 
protokollerinde değişiklik yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. At alay 

Devlet Bakanı 
G. Aks it 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN 
YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ 
ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

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

MADDE 2. - Tasarının 3 üncü maddesi 
2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 4 üncü maddesi 
3 üncü madde olarak 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 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
K. Tüzmen 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı V. 
H. Çelik 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
B. Atalay 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü 
Arasında Serbest Ticarete Dair Geçici Anlaşma 

DİBACE 

Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin Yönetimi adına Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
(bundan böyle "Taraflar" olarak adlandırılacaktır); 

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, özellikle iktisadi işbirliği ve ticaret 
alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi arzusuyla ve karşılıklı ticari 
mübadelelerin kapsamını artırmak amacıyla, 

Avrupa'daki ve Akdeniz Havzası'ndaki iktisadi entegrasyon sürecine etkin olarak 
katılmak hususundaki niyetlerini teyidetmek suretiyle, bu süreci güçlendirmenin 
yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır 
olduklarını ifade ederek; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Kuran Anlaşma'yı ve 
Avrupa Topluluğu ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi adına Filistin 
Kurtuluş Örgütü arasında ortaklık kuran Geçici Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını 
dikkate alarak; 

Tarafların, kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri işbirliğinden 
edindikleri tecrübeyi göz önünde tutarak; 

Türk halkı ile Batı Şeria ve Gazze Şeridindeki Filistin halkı arasındaki mevcut 
bağların ve paylaştıkları ortak değerlerin önemini dikkate alarak, 

Taraflar arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkı ile Batı Şeria ve Gazze 
Şeridindeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik mevcut çabaların 
yoğunlaştırılmasına duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak, 

242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararlarına dayalı olarak Bölgede kalıcı 
bir çözüm sağlamayı hedefleyen Ortadoğu barış sürecinin önemini değerlendirerek, 

Tarafların imzalamış bulunduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve 
yükümlülükleri ile Oslo Anlaşmalarının öneminin idraki ile, 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve bu Anlaşma ile 
kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere ortak menfaat alanlarında karşılıklı 
işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık yapmamaya, 
haklar ve yükümlülükler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve desteklevj^j bir 
çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek hususunda hazır olduklarım:'beyan:• 
ederek; 

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütüne (bundan böyle "DTÖ" olarak 
adlandırılacaktır) üyeliğini ve DTÖ'yü kuran Marakeş Anlaşmasından.kaynaklanan 
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hak ve yükümlülüklere uyma taahhüdünü göz önüne alarak ve Filistin Yönetiminin 
dış ticaret politikalarına temel teşkil etmek üzere, DTÖ hüküm ve ilkelerine uymak 
konusundaki arzusunun bilincinde olarak; 

Bu amaçla, anılan hukuki enstrümanların özellikle serbest ticaret alanlarının 
kurulmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette 
engellerin tedricen ortadan kaldırılmasını hedefleyen kuralları belirlemek hususunda 
kararlı olarak; 

Bu amaçların takibi bakımından aşağıdaki Geçici Anlaşmayı (bundan böyle "işbu 
Anlaşma" olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir. 
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BÖLÜM I 
GENEL İLKELER 

Madde 1 
Amaçlar 

1. Taraflar, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ve 
Avrupa Topluluğu ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi Filistin Yönetimi adına Filistin 
Kurtuluş Örgütü arasında Ortaklık Kuran Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını dikkate 
alarak, işbu Anlaşmanın hükümlerine ve GATT 1994'ün XXIV'üncü Maddesi ile 
DTÖ'yü kuran Anlaşmanın ekinde yer alan diğer çok taraflı anlaşmalara uygun 
olarak, ticaretin önemli bir kısmını kapsayacak şekilde, kendi aralarında tedricen bir 
serbest ticaret alanı kuracaklardır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Taraflar arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak, geliştirmek ve iki ülke 
halklarının yaşam standartlarını yükseltmek; 

b) Tarım ürünleri de dahil olmak üzere, mal ticaretindeki güçlükleri ve 
kısıtlamaları ortadan kaldırmak; 

c) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin 
ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

d) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet koşullarını sağlamak; 

e) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

1) Her iki ülkedeki ortak yatırımların geliştirilmesi başta olmak üzere, yatırımların 
daha fazla desteklenmesi için uygun koşulları yaratmak; 

g) Tarafların üçüncü ülke pazarlarındaki ticaretini ve işbirliğini artırmak. 
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BÖLÜM II 
MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

Madde 2 
Kapsam 

Bu Bölümün hükümleri, işbu Anlaşmanın Ek Finde listelenen ürünler hariç 
tutulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 25 ila 97'nci 
fasılları arasında yer alan Taraf ülkeler menşeli ürünlere uygulanacaktır. 

Madde 3 

İthalatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması 

Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli malların ithalatında uygulanan, tüm gümrük 
vergilerini ve eş etkili vergileri kaldıracaklardır. 

Madde 4 
Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

İthalat gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ilgili hükümler mali nitelikteki gümrük 
vergilerine de uygulanacaktır. 

Madde 5 
Yapısal Uyum 

1. Filistin Yönetimi, 3 üncü madde ve 12 nci maddenin 1 nci paragrafı hükümlerinden 
sapma olarak, sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde 
istisnai önlemler alabilir. 

2. Bu önlemler, ancak bebek endüstriler ile yeniden yapılanan veya özellikle önemli 
toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle karşılaşan belli sektörler 
bakımından söz konusu olabilecektir. 

3. Türkiye menşeli ürünlerin batı Şeria ve Gazze Şeridine ithalatında, söz konusu 
önlemler kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem olarak % 25 
düzeyini geçemeyecek ve Türkiye menşeli ürünler için tercih uöp(sü|ünu 
koruyacaktır. Söz konusu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal değeri, istatistiklerin 
temin edilebildiği son yıl itibariyle, Türkiye'den yapılan toplam sânayi ürünleri 
ithalatının, % 15'ini geçemeyecektir. 
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4. Söz konusu önlemler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin 
verilmedikçe, 5 yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. 

5. Filistin Yönetimi, almayı düşündüğü istisnai önlemler hakkında Ortak Komite'yi 
bilgilendirecek ve Türkiye'nin talebi üzerine, önlemlerin uygulanmasından önce, 
söz konusu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda Ortak Komite'de 
istişareler gerçekleştirilecektir. Filistin Yönetimi söz konusu önlemleri alırken, 
Ortak Komite'ye, işbu madde altında ihdas edilen gümrük vergilerinin 
kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır. Söz konusu takvim, bu vergilerin, 
yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere eşit oranlarda 
tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvime karar 
verebilecektir. 

TEMEL VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ 
İLE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

Madde 6 
Kapsam 

1. Bu Bölümün hükümleri, Taraf ülkeler menşeli tarım ve balıkçılık ürünlerine 
uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlarına göre "tarım ve balıkçılık ürünleri" terimi, Armonize 
Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 1 ila 24'ncü Fasılları arasında yer alan 
ve bu Anlaşmanın Ek Finde sayılan ürünler anlamındadır. 

3. Taraflar, tarımın ekonomilerinde taşıdığı karşılıklı önemi; tarım ürünleri 
ticaretindeki gelişmeleri; tarım ürünlerinin yüksek düzeyli hassasiyetini; kendi 
tarımsal politikalarının kurallarını dikkate alarak, Ortak Komite'de birbirlerine 
tarım ürünlerinde daha ileri taviz tanınması imkanlarını inceleyeceklerdir. 

Madde 7 
Taviz Değişimi 

1. Taraflar, tercihli düzenlemeye tabi olacak ürünlerin, 43 üncü maddede belirtilen 
Ortak Komite usulü ile belirlenmesini kararlaştırmışlardır. 

2. Bu kapsamda, Ortak Komite, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip mümkün 
olan en kısa süre içerisinde toplanacak olup, temel ve işlenmiş tarım ürünleri ile 
balıkçılık ürünlerinin ticaretine ilişkin taviz müzakerelerinin başlatılm»HırvQfc4gbu 
Anlaşmanın I nolu Protokolünün Eklerinin oluşturulması :&Fnusunda 
yetkilendirilmiştir. 
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MADDE8 
Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri 

Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatını, keyfi veya haksız 
ayrımcılık şeklinde veya aralarındaki ticarette gizli kısıtlama aracı olarak 
kullanmayacaklardır. Taraflar, sağlık önlemlerini GATT ve diğer ilgili DTÖ 
anlaşmaları hükümlerinin ruhuna uygun olarak uygulayacaklardır. 

Madde 9 
Tarım Ürünlerine Yönelik Özel Korunma Önlemleri 

1. İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 22'nci Madde saklı kalmak kaydıyla, 
tarım ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu Anlaşma ile 
tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatının diğer 
Tarafın pazarında veya dahili düzenleyici mekanizmalarında ciddi zarara yol 
açması halinde, Taraflar, uygun bir çözüm bulunması amacıyla derhal istişarelerde 
bulunacaklardır. Çözüm bulununcaya kadar, ilgili Taraf gerekli gördüğü önlemleri, 
DTÖ kuralları çerçevesinde alabilecektir. 

2. Uygun önlemlerin tespitinde, öncelik Anlaşmanın işleyişini en az bozacak olanlara 
verilmelidir. Korunma önlemleri, derhal Ortak Komiteye bildirilmeli ve bu 
Komitede özellikle koşulların imkan tanıdığı en kısa sürede kaldırılmaları 
anlayışına uygun olarak, periyodik istişarelere tabi tutulmalıdır. 

ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 10 
Malların Sınıflandırılması 

İşbu Anlaşmanın kapsadığı karşılıklı ticarette, Taraflar, ithal edilen malların 
sınıflandırılmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaktır. 

Madde 11 
Temel Vergiler 

1. Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlerin uygulanacağı 
temel vergi, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Tarafların yürürlükteki 
vergileridir. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle DTÖ'deki..,, tarife 
müzakerelerinden kaynaklanan indirimler olmak üzere, erga omnes bâzda tâfife 
indirimi uygulanması halinde, söz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin 
uygulandığı tarihten itibaren 1 inci paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini 
alacaktır. 
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3. Taraflar, müzakerelerin tamamlandığı tarihte, kendi temel vergileri konusunda 
birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

Madde 12 
İthalat ve İhracatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, 
ihracatta tüm gümrük vergisi veya eş etkili vergiler kaldırılacaktır. 

Taraflar arasındaki ticarette, ihracata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. 

Madde 13 
İthalat ve İhracatta Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

1. Taraflar arasında bütün ithalat ve ihracat miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ithalat ve 
ihracatta hiçbir yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem konulmayacaktır. 

Madde 14 
İç Vergilendirme 

1. Taraflar, bir Tarafın ürünleri ile diğer Taraf menşeli benzer ürünler arasında, gerek 
doğrudan gerek dolaylı olarak, farklı muamele tesis eden iç mali nitelikli her türlü 
önlem veya uygulamadan kaçınacaklardır. 

2. Tarafların ülkelerine ihraç edilen ürünler, bu ürünlere üzerlerine konulmuş olan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan iç vergi iadesinden yararlanamaz. 

Madde 15 
Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları, Sınır Ticareti ve 

Diğer Tercihli Anlaşmalar 

1. İşbu Anlaşma, ticaret rejimini ve özellikle kendisinin getirdiği menşe kurallarıyla 
ilgili hükümlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, üçüncü ülkelerle olan gümrük 
birliklerinin, serbest ticaret alanlarının muhafazasını veya bunların kurulmasını 
yahut sınır ticaretine yönelik düzenlemeler yapılmasını engellemeyecektir. 
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2. Taraflardan birinin talebi üzerine, gümrük birliği veya serbest ticaret alanı kuran bu 
tür anlaşmalar hakkında Ortak Komite'de bilgi değişiminde bulunulacaktır. 

Madde 16 
Damping 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde, GATT 1994'ün 
Vl'ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu 
uygulamaya karşı, GATT 1994'ün Vl'ncı Maddesine ve GATT 1994'ün Vl'ncı 
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin DTÖ Anlaşmasında tesis edilen kurallara uygun 
olarak, işbu Anlaşmanın 22'nci Maddesinde düzenlenen koşullar ve usuller 
dairesinde uygun önlemleri alabilir. 

Madde 17 
Belirli Ürünlerin İthalatında Acil Önlem 

Herhangi bir ürünün Taraflardan birine yüksek miktarlarda ithal edilmesi ve bu tür 
koşulların : 

a) yerli üreticilerin ciddi zararına veya benzer ya da doğrudan rakip ürünlerin 
pazarında bozulmaya, 

b) ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi bozulmalara veya bir bölgenin iktisadi 
durumunda ciddi kötüleşmeye yol açacak güçlüklere, 

sebebiyet vermesi veya bunların gerçekleşmesine yönelik tehdit oluşturması 
durumunda, ilgili Taraf, 22'nci Maddede düzenlenen koşullar ve usuller dairesinde 
uygun önlemleri alabilir. 

Madde 18 
Re-eksport ve Ciddi Kıtlık 

12 nci Maddenin ve 13 üncü Maddenin 2 ve 3 üncü Paragraflarında belirtilen 
hükümlere uyulması: 

a) işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ilgili üründe ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler uyguladığı bir üçüncü 
ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya, 

b) ihracatçı Taraf için gerekli bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık teh^JjjnefyÖ\ 
açmakta ise; *" * •" 

ve yukarıda sözü edilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması 
veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, söz konusu Taraf, işbu.; 
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Anlaşmanın 22'nci Maddesinde düzenlenen koşullar ve usuller dairesinde uygun 
önlemleri alabilir. Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve 
uygulamanın devam etmesini haklı kılan koşullar sona erdiğinde kaldırılacaklardır. 

Madde 19 
Genel İstisnalar 

İşbu Anlaşma, kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve 
bitki hayatının ve sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri haiz 
milli hazinelerin korunması; fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması nedenleriyle 
ithalat, ihracat veya transit ürünler üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları 
engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalar ve kısıtlamalar, Taraflar 
arasındaki ticarette keyfi ayrım yapılması veya gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil 
etmemelidir. 

Madde 20 
Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri arasında İşbirliği 

1. Taraflar, aralarındaki ticarette, mevcut armonize Avrupa tercihli menşe kurallarını 
ve bunlarda yapılabilecek değişiklikleri uygulayacaklarını kararlaştırmışlardır. 

2. Protokol H'de Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemleri düzenlenmektedir 

Madde 21 
Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında 
olduğu takdirde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde düzenlenen koşullara 
ve Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VlII'inci ve XIV'üncü 
Maddelerine uygun olarak, sınırlı bir süre için ve ödemeler dengesi durumunu 
iyileştirmek için gerekenin ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı önlemler alabilir. İlgili 
Taraf, söz konusu önlemlerin başlangıcı hakkında diğer Tarafı derhal haberdar 
edecek ve mümkün olan en kısa zamanda bunların kaldırılmasına yönelik takvimi 
diğer Tarafa sunacaktır. 

Madde 22 
Önlemlerin Uygulanmalarına İlişkin Bildirim ve İstişare Usulü 

1. Taraflar, bu Maddede belirlenen önlemlerin uygulanmasına yönelikişlgrnleri 
başlatmadan önce, aralarındaki görüş farklılıklarını doğrudan ^ŞfŞafelerde 
bulunmak suretiyle çözmek için çaba sarf edecekler ve diğer Tarafı haberdar 
edeceklerdir. * 
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2. Herhangi bir önleme başvurmayı planlayan Taraf, 9, 16, 17, 18, 24 ve 45 inci 
Maddelerde açıkça belirtilen hallerde derhal Ortak Komite'ye bilgi verecektir. İlgili 
Taraf, Ortak Komite'ye, konuyla ilgili bütün bilgileri sağlayacak ve olayın 
incelenmesi için gereken yardımı yapacaktır. Ortak olarak kabul edilebilir bir 
çözümün bulunabilmesini teminen, Taraflar, gecikmeksizin Ortak Komite 
kapsamında danışmalarda bulunacaklardır. 

3. Meselenin Ortak Komiteye intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Tarafın, itiraz 
edilen uygulamaya veya bildirilmiş güçlüklere son verememesi ve soruna ilişkin 
olarak bir Ortak Komite kararının bulunmaması halinde, zarar gören Taraf, 
durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemleri alabilir. 

4. Alınan önlemler Ortak Komite'ye derhal bildirilecektir. Söz konusu önlemler, 
kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun 
düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahse konu güçlük 
ve uygulamalardan doğan zararı aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın işleyişine en az 
zarar verecek önlemlere öncelik tanınacaktır. 

5. Alınan önlemler, hafifietilmelerini veya koşulların bu önlemlerin devam 
ettirilmesini haklı çıkarmadığı zaman sona erdirilmelerini teminen Ortak Komite 
bünyesinde düzenli olarak istişarelere konu kılınacaktır. 

6. Ani eylemi gerektiren olağanüstü koşulların önceden incelemeyi imkansız kılması 
halinde, ilgili Taraf, 9, 16, 17, 18, 24 ve 45 inci Maddelerde belirtilen hallerde, 
durumu düzeltmek için kesin olarak gerekli ihtiyati önlemleri hemen uygulayabilir. 
Önlemler, gecikmeksizin Ortak Komite'ye bildirilecek ve Anlaşmanın Tarafları 
arasında Ortak Komite bünyesinde istişarelerde bulunulacaktır. 

BÖLÜM III 
TİCARET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Madde 23 
Ödemeler ve Transferler 

1. Taraflar arasındaki ticarete ilişkin Ödemeler ve alacaklı Tarafın ülkesine bu tür 
ödemelerin transferi herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır. 

2. Taraflar, ülkelerindeki yerleşiklerin katıldığı ticari işlemleri kapsayan bağış, geri 
ödeme veya kısa ve orta vadeli Kredilerin kabulüne herhangi bir döviz veya idari 
kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır. 

3. Yatırımlarla ve özellikle yatırılan veya tekrar yatırılan meblağların ve^uniardan 
doğan kazançların yatırımcı ülkeye.dönüşüyle ilgili transferlere kışrtla^icı önlem 
uygulanmayacaktır. 
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4. Bu Madde hükümlerinin, ceza gerektiren davranışlar ve kararlar veya idari ve adli 
konularla ilgili kendi yasal mevzuatlarının eşit ve ayrım gözetmeksizin 
uygulanmasına halel getirmeyeceği üzerinde anlaşılmıştır. 

Madde 24 
İşletmelere ilişkin Rekabet Kuralları, Devlet Yardımları 

1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu Anlaşmanın 
düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır: 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası anlaşmalar, işletme birlikleri 
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar; 

b) Bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının tamamında 
veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu kötüye kullanması; 

c) Belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan 
veya bozma tehlikesini doğuran her devlet yardımı. 

2. Her iki Taraf, devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Taraflardan birinin 
talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi 
sağlayacaktır. 

3. Bu Maddenin l'inci paragraf hükümlerinin uygulanması amacıyla, Taraflar, Avrupa 
Toplulukları ile aralarındaki Anlaşmalarında düzenlenen usuller ve koşullara 
uygun önlemleri alacaklardır. Söz konusu usullerde ve/veya koşullardaki herhangi 
bir değişiklik Taraflar arasında da uygulanacaktır. 

4. Taraflar, özel bir uygulamanın, bu Maddenin l'inci paragrafındaki koşullar ile 
bağdaşmadığını düşünürse, ve: 

a) bunun, bu Maddenin 3'üncü paragrafında atıfta bulunulan uygulama kuralları 
çerçevesinde yeterince ele alınmamış olması; veya, 

b) böyle kuralların yokluğu ve böyle bir uygulamanın diğer Tarafın menfaatine 
ciddi zarar vermesi yahut ciddi zarar tehdidi teşkil etmesi veya hizmet sektörü 
de dahil yerli sanayiine maddi zarar vermesi hallerinde, 

söz konusu Taraf, Ortak Komite'deki istişareleri takiben veya böyle bir istişare için 
yaptığı başvurunun üzerinden otuz çalışma günü geçtikten sonra uygun önlemleri 
alabilir. 

5. Bu Maddenin l'inci paragrafının c) bendine aykırı uygulamalar söz konusu 
olduğunda, bu gibi uygun önlemler, DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin 
uygulanabildiği hallerde, yalnızca DTÖ/GATT 1994 ile düzenlenen usuller ve 
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koşullar dairesinde ve onun gözetiminde müzakere edilmiş olan, Taraflar arasında 
geçerli başka uygun bir araç çerçevesinde kabul edilebilecektir. 

6. Taraflar, bu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş aksine hükümlere halel 
gelmeksizin, meslek ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları göz önünde tutarak 
bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

Madde 25 
Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet 

1. Taraflar, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi'yle (TRIPs) ve 
diğer uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak, fikri, sınai ve ticari mülkiyet 
haklarının uygun ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. Bu durum, söz 
konusu hakların uygulanmasına yönelik etkin araçları da kapsayacaktır. 

2. Bu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak değerlendirilecektir. Fikri, 
sınai ve ticari mülkiyet haklarıyla ilişkili olarak ticareti etkileyen güçlüklerin ortaya 
çıkması halinde, Taraflardan herhangi biri, her iki Tarafı da tatmin edici çözümler 
bulunması için Ortak Komite'de acil istişarelerde bulunmayı talep edebilir. 

Madde 26 
Devlet Tekelleri 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren dördüncü yılın sonuna 
kadar, ticari nitelikteki bütün devlet tekellerini, Tarafların vatandaşları arasında, 
malların tedarikine ve pazarlanmasına ilişkin koşullarda farklılık olmayacak şekilde 
tedricen uyarlayacaklardır. 

2. Ortak Komite, bu amacın gerçekleştirilmesi için alman önlemlerden haberdar 
edilecektir. 

Madde 27 
Kamu Alımları 

1. Taraflar, ayrım gözetmeme ve mütekabiliyet temelinde, kamu ihalelerine serbestçe 
katılımın sağlanmasını, arzulanan bir amaç olarak mütalaa etmektedir. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma 
konusunda, birbirlerinin firmalarına, diğer herhangi bir ülkenin firmalarına 
tanınandan daha az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 
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Madde 28 
Teknik Mevzuat 

1. Taraflar, teknik mevzuat, standartlar ve uygunluk değerlendirilmesi alanında 
işbirliği yapacaklar; ve bu anlaşmanın ilgili bütün Tarafların ortak yararlarına 
yönelik olarak etkin ve uyumlu şekilde uygulanmasını sağlamak için uluslararası 
çözümlerin ve karşılıklı tanıma düzenlemelerinin, kabili tatbik oldukları ölçüde, 
kullanılması için uygun önlemleri alacaklardır. 

2. Bir Tarafın, diğer tarafın ticarette teknik bir engel oluşturan veya oluşturabilecek 
önlem aldığı kanısına varması halinde, Taraflar, DTÖ Ticarette Teknik Engeller 
Anlaşmasına uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla Ortak Komite çalışmaları 
çerçevesinde derhal görüşmelerde bulunacaklardır. 

3. Tarafların taslak teknik mevzuatı bildirme yükümlülüklerinin genişliği, DTÖ 
Ticarette Teknik Engeller Anlaşması hükümlerine uygun olarak uygulanacaktır. 
Türkiye, DTÖ'ye yaptığı taslak teknik mevzuat bildirimlerini Filistin'e de 
yaygınlaştırılacaktır. Filistin, taslak teknik mevzuatım Türkiye'ye bildirecektir. 

BÖLÜM IV 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE TEKNİK YARDIM 

Madde 29 
Amaçlar 

1. Türk ekonomisinin Filistin ekonomisinden çok daha fazla gelişmiş olduğunu göz 
önünde bulunduran Taraflar, işbu Anlaşmadan daha iyi yararlanılabilmesi amacıyla, 
ekonomik gelişmeye giden yolda Filistin tarafına yardım edilebilmesini sağlamak 
üzere aralarında işbirliği yapılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır. 

2. İşbirliğinin amacı, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişme sağlanması amacıyla 
Filistin Yönetimince gösterilecek çabaların desteklenmesi olacaktır. 

3. Türkiye, Madde 32 de belirtilen başlıca ekonomik işbirliği alanlarında, teknik 
yardım sağlamaya öncelik verecektir. 

4. Taraflar, başta Avrupa-Akdeniz Ortaklığı içerisinde yer alanlar olmak üzere, bölge 
ülkeleri ile işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan faaliyetleri teşvik 
edeceklerdir. 

/I* 
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Madde 30 
Kapsam 

1. İşbirliği ve teknik yardım: 

a) esas olarak bebek endüstriler, iç sorunlardan zarar gören, yeniden yapılanma 
aşamasında olan veya genel olarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi ekonomisinin 
liberasyonu sürecinden etkilenen sektörler üzerinde odaklanacaktır. 

b) Tarafların ekonomilerini daha da yakınlaştırması muhtemel alanlarda 
yoğunlaşacaktır. 

c) işbu Anlaşmanın, Filistin Yönetimi ile uygulanabilmesinde gerekli kurumların 
ve insan kaynaklarının yaratılmasına yardımcı olacak kapasite artırımı ve eğitim 
programları üzerine odaklanacaktır. 

d) bölge-içi işbirliğini geliştirmeye yönelik önlemlerin uygulanmasını 
özendirecektir. 

e) özel sektör kuruluşları arasındaki ortak girişimleri, eşleştirilen girişimleri ve ortak 
yatırımları destekleyecektir. 

2. Taraflar, ekonomik işbirliğini, bu Bölüm hükümlerinin kapsamı dışındaki alanlara 
da genişletebileceklerdir. 

Madde 31 
Yöntemler ve Koşullar 

1. Ekonomik işbirliği alanında, Filistin Yönetimi tarafından belirlenecek konulara 
öncelik verilecektir. 

2. Taraflar, ekonomik işbirliği ve teknik yardım yöntem ve koşullarını, özellikle 42 nci 
Maddede belirtilen Ortak Komitenin işlevlerine ilişkin süreçte, daha ayrıntılı olarak 
belirleyeceklerdir. Bu bağlamda, Ortak Komite, alt-komiteler tesis etmeye karar 
verebilir. 

3. Ekonomik işbirliği ve teknik yardım aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 

a) yetkililerin ve uzmanların toplantılarını da içermek üzere, işbirliği alanlarında 
düzenli bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması; 

b) fuarlara ve sergilere katılımın karşılıklı olarak özendirilmesi; 

c) danışmanlık, uzmanlık ve eğitim transferi; 

d) seminerler ve çalıştay çalışmaları gibi ortak faaliyetlerin yürütülmesi; 



- 2 0 -

e) teknik, idari ve düzenleyici yardım sağlanması; 

f) ortak girişimlerin teşviki; 

f) işbirliğine ilişkin bilgilerin yayımlanması. 

Madde 32 
Başlıca Ekonomik İşbirliği Alanları 

1. Anlaşma kapsamındaki işbirliği, ilk etapta, Anlaşmanın 33 ila 40 ncı Maddelerinde 
ayrıntılı olarak belirtilen ve aşağıda sıralanan alanları kapsayacaktır: 

a) Yatırımların teşviki ve yatırım; 

b) Küçük ve orta ölçekli işletmeler; 

c) Standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi; 

d) Sanayi; 

e) Tarım; 

f) Hizmetler; 

g) Turizm; 

h) Gümrükler; 

i) Kamu alımları. 

2. Taraflar ayrıca, işbirliğinin kapsamının, sosyal kalkınma, ulaştırma, enformasyon, 
telekomünikasyon, enerji, bilimsel ve teknolojik işbirliği, çevre, yüksek öğrenim ve 
karşılıklı çıkarlarla ilgili bölgesel sorunları içerecek şekilde genişletilmesine karar 
verebilirler. 

Madde 33 
Yatırımların Teşviki ve Yatırımlar Alanında İşbirliği 

1. İşbirliğinin amacı, Batı Şeria ve Gazze Şeridinde elverişli ve istikrarlı yatırım 
ortamının yaratılması olacaktır. 

2. Taraflar, karşılıklı yatırımlar için elverişli ve istikrarlı bir ortamın oluşturulmasını 
teşvik etmeyi hedefleyeceklerdir. Söz konusu teşvikler, özellikle aşağıdaki şekilde 
olacaktır: 
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a) yatırım mevzuatı ve imkanları konusunda bilgi toplanması, ve bunların 
tanımlanarak yayımlanmasını sağlayacak mekanizmanın oluşturulması; 

b) tarafların, uygun durumlarda, yatırımların teşviki ve korunması anlaşmaları ve 
çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları yapmaları suretiyle, karşılıklı olarak 
yatırımların geliştirilmesini sağlayacak yasal bir çerçevenin tesisi; 

c) basitleştirilmiş idari işlemler usulünün geliştirilmesi. 

3. Ortak Komite, ekonominin çeşitli sektörlerinde, Tarafların yatırımların teşviki 
amaçlı ortak çalışma olanaklarını inceleyecektir. 

Madde 34 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Arasında İşbirliği 

1. Ticaret ve ekonomik faaliyetlerin daha da arttırılması görüşüyle, Taraflar, iki 
ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİler) arasındaki iş ve yatırım 
olanakları kadar ortak girişimleri de teşvik etmeye öncelik vereceklerdir. Bu 
bağlamda, Taraflar: 

a) girişimcilik, yönetim, araştırma ve yönetim merkezleri, kalite ve üretim 
standartları konularındaki deneyim ve uzmanlıklarının değişimini 
sağlayacaklardır. 

b) yatırım imkanları yaratmak amacıyla piyasa bilgileri sağlayacaklardır. 

c) KOBİ'lerle ilgili basılı belgeler göndereceklerdir. 

2. Türkiye, Filistin Yönetiminin ilgili özel sektör kuruluşlarına yönelik kapasite 
arttırıcı çabalarını teşvik edecektir. 

Madde 35 
Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Konularında İşbirliği 

1. İşbirliğinin amacı, standartlardaki ve belgelendirmedeki açığı daraltmak olacaktır. 

2. Pratikte, işbirliği aşağıdaki şekillerde olacaktır. 

a) uluslararası standart, kılavuz ve tavsiyelerin kullanılmasının özendirilmesi, 

b) Filistin sertifikasyon ve akreditasyon kuruluşlarının uygunluk değerlendirmesi 
seviyelerinin yükseltilmesi, :*"•'• •*• ^:* 

c) uygun durumlarda, karşılıklı tanıma düzenlemelerinin görüşülmesi, 
» 
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d) kalite yönetimi alanında işbirliği yapılması, 

e) fikri, kişisel ve ticari mülkiyet haklarının korunması için, standardizasyon için 
ve kalite standartları koymak için yapıların geliştirilmesi. 

Madde 36 
Sınai İşbirliği 

Sınai işbirliğinin ana hedefi, Filistin Yönetiminin endüstrisini modernize etmek ve 
çeşitlendirmek ve özellikle, Tarafların ekonomik operatörleri arasında işbirliğini 
güçlendirerek Filistin'in özel sektöre ve sınai gelişmeye müsait bir çevre yaratmaya 
dönük çabalarını desteklemek olacaktır. 

Madde 37 
Tarım ve Balıkçılıkta İşbirliği 

1. İkili ilişkilerin geliştirilmesinde tarımda ve balıkçılıkta işbirliği yapılmasının 
önemini göz önünde tutarak, Taraflar istenen işbirliği alanları olarak aşağıdakileri 
belirlemişlerdir: 

a) tarım, ormancılık, su kaynakları ve kırsal gelişim konularına ilişkin bilimsel ve 
teknik bilgilerin ve deneyimlerin karşılıklı alışverişi; 

b) karşılıklı uzman değişimi; 

c) iki ülkeden her birinde, eğitim, seminerler, konferanslar ve toplantılar organize 
edilmesi; 

d) benzer kuruluşlar arasında doğrudan ortak faaliyetlerde bulunulması; 

e) her iki ülkede ve diğer pazarlarda tarımsal üretim, işleme ve pazarlama 
yatırımlarının ve ticaretinin teşvik edilmesi, 

2. Taraflar, bir tarımsal işbirliği anlaşmasının yapılması imkanlarını da 
araştıracaklardır. 

Madde 38 
Hizmetlerde İşbirliği 

1. Bu Anlaşmanın Tarafları hizmetler ticaretinin büyüyen önemini müdriktirler. 
Zaman içinde işbirliklerini, özellikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığa»y?rççyesinde, 
geliştirmek ve genişletmek yönündeki çabalarında, Hizmetler Ticâreti "Genel 
Anlaşmasının (GATS) ilgili hükümlerini ve bu konudaki çok taraflı ticaret 
müzakerelerinin ilgili hükümlerini göz önünde bulurjaurarak, pazarlarını 
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hizmetlerin ticareti için tedricen ve karşılıklı olarak açmak amacıyla işbirliği 
yapacaklardır. 

2. Taraflar hizmetler alanındaki işbirliği yöntemlerini Ortak Komitede görüşeceklerdir. 

Madde 39 
Turizmde İşbirliği 

İşbirliği için öncelikler: 

a) turizm yatırımlarının teşviki; 

b) turist endüstrisi bilgilerinin iyileştirilmesi ve turizmi etkileyen politikalarda daha 
fazla tutarlılık; 

c) turizmde dengeli ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayacak olan profesyonelliğin 
arttırılmasını desteklemek yoluyla turizmi daha rekabetçi kılmak. 

Madde40 
Gümrük İşbirliği 

1. Gümrük işbirliği, ticaret kurallarına uyulmasını ve ticaretin adil şekilde 
yapılmasını sağlamayı amaçlar. 

2. Aşağıda belirlenen çeşitli konularda işbirliği yapılabilmesini sağlar: 

a) çeşitli şekillerde bilgi alışverişi ve eğitim programları; 

b) Türk tarafının uzmanları tarafından verilecek teknik yardım. 

3. Bu Anlaşmayla sağlanan diğer işbirliği şekillerine halel gelmeksizin, Tarafların 
idari yetkilileri birbirlerine gümrük konularında karşılıklı olarak yardım 
sağlayacaklardır. 

Madde 41 
Teknik Yardımlaşma İçin Kurallar ve Şartlar 

Teknik Yardımlarının çerçevesi Ortak Komite'de görüşülecektir. Yardımlarının 
kuralları ve şartlan buna göre belirlenecektir. y.r--^T*.'•-;,X. 

I: 
H •: 
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BÖLÜM V 
KURUMSAL, GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 42 
Ortak Komitenin Kurulması 

1. Her iki Tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite, 
işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve düzgün şekilde uygulanmasını 
sağlayacaktır. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite bünyesinde bilgi değişiminde bulunacak ve herhangi bir Tarafın talebi 
üzerine istişareler yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticarette 
engellerin daha da ileri derecede kaldırılması imkanını düzenli olarak gözden 
geçirecektir. 

3. Ortak Komite, 43 üncü Maddenin 3'üncü paragraf hükümleri uyarınca, işbu 
Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alabilir. Ortak Komite, diğer konularda 
tavsiyelerde bulunabilir. 

Madde 43 
Ortak Komite'nin Usulleri 

1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, talep üzerine 
gerekli olduğu her zaman, ancak yılda en az bir defa olmak üzere uygun seviyede 
toplanacaktır. Taraflardan her biri bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite mutabakat ile karar verecektir. 

3. İşbu Anlaşmanın bir Tarafının Ortak Komite'deki temsilcisi bir kararı anayasal 
gereklerin tamamlanması şartına tabi olarak kabul ettiği takdirde, kararda daha geç 
bir tarih belirtilmiyorsa, bu karar, söz konusu gereklerin yerine getirildiğini ifade 
eden yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, 
diğer kuralların yanısıra, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve görev 
süresine dair hükümleri de içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için 
gerekli gördüğü alt komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına karar verebilir. 
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Madde 44 
Güvenlik İstisnaları 

İşbu anlaşmada yer alan hiç bir hüküm Taraflardan birinin aşağıda belirtilen 
durumlarda gerekli görülen her türlü önlemi almasını engellemez: 

1. Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için; 

2. Temel güvenlik çıkarlarının muhafazası yahut uluslararası yükümlülüklerin veya 
ulusal politikaların yerine getirilmesi için: 

a) silah, mühimmat ve savaş malzemelerinin ticareti ile askeri bir tesisin 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen diğer 
mallara, malzemelere ve hizmetlere ilişkin benzer ticaretle alakalı olarak; veya 

b) biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı 
cihazların yayılmasının engellenmesiyle ilgili olarak; veya 

c) savaş veya savaş tehdidi teşkil eden diğer ciddi uluslararası gerilim 
zamanlarında. 

Madde 45 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılmasını ve bu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen gerekli bütün önlemleri 
alacaklardır. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine 
getirmediği kanısına varırsa, söz konusu Taraf, bu Anlaşmanın 22'nci Maddesinde 
düzenlenen şartlar ve usuller dairesinde uygun önlemleri alabilir. 

Madde 46 
Anlaşmazlıkların Halli 

1. İşbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumuna ilişkin her anlaşmazlık, Taraflarca, 
Ortak Komite'ye sunulabilir. 

2. Ortak Komite, anlaşmazlığı, karar mekanizması çerçevesinde çözümleyebilecektir. 

3. Taraflar, 2 nci paragrafta belirtilen kararın gerektirdiği önlemleri almakla 
yükümlüdürler. f • 
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*•*. 2 nci paragraf uyarınca anlaşmazlığın çözümü mümkün olmadığı takdirde, 
Taraflardan her biri, bir arabulucu atamak üzere diğer tarafı bilgilendirecek olup; 
diğer Taraf iki ay içerisinde kendi arabulucusunu atamak durumundadır. 

5. Ortak Komite, üçüncü arabulucuyu atayacaktır. 

6. Arabulucuların kararları çoğunluk oyu ile alınacaktır. 

7. Anlaşmazlığın Tarafları, arabulucu kararını uygulamaya yönelik adımları atmak 
durumundadır. 

Madde 47 
Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, yararlı ve Tarafların ekonomilerinin 
menfaatine olacağını düşündüğü takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep 
sunacaktır. Taraflar, Ortak Komite'den, bu talebi incelemesini ve uygun bulması 
halinde, özellikle müzakerelerin başlatılmasına yönelik tavsiyeleri iletmesini talep 
edebilir. 

2. l'inci paragrafta atıfta bulunulan usul sonucunda varılan Anlaşmalar, işbu 
Anlaşmanın Taraflarının ulusal mevzuatları dairesinde onaylanacak veya kabul 
edilecektir. 

Madde 48 
Ülkesel Uygulama 

İşbu Anlaşma, bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti topraklan ve diğer tarafta Batı Şeria 
ve Gazze Şeridi toprakları üzerinde geçerli olacaktır. 

Madde 49 
Tadilatlar 

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, 
Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal 
mevzuatlarında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son 
yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Madde 50 
Protokoller ve Ekler 

İşbu Anlaşmaya ilişkin Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. Ortak Komite, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak, Protokolleri 
ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 
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Madde 51 
Yürürlük Süresi ve Fesih 

İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

Taraflardan biri, işbu Anlaşmanın feshini diğer Tarafa yazılı olarak bildirebilir. İşbu 
Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın 
birinci günü sona erer. 

Madde 52 
Yürürlüğe Giriş 

İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
ulusal mevzuatlarında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildiren son 
yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın 
birinci günü yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, 'ta, tarihinde, İngilizce dilinde iki orijinal nüsha 
olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Filistin Yönetimi Adına Filistin 
Kurtuluş Örgütü Adına 
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EKI 
2 inci Maddede ve 6 inci Maddenin 2 inci paragrafında atıfta bulunulan ürünler 

2905.43 2905.4300 - - Mannitol 
2905.44 2905.4400 - - D-glusitol (sorbitol) 
Y 3302.10.29 3302.1000 - - İçecek sanayiinde kullanılan türde olanlar 

bir içeceği karakterize eden bütün tat verici ajanları 
ihtiva eden 

alkol içermeyen 
katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta 

içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1.5'dan az katı süt yağı, 
%5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az glikoz veya 
nişasta içeren müstahzarlar. 

3501 3501.0000 Kazeinler 
3501.10.10 3501.1000 - - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
3501.10.50 3501.1000 - - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde 

kullanılmaya mahsus olanlar 
3501.10.90 3501.1000 - Diğer kazeinler 

Diğerleri 
3501.90.90 3501.9090 Diğerleri 
3502 3502.0000 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık 

itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki 
veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), 
albüminatlar ve diğer albümin türevleri: 

3505.10 3505.1000 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
3505.10.10 Dekstrinler 

3505.1021/3505.1 
029 

3505.10.90 3505.190 - - Diğerleri 
3505.20 3505.2000 - Tutkallar 
3809 3809.0000 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 

mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde 
"apre veya finisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi): 

3809.10 3809.1000 Esası nişastalı madde olanlar 
3824.60 3824.6000 - Sorbitol (2905.44 alt poziyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
4501 4501.0000 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); 

döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş 
mantar: 

5201.00 5201.0000 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş): 
5301 5301.0000 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); 

keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen döküntü dahil) : .•/' - - • 

5302 5302.0000 Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya'işlenmiş fakat iplik 
haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 
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Protokol I 

(7 nci Maddede belirtilen) 

Madde 1 

İşbu Protokol, Anlaşmanın 6 ncı Maddesinin 6 ncı Paragrafında belirtilen ürünlere 
uygulanacaktır. 

(Taraflar arasında gerçekleştirilecek müzakereler ışığında 
sonuçlandırılacaktır.) 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 

PROTOKOL II 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I 

- Madde 1 

GENEL HÜKÜMLER 

Tanımlar 

BAŞLIK II "MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

- Madde 2 Genel koşullar 
- Madde 3 İkili menşe kümülasyonu 
- Madde 4 Tamamen elde edilmiş ürünler 
- Madde 5 Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
- Madde 6 Yetersiz işçilik veya işlemler 
- Madde 7 Nitelendirme birimi 
- Madde 8 Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
- Madde 9 Setler 
- Madde 10 Nötr elemanlar 

BAŞLIK III ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

- Madde 11 Ülkesellik ilkesi 
-Madde 12 Doğrudan nakliyat 
- Madde 13 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

- Madde 14 Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin 

yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

- Madde 15 Genel koşullar 
- Madde 16 EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenme işlemleri 
- Madde 17 Sonradan düzenlenen EUR.l Dolaşım Sertifikası 
- Madde 18 İkinci nüsha EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
- Madde 19 Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine 

istinaden EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
- Madde 20 Fatura beyanında bulunma koşullan 
- Madde 21 Onaylanmış ihracatçı 
- Madde 22 Menşe ispat belgesinin geçerliliği 
- Madde 23 Menşe ispat belgesinin ibrazı 
- Madde 24 Parçalar halinde ithalat 
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- Madde 25 Menşe ispat belgesinden muafiyet 
- Madde 26 Destekleyici belgeler 
- Madde 27 Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
- Madde 28 Farklılıklar ve şekli hatalar 
- Madde 29 Euro cinsinden ifade edilen tutarlar 

BAŞLIK VI İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

- Madde 30 Karşılıklı yardım 
- Madde 31 Menşe ispat belgelerinin kontrolü 
- Madde 32 Anlaşmazlıkların çözümü 
- Madde 33 Cezalar 
- Madde 34 Serbest bölgeler 

BAŞLIK VII SON HÜKÜMLER 

- Madde 35 Protokol'de yapılacak değişiklikler 
- Madde 36 Protokol'ün uygulanması 
- Madde 37 Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Ekler 

Ek I: Ek H'de Yer alan Liste İçin Giriş Notları 

Ek II: İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli 
Olmayan Ürünlere Uygulanması Gerekli İşçilik ve İşlemler Listesi 

Ek III: EUR.l Dolaşım Belgesi ve EUR.l Dolaşım Belgesi İçin Müracaat 

Ek IV: Fatura Beyanı 



- 3 2 -

BAŞLIKI 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

Bu Protokol'ün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya 
aksamlar...v.b.; 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş 
ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. 
maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya (Gümrük 
Kıymeti Hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı", ürün için Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, nihai 
işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle 
ödenen, kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş 
ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan 
fiyat; 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki 
gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye 
veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk 
fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", altparagraf (g)'de tanımlandığı şekilde, gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen ve sözkonusu eşyanın 
elde edildiği ülke menşeli olmayan her bir maddenin gümrük kıymetinin çıkarılması 
ile bulunan değer; 

(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak 
geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde 
kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar); 

(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir jrozisyonf altında 
sınıflandırılması; / 
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(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan 
alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın 
olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; 

(m) "ülkeler", kara sularını da içerecek şekilde ülkeler; 

anlamına gelir. 

BAŞLIK II 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel Koşullar 

1. Bu Anlaşma'nın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli 
kabul edilirler: 

(a) İşbu Protokol'ün Madde 4'ünde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de 
elde edilen ürünler; 

(b) İşbu Protokol'ün Madde 5'inde belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli 
işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de 
elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek Türkiye'de elde edilen ürünler; 

2. Bu Anlaşma'nm uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi menşeli kabul edilirler: 

(a) İşbu Protokol'ün Madde 4'ünde belirtildiği şekilde, tamamen Batı Şeria ve 
Gazze Şeridi'nde elde edilen ürünler; 

(b) İşbu Protokol'ün Madde 5'inde belirtildiği şekilde Batı Şeria ve Gazze Şeridi 
dahilinde yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, 
tamamen Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde elde edilmemiş maddeler ihtiva 
ederek Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde elde edilen ürünler. 

Madde 3 

İkili Menşe Kümülasyonu 

Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli maddeler, Türkiye'de elde edilmiş bir ürün içme dahil 
edildikleri takdirde Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. Sözkonusu D*â 3̂ rjrH İşbu 
Protokol'ün Madde 6(l)'inde belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya^işlemden geçmiş 
olmaları şartıyla, yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez.; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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Türkiye menşeli maddeler, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde elde edilmiş bir ürün içine dahil 
edildikleri takdirde Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli olarak kabul edilirler. Sözkonusu 
maddelerin, İşbu Protokol'ün Madde 6(l)'inde belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya 
işlemden geçmiş olmaları şartıyla, yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

Madde 4 

Tamamen Elde Edilmiş Ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde elde 
edilmiş kabul edilirler: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler; 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(f) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi karasuları dışında kendi gemileri ile 
denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran altparagraf (f)'de belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye ve 
atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, 
toplanmış kullanılmış maddeler; 

(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar; 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları kaydıyla 
deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran altparagraf (a) ila (j)'de tanımlanan ürünlerden üretilen eşya. 

2. l(f) ve (g) paragraflarındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri 
sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kayıtlı veya tescilli olanlar; 

(b) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az yüzde 50'si Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi vatanda§fcffmat.yeya 
yönetim merkezi bu Devletlerden birinde bulunan, müdüryey» KüİÎuYlefi, 
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu }$rullar üyelerinin 
çoğunluğu Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi vatandaşı olan ve ilave ; 
olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı bu i 

V ' * A *• * f 
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Devletlere veya anılan Devletlerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait 
olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi vatandaşı 
olanlar ve 

(e) mürettebatının en az yüzde 75'i Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi 
vatandaşı olanlar. 

Madde S 

Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler 

1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek H'de yer alan listede 
belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş 
olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, imalatta 
kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri 
gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki 
şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün 
imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yeraldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, 
kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli 
olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10'unu geçmiyorsa; 

(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf, Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 6 hükümlerine tabi olarak uygulanır. 

Madde 6 

Yetersiz İşçilik veya İşlemler 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 5'te belirtilen koşullar yerine getirilmiş 
olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik 
veya işlem olarak kabul edilir: 

a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasına sağlamaya 
yönelik havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu 
çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma ve benzeri işlemler, 
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b) Toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir araya 
getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama ve kesmeyi içeren basit 
işlemler, 

c) Ambalaj değişikliği, ambalaj lann ayrılması ve birleştirilmesi, basit şişeleme, 
beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kurulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme 
ve tüm diğer basit paketleme işleri, 

d) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri 
koyma işlemleri, 

e) Karışımların bir veya daha fazla unsurunun Türkiye Cumhuriyeti veya 
Faydalanan Ülke menşeini kazanması için bu Kararla belirlenen gerekli koşulları yerine 
getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit 
karıştırılma işlemleri, 

f) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı, 

g) (a) ila (f) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi, 

h) Hayvan kesimi. 

2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümieri çerçevesinde 
yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye veya Batı Şeria ve 
Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde 7 

Nitelendirme Birimi 

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

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün tümü, 
nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli 
sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin 
uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistem'in 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından 
ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. ^^^^ "^'"" 

S 
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Madde 8 

Aksesuarlar, Yedek Parçalar ve Aksam 

Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya aynca fatura 
edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu teçhizat, makine, alet 
veya araç içinde mütalaa edilir. 

Madde 9 

Setler 

Armonize Sistem'in 3. Genel Kuralı'nda tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiyatının 
yüzde 15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 10 

Nötr Elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; 

(a) enerji ve yakıt; 

(b) tesis ve teçhizat; 

(c) makine ve aletler; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan 
eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIK III 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 11 

Ülkesellik İlkesi 

1. Menşe statüsü kazanılmasına ilişkin olarak Başlık H'de yer alan koptfllar* Türkiye 
veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kesintisiz olarak yerine getirilmedir. 

r / 
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2. Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan 
menşeli eşyanın, geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelenni tatmin 
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu ve 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda 
muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi 
tutulmadığı. 

Madde 12 

Doğrudan Nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün 
gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasında 
doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı 
oluşturan ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya 
depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, 
tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir 
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden 
nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi dışındaki ülkeler 
üzerinden boru hattı ile nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülke gümrük idaresine aşağıdaki 
belgelerin ibrazıyla ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk evrakı 
veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren; 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarım gösteren ve 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan 

bir belge veya 

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler, ^^um.^. 
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Madde 13 

Sergiler 

1. Bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra Türkiye veya Batı 
Şeria ve Gazze Şeridi'ne ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, aşağıdaki 
durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta 
Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 
serginin yapıldığı ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 
bir kişiye satılması veya tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere 
gönderildikleri durumda sevkedilmesi ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir 
edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında 
kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi 
gösterilere uygulanır. 

BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 14 

Gümrük Vergilerinde Geri Ödemenin veya Muafiyetin Yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan; 
Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli ürünlerin imalatında kullanılan 
menşeli olmayan maddeler, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde her ne türde 
olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi 
değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde-'lfnalatta 
kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin 
söz konusu maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için 
alıkonmadığı hallerde, kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya 
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ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya 
açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler 
kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere 
uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat 
eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda 
ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 7(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 8'de 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 9'da belirtilen set halindeki 
ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nm uygulandığı türden maddelere 
uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta 
uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil 
etmezler. 

6. Bu madde hükümleri, işbu Anlaşma'nm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır 
ve ortak kararla gözden geçirilebilir. 

BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 15 

Genel Koşullar 

1. Türkiye menşeli ürünler Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne ve Batı Şeria ve Gazze Şeridi 
menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı 
üzerine işbu Anlaşma'dan yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği Ek IIFte yer alan EUR. 1 Dolaşım Sertifikası veya 

(b) Madde 20(1 )'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından, sözkonusu ürünleri 
teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan fatura, teslimat notu 
veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek IV'te yeralan 
bir beyan; (bundan sonra "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır) 

2. Paragraf l'e rağmen, işbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 25'te 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek 
olmaksızın Anlaşma'dan yararlanırlar. 
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Madde 16 

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlenme İşlemleri 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından 
düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek IH'te yer alan EUR.l 
Dolaşım Sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Anlaşma'nın 
düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri 
çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır 
bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının 
altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır. 

3. EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, EUR.l 
Dolaşım Sertifikası'nı verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokol'ün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir 
zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli olduğunun 
kabulü durumunda, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi gümrük idaresi 
tarafından bir EUR. 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir. 

5. EUR.l Dolaşım Sertikalarını düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe 
statüsünün ve işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için 
gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve 
ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. EUR.l Dolaşım Sertikalarını düzenleyen gümrük 
idareleri, Paragraf 2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını da 
sağlarlar. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte 
ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulmuş olduğunu 
kontrol ederler. 

6. EUR.l Dolaşım Sertifikası'nin düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 numaralı 
kutuda gösterilir. 

7. EUR.l Dolaşım Sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 17 

Sonradan Düzenlenen EUR.l Dolaşım Sertifikası 

1. Madde 16(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.l Dolaşım Sertifikası istisnai 
olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 
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(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat 
esnasında düzenlenmemiş ise veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Paragraf Tin uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l Dolaşım 
Sertifikası'nın ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin gerekçelerini 
belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile 
uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l Dolaşım Sertifikası 
düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.l Dolaşım Sertifikalan, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır: 

TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" 
AR IAJIUI Û j^Luai l 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

Madde 18 

İkinci Nüsha EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde 
ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat belgelerine 
dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

TR "İKİNCİ NÜSHADIR" 
EN "DUPLICATE" 
AR "(JjuaVl (3fla 4-%»n'fr 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

4. Orijinal EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 
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Madde 19 

Önceden Düzenlenmiş veya Hazırlanmış Bir Menşe İspat Belgesine İstinaden 
EUR.l Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

Menşeli ürünler Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir gümrük idaresinin 
kontrolü altında iken, sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Türkiye veya 
Batı Şeria ve Gazze Şeridi içinde başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe 
ispat belgesinin bir veya daha fazla EUR.l Dolaşım Sertifikası ile değiştirilmesi 
mümkündür. Değiştirilen EUR.l Dolaşım Sertifikası/Sertifikaları, ürünleri kontrolü 
altında bulunduran gümrük idaresi tarafından düzenlenir. 

Madde 20 

Fatura Beyanında Bulunma Koşulları 

1. Madde 15(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı; 

(a) Madde 21 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya 

(b) toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir 
veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı 
tarafından 

hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli 
olarak kabulü ve bu Protokol'ün diğer koşullarının sağlanması halinde 
hazırlanabilir. 

3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokol'ün diğer koşullarının 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. 

4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı ekteki dillerden 
birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak fatura, teslimat 
notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, damgalanması veya 
basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple yazılır. 

5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 21 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek 
tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı ar 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı birasında veya ait '. 
olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkedeıibfazı koşuluyla^ \ 
ihracattan sonra hazırlanabilir. \ C J 
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Madde 21 

Onaylanmış İhracatçı 

1. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık 
aralıklarla sevkiyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu ürünlerin 
kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda yetkili 
kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe statüsü ile bu 
Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak üzere gümrük 
idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi vermek mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun gördüğü 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilir. 

3. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yeralmak üzere, bir 
gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi, vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. Onaylanmış 
ihracatçı paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, paragraf 2'de belirtilen 
şartları artık yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, 
gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 

Madde 22 

Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
süreyle geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idaresine 
ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz 
edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele 
uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son 
tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir. 

Madde 23 

Menşe İspat Belgesinin İbrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu ufkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşullan sağladığına ilişkin 
ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. ' 
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Madde 24 

Parçalar Halinde İthalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara 
binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte 
edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve XVII. bölümlerinde veya 7308 ve 
9406 pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür 
ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine 
ibraz edilir. 

Madde 25 

Menşe İspat Belgesinden Muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve işbu 
Protokol'ün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan 
şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak 
kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu beyan, CN22/CN23 gümrük 
beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin 
kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından 
ticari amaç güdülmediği aşikarsa, ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşamaz. 

Madde 26 

Destekleyici Belgeler 

Madde 16(3) ve 20(3)'te belirtilen, bir EUR.l Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı 
kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli olduğunu ve 
işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan 
belgeler, bunların yanında aşağıda belirtilenleri de içerebilir: 

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

(b) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde düzenlenmiş veya hazırlanmış, 
imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuafuy^nnea 
kullanılan belgeler; '' -1 
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(c) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde düzenlenmiş veya hazırlanmış, Türkiye 
veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi 
tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler; 

(d) Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işbu Protokol uyarınca düzenlenmiş 
veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe statüsünü tevsik eden EUR.l 
Dolaşım Sertifikalan veya fatura beyanları. 

Madde 27 

Menşe İspat Belgeleri ile Destekleyici Belgelerin Muhafazası 

1. EUR. 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, Madde 
16(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 2103)'te 
belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, Madde 
16(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l Dolaşım Sertifikaları 
ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 

Madde 28 

Farklılıklar ve Şekli Hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin 
usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz 
kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinin 
reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 29 

Euro Cinsinden İfade Edilen Tutarlar 

1. Tarafların ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen ve Euro tutarına eşit tutarlar, 
ilgili ülkelerin her biri tarafından sabitlenir. Taraflar ilgili tutarları birbirlerine 
bildirirler. 



- 4 7 -

2. Tutarların, ithalatçı ülke tarafından sabitlenen muadil tutarları aştığı durumlarda 
sözkonusu ülke, eşya ihracatçı ülkenin para birimi cinsinden fatura edilmişse bu 
tutarları kabul eder. 

3. Belirli bir ulusal para biriminde kullanılacak tutarlar, Ekim ayının ilk iş günü 
kurundan ifade edilen Euro cinsinden tutarlara eşit olur. 

4. Euro cinsinden ifade edilen ve Türkiye ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi para 
birimlerine eşit olan tutarlar, Türkiye ve Filistin İdaresi'nin talebi üzerine Ortak 
Komite tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme sırasında Ortak Komite, her bir 
ulusal para biriminde kullanılan tutarlarda düşüş olmamasını sağlar ve belirtilen 
limitlerin gerçekteki etkilerinin korunmasının istenilip istenilmediğini değerlendirir. 
Bu amaçla, Euro cinsinden ifade edilen tutarları değiştirmeye karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 30 

Karşılıklı Yardım 

1. Türkiye ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük 
idarelerinde EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin 
örnek baskılarını ve EUR.l Dolaşım Sertifikaları'nın ve fatura beyanlarının 
sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokol'ün düzgün uygulanmasını teminen, Türkiye ve Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l Dolaşım Sertifikaları 
veya fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin 
doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar. 

Madde 31 

Menşe İspat Belgelerinin Kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin somadan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı ülke 
gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin menşe statüsüne 
veya işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüphesi 
olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, 
EUR.l Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut 
bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de;/b\elirterek 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan 
bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, 
kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. 
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3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı 
ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını 
denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde 
sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, 
ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını 
ithalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün 
olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup 
olmadığını, sözkonusu ürünlerin Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli 
olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve işbu Protokol'ün diğer koşullarına uyup 
uymadıklarını açıkça belirtmelidir. 

6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz veya 
cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine 
imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, 
istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

Madde 32 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 31 'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokol'ün yorumlanmasına ilişkin bir 
soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, 
adı geçen ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 33 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir belgeyi 
hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 34 

Serbest Bölgeler 

1. Türkiye ve Batı Şeria ve Gazze Şeridi, nakliye esnasında, kendi ülkelenrtd'e^uiurian 
bir serbest bölgeyi kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamındaMicafete konu 
ürünlerin başka ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal 
işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki 
bütün tedbirleri alırlar. 
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2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Türkiye veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi 
menşeli ürünler bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur 
ve bir işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya 
muamelenin işbu Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi 
üzerine yeni bir EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 35 

Protokol'de Yapılacak Değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 36 

Protokol'ün Uygulanması 

Türkiye ve Filistin İdaresi, işbu Protokolü uygulamak üzere gerekli her türlü önlemi 
alırlar. 

Madde 37 

Transit Haldeki veya Antrepodaki Eşya 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte transit 
halinde olan ya da Türkiye'de veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde antrepolarda veya 
serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine 
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu 
gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin yetkili idaresince sonradan verilmiş bir 
EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir. 

I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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EKI 

EK II'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Notl: 

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 5. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve 
işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. 

Not 2: 

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

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

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

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

Not 3: 

3.1 İşbu Protokol'ün başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış 
ürünlere ilişkin Madde 5'inde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin 
kullanıldığı fabrikada veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde veya Türkiye'de başka 
bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır. 

Örneğin; 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirür3.-^,7224 
pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer ^tfKjMşımlaü" 
ile yapılır. f r 

' -7/ 
; •• * * * s 
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Eğer bu dövme işlemi Batı Şeria ve Gazze Şeridi menşeli olmayan külçelerden 
yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe 
statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 
başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet 
hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz. 

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla 
işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe 
statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli 
olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat 
aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir. 

Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. 

Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi, sadece ürün ile aynı pozisyonda 
sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda yer alan ürün tanımından farklı 
tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına 
gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de 
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına 
gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade 
ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin 
kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 
6.2'ye de bakınız). 

Örneğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal 
girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesjjae jşfğmen aynı 
özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir madded«n üretilebilen 
ürünlere uygulanmaz. / •* 

\ 
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Örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. 
Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada -
yani lif safhasında- olması gerekir. 

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

Not 4: 

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

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

4.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve kağıt 
lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere 
kullanılmıştır. 

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki 
sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen 
kullanılmıştır. 

Not 5: 

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

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fa/la 
temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 
Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir: ^-^fv -

- ipek, / ' 

P ':••:*••': . • ' - . ; 
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-yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
- at kılı, 
-pamuk, 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, 
- keten, 
- kenevir, 
- jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, 
- sentetik fılamentler, 
- sunî fılamentler, 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, 
- poliesterden sentetik devamsız lifler, 
- poliamidden sentetik devamsız lifler, 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler, 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 
- diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan 
(segmente edilmiş) mamul iplik, 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan 
(segmente edilmiş) mamul iplik, 
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış 
olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer 
alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film 
arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

Örneğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, 
menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların 
kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin 
ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir ^ünm-mensucat 
karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli 
olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan 



- 5 4 -

imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya 
her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer 
pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir 
karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık 
üründür. 

Örneğin; 

Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden 
veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde 
açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı 
şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür. 

Örneğin; 

Tufteleri hem suni iplikten hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt 
mesnetli bir halı, dokumaya elverişli üç temel girdi kullanıldığı için karışık bir 
üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir imalat aşamasında 
kullanılan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıkları halı içindeki dokumaya 
elverişli girdilerin ağırlığının % 10'unu aşmadığı takdirde kullanılabilirler. 
Böylece, jüt mesnet ve/veya suni iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, 
imalatın söz konusu aşamasında ithal edilebilirler. 

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

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

Not 6: 

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

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yefalrrîayan 
girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmegînler, serbestçe 
kullanılabilirler. ' " •' 
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Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -
düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yeralmadığından- kullanılmasını engellemez. 
Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva 
etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti 
hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yeralmayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba 
dahil edilmesi gerekir. 

Not 7: 

7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu 
olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;1 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

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

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

7.2. 2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda "özel işlemler", 
aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 
(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;2 

Kombine Nomanklatür'de Fasıl 27'ye ilişkin 4(b) nolu Ek Açıklama Notu'na bakınız. 
Kombine Nomanklatür'de Fasıl 27'ye ilişkin 4(b) nolu Ek Açıklama Notu'na bakınız.; 
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(c) patlayıcıhk verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

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

(g) 

(h) 

(Ü) 

polimerizasyon; 

alkilasyon; 

izomerleştirme; 

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

(1) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir 
işlemle parafin giderme; 

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

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

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır 
yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, 
işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt 
muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir 
kombinasyonu, menşe kazandırmaz. f' . / f ? 
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EKH 

İmal edilen ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için menşeli olmayan ürünlere 
uygulanması gereken işçilik ve işlem listesi 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma'da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma'nın 
diğer bölümlerine bakılması gereklidir. 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl 05 

y 0502 

Fasıl 06 

kasıl 07 

Fasıl 08 

y Fasıl 09 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilen sakatat 

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

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka 
yeıinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

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

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

Eveil domuz, yaban domuzu veya 
porsukların ince ve kalın kılları, 
hazırlanmış 

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

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
nıeyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabukları 

Kahve. çay. Paraguay çavı ve baharat: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamıyla elde" edilir 

Kullanılan [''asıl 1 ve 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan Fasıl 3"de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan Fasıl 4"de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği. 
-ananas, küçük limon veya greyfurtun 
suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan tüm meyve 
sularının o ülke menşeli olması gereken. 

-kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 5'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. 

İnee ve kalın kılların temizlenmesi, 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla ekle edildiği. 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyalının % 50'sini 
geçmeyen , 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamıyla elde edildiği. 
-kullanılan Fasıl 17'ııiıı herhangi bir 
girdisinin kısmetinin ürünün fabrika 
çıkış llyatının % 30'uıııı geçme)en . 
imalat. 

Kullanılan fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamamı) la elde edildiği 
imalat. s**? "> :•• 
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1 (D I (2) 1 (3) veya (4) | 

0901 

0902 

y09IO 

Fasıl 10 

y Fasıl 1 1 

y 1 106 

Fasıl 12 

1301 

1302 

Fasıl 14 

y Fasıl 15 

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

Çay (aromalaııdırılımış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Hububat 

Değirmencilik ürünleri: malt; nişasta; 
iniilin; buğday glüteni; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

0713 pozisyonunda yer alan 
kuruUılmuş.kabukları alınmış 
baklagillerin unu ezmesi ve tozu 

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, 
tohum ve meyvalar; sanayiide veya tıpta 
kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem 

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

Bitkisel özsu ve hülasalar; peklik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar
agar, bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş olsun olmasın) 

- Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan 
sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil 
edilmiş) 

- Diğerleri 

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

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ve bunların parçalanma ürünleri: 
hazır yemeklik katı sağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

Yenilen sebzelerin, hububatın. 
yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök 
veya kullanılan meyvaların tamamıyla 
elde edildiği imalat. 

0708 pozisyonunda yer alan 
baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve 
kurutulması 

Kullanılan Fasıl I2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki 
herhangi bir girdisinin kıymetinin 
ürünün labrika çıkış Oyalının % 5()'sini 
geçmeyen imalat. 

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve 
kıvam verici maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kı_\melinin. 
ürünün fabrika çıkış llvalının "u5()'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Fasıl I4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

llriinün yer aldığı pozisşoıı dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

</f^: . 
/ . * • • • \ 
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( I ) (2) (3) veya (4) 

1501 

1502 

1504 

y 1505 

1506 

1507 ila 
1515 

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

-kemiklerden veya arlıklarından 
elde edilen yağlar 

-Diğerleri 

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

- Kemiklerden veya arlıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin kalı 
ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

Diğerleri 

Kallne edilmiş ianolin 

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

- Katı fraksiyonlar 

Diüerleri 

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları: 

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

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

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

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

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

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de ver alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

1505 pozisyonunda .ver alan hanı >apağı 
sağından vapılaıı imalat 

1506 pozisyonunda ver alan diğer 
girdiler de dahil olmak ii/ere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan i asıl 2'de ver alan tüm 
uirdilerintamamıvlaeldeedildiai imalat. 
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I (D I (2) 1 (3) veya (4) | 

1516 

1517 

Taşıl 16 

> 1 asıl 17 

y 1 701 

1 702 

I -soya yağı. yer fıstığı yağı, pıılm yağı, 
Hindistan cevizi yağı. palın çekirdeği 
yağı. babassu yağı, çin ağacı yağı 
.oııtikika yağı, mirtle mumu ve Japon 
mumu. jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya sınai amaçlarla kullanılan 
yağla (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-katı Yaksiyonlar (jojoba yağı 
Iraksiyonları hariç) 

- Diğerleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bu ilamı fraksiyonları (kısmen veya 
tamamıyla hidrojeni/e edilmiş, ara-
esterlennıiş. tekrar esterlenmiş veya 
elaidik asillenıııiş, rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Margarin: bu fasılda yer alan hayvansal 
veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya 
farklı katı veya SIM yağ fraksiyonlarının 
yenilen karışımları veya müstahzarları 
(1516 pozisyonundaki yenilen katı veya 
sı\ı yağlar ve bunların fraksiyonları 
hariç) 

[•İl. balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer stı 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker \e şeker mamulleri: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış \eya pancar şekeri \e kimyaca saf 
sakkaroz (katı hakle, aromalardırılınış 
veya renklendirilmiş) 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, 
nıalloz. glikoz \e frukloz dahil) (katı 
hakle); ilave arıtma veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker şurupları: suni 
bal. (tabii bal ile karıştırılmış olsun 
olmasın): karamel 

- Kimyaca saf nıalloz ve frukloz 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği. 
-kullanılan tüm bitkisel menşeli 
girdilerin tamamıyla ekle edildiği. 
imalat. 
Bununla beraber, 1507. 150S. 1511 ve 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan fasıl 2 \e -l'de yer alan tüm 
girdilerin lamanııy la ekle edildiği. 
-kullanılan tüm bitkisel menşeli 
girdilerin lamanııy la ekle edildiği. 
imalat 
Bununla beraber, 1507, I50.S, 1511 ve 
1513 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir 

fasıl l'de yer alan hayvanlardan. 

ve'veya 

kullanılan fasıl 3'leki tüm 
girdilerin lamanııy la elde edildiği 

mı,ıhıl 

1 iri'miin yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden inıalal 

Kullanılan fasıl 1 7de yer alan herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış Uyanımı "U30 ' I I IH I geçmeyen 
imalat. 

1 702 Pozisyonundaki diğer girdiler de ]'• 
dahil olmak üzere herhangi bir A 
pozisyondaki girdilerden imalat 

?' ' 
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(2) (3) veya 

y 1 703 

1704 

•asıl 18 

-diğer şekerler (katı halele 
aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

- Dikerleri 

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

Kakao içermeyen şeker mamulleri (boya/ 
çikolata dahil) 

Kullanılan Taşıl 17'nin herhangi hir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış llyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan Fasıl I 7'cle yer alan tüm 
girdilerin kısmetinin ürünün fabrika 
çıkış llyatının "o 30'unu geçmeyen 

imalat 

Kakao ve kakao müstahzarları Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan I-'asıl I 7'de yer alan itim 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış llyatının % 30'tınıı geçme) en 

imalat 

1901 Mail hülasası: tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un. ezme. nişasta ve)a malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamı) la 
sağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla "i> 
•40'dan az olanları: tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını 0401 ila 040-1 pozisyonlarında ver 
alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
bulunmayanlar veva tamamı)la \ağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibari)la 
%5'den az olanlar): 

- Malt hülasası Fasıl 10'da ver alan hububattan imalat 
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( i ) (2) (3) veya 

1902 

1903 

Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti, makaroni, şehriye, 
lazanya,gnocehi,ravioli,canelloni 
gibi);kusktıs (harılanmış olsun olmasın): 

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

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

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzcrleri(flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veva benzeri 
şekillerde) 

Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabarlılması veya kavrulması sureliyle 
ekle edilen gıda mamulleri (eorn llakes 
gibi);tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan tin 
pişirme yapılmış veva başka surene 
hazırlanmış dane (mısır hariç )v ev a llokon 
halindeki hububat \e>a diğer şekilde 
işlenmiş daneler (un \e ezmeler hariç ) 

F.kmck, pasta. kek. bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti. eczacılıkla kullanılan 
boş ilaç kapsülleri: mühür güllacı, pirinç 
kaüıdı ve benzeri ürünler 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan Fasıl I7'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'ıınu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamıyla elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hububat ve türelerinin 
(durum buğdav ı ve türevleri hariç) 
tamamıylal'lde edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği. 

imalat 

I I0S pozisyonunda yer alan patales 
nişastası hariç herhangi bir pozisvondaki 
girdilerden imalat 

-1 cS()6 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden, 
-kullanılan liim hububat ve unların 
(durum bağdaşı \e türevleri \e /.ea 
Indurala mısırı hariç) lamamıvla elde 
edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl I7'de ver alan liim 
girdilerin kı\ metinin ürünün fabrika 
çıkış İnalının "n 30'uıuı gcemeven 
imalat 

Fasıl 1 I'de ver alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

v Fasıl 20 

y 2001 

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

Hint patatesi.tatlı patales ve ağırlık 
ilibariv le % 5 veva daha fazla nişasta 
içeren benzeri şenilebilen bitki parçaları 
(sirke veva asetik asille hazırlanmış veva 
konserve edilmiş ) 

Kullanılan tüm mev v alarm. seri kabuklu 
mevvalarm, sebzelerin lamamıvla ekle 
ediidıûi imalat 

Ürünün ver aklığı pozisvon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

„ > ' 
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( I ) (2) (3) veya (4) 

y 2004 ve 
y2005 

2006 

2007 

y 2008 

2(«W 

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

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

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

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı 
karışımlar: palın meyvası içi; mısır 

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

Meyva suları (üzüm şuası dahil ) ve 
sebze suları dermenle edilmemiş ve ilave 
alkol içerme)en) (ilave şeker veya diğer 
latlandıeı maddeler katılmış olsun 
olmasın) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan liim 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış Uyalmın % 30'ıınu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli seri 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 60'ını geçen imalal 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan liim 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının "<> 30'ıınu geçme)en 

ürünün ver aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisvonda 
yer ;ıl;ııı girdilerden, 

kullanılan Fasıl I 7'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'ıınu geçme)en 

imalat 

v Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları. 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ürünün ver aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer akın 
girdilerden imalal ]/£ 
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1 (I) I •:• I (3) veya (4) | 

I 2101 

2103 

y 2104 

2106 

y l-'asıl 22 

2202 

Kahve, çay \e para^Liay çay ı hülasası. 
esans ve konsantreleri \e esası bu ürünler 
veya kahve. çay. paraguay çay ı olan 
müstaızarlar. kavrulmuş, hindiba ve 
kavrulmuş kahve verine kullanılan diğer 
maddeler ve bunların hülasa, esans ve 
konsantreleri 
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet 
verici karışımlar: hardal unu. irmiği ve 
hazır hardal: 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal 

Çorba ar. et suları ve müstahzarları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan gıda müstahzarları 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm hindibanın tamamıyla 

elde edildiği. 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 
hardal unu. irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan l-'asıl I7'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'tııuı geçmeyen 

imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen girdilerin tamamıyla elde 
edildiği. 
imalat 

- Ilrtinün yer aklığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyımda yer alan 
girdilerden, 
- kullanılan l-'asıl 1 7'de yer alan liim 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 3()'unu geçmeyen. \e 
-kullanılan meyva suyunun 
(ananas.küçük limon s e ii/iinı sulan 
hariç) menşeli olduğu. 
imalat 

,^'V-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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[~ (')' I (2) I <') wya (->) 

1 2207 

fllÖÜ 

["y 1 asıl 23 

y 2301 

y2303 

y2306 

2309 

(y.l'a.Mİ 24 [ 

2402 

y 2403 

Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya 
daha fazla olan tağyir edilmemiş etil 
alkol; alkol derecesi ne olursa olsun 
tağy r edilmiş etil alkol ve diğer alkollü 
içkiler 

1 Alkı 1 derecesi hacim itibarıyla % 80'tlen 
az o an tağyir edilmemiş etil alkol; 
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü 
içkiler 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; 
aşağ da belirtilenler hariç: 

Haliminin kaba unları ;balık, kabuklu 
hayvan.yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmayan unları.kaba unları ve pelletleri 

Mısır nişastasının imalat arlıkları 
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oram ağırlık itibariyle % 40'tlan 
fiı/kı olanlar) 

Zeytinyağının ekstrüksiyıınundan arla 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı arlıklar 
(% 3'deıı hızla zeyliııyağı içerenler) 

1 layvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

1 ütün ve işlenmiş lüliin yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirlıleııler hariç: 

'lüliin veya tülün yerine geçen 
maddelerden sapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigaıillolar ve sigaralar 

içilen lüliin 

-2207 veya 2208 pozis) onulan hariç. 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve 
-kullanılan tüm üzümlerin 
veya üzümden elde edilen girdilerin 
tamamıyla elde edilmiş olduğu veya 
kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli 
olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla 
% 5 sınırına kadar kullanılabileceği. 
imalat 

1 -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve 
-kullanılan tüm üzümlerin 
veya üzümden türetilen tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği veya kullanılan 
diğer tüm girdileri halihazırda menşeli 
ise arak .hacim itibariyle % 5 sınırına 
kadar kullanılabilen 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan l-'asıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalal 

Kullanılan tüm mısırın tamamı) la elde 
edildiği imalat 

Kullanılan timi /eylüllerin lamamı) la 
elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın. şekerin. 
melasların, ellerin \eva sililerin menşeli 
olması gereken, ve 
-kullanılan l-'asıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildig.i. 
mı,ıhıl 

Kullanılan l-'asıl 24'de yer alan liim 
girdilerin tamamı) la elde edildiği imalal 

Kullanılan 2401 pozisyonıınıında \eı 
alan işlenmemiş lüliin veya tülün 
döküntülerinin ağırlık itibari) le en 
azından "»70'niıı menşeli okluğu imalal 

Kullanılan 2401 pozisyonuınıııda \er 
alan işlenmemiş, lüliin vcva lüliin 
dökünlülerüıin ağırlık itibari)le en V 
azından %70'ııiıı menşeli okluğu İmalal '[ 

.-'""•- i « . • 
y •*"•' - - . ' • 
r 
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1 (D I (2) I (3) veya (4)~| 

y Fasıl 25 

y2504 

y 2515 

y 2516 

y 2518 

y 25 19 

y252() 

y2524 

y2525 

y 2530 

Fasıl 26 

y Fasıl 27 

y2707 

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

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

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

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

Kalsine dolomit 

K/i İmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinteılenmiş manyezit 
hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabii asbest lifleri 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Metal cevherleri, cüruf ve küller 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham 
kristalize grafitin öğütülmesi 

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

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

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine 
edilmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii 
magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

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

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)'" 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıgı diğer işlemlcr.lUmunla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "<>50"sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda , 
sınıllandırılan girdiler kullanılabilir. : 

/<?-;. 
" :.-

' 
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M. (2) İ H veya J£L 

y2709 

2710 

Bitümenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); 
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 
veya daha fazla petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar; atık yağlar 

Petrol gazlan ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Vazelin; parafın; mikro-kristal-bünyeli 
petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit 
mumu, turb mumu, diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

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

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

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destructive) damıttım 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(2) 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı diğer 
işlemler.Bununla beraber, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(2) 

veya 

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

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(2) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 
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(1) 1 (2) I (3) veya (4~j~l 

27'.5 

y Fasıl 28 

y2805 

y 2811 

y2833 

y2840 

y Fasıl 29 

y 2901 

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol 
bitümeni, mineral katran veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar (for example, bituminous 
mastics, cut-backs) 

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

"MischmetaH" 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(Ier)(l) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.. 

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

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

Kükürt dioksitten imalat 

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

Disodyum tetraborat pentahidrattan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan 
girdiler kullanılabilir. 

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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I (O I (2) I (3) veya (4) 

y2902 

y2905 

2915 

y2932 

2933 

2934 

y2939 

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

Etanolun ve bu pozisyonda yer alan 
alkollerin metal alkoksitleri 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozolanmış türevleri 

- İç eterler ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

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

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ve bunların tuzları 
(kimyasal olarak tanımlansın 
tanımlanmasın); diğer heteroksiklik 
bileşikler 

Ağırlığı itibariyle %50'den az olmamak 
kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı 
konsantreleri 

1 Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l) 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan 
girdiler kullanılabilir. 

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

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

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

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 
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_ÜL m. (3) veya (4) 

y Fasıl 30 

3002 

Eczacılık ürünleri, 
aşağıda belirtilenler hariç: 

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya 
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış 
hayvan kanı; serum ve diğer kan 
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık 
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle 
elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 

- Dozlandırılmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

Diğerleri 

insan kanı 

- - Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanmış hayvan kanı 

- - Serum, hemoglobin ve serum globulini 
dışındaki kan fraksiyonları 

hemoglobin, kan globulini ve serum 
globulini 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 
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_0L JZL 
Diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amikasinden elde edilenler 

• Diğerleri 

Bu fasılın 4(k) nolu notunda belirtilen 
atık eczacılık ürünleri 

Gübreler ; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

• sodyum nitrat 
kalsiyum siyanamid 

• potasyum sülfat 
• magnezyum potasyum sülfat 

ö) 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 
ve 3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonlarında yer alan girdilerin 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün menşei, orijinal 
sınıflandırılmasındaki halini korur. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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I' (D I (2) I O) YJ2Ü ö l 

y hasıl 32 

y 3201 

3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, 

eterleri ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar(3) 

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

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından 
imalat 

3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 
3205 pozisyonunda yer alan girdiler, 
toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"'4' 
girdileri de dahil olmak üzere herhangi 
bir pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer 
alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %20' sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ıı:ı 
geçmeyen imalat. 

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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(i) (2) _ÖL veya (4) 

y3403 Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak 
koşuluyla bitümenli minerallerden elde 
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

- Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumları, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

- Diğerleri 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l> 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer 
alan girdiler kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

- 1516 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojenize yağlar; 
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal 
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve 
- 3404 pozisyonundaki girdiler; 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

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

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

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

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

- Nişasta eterleri ve esterleri 

Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünüçviabrika Çıkış 
fiyatmın % 40'ını 
gşÇmeyen imalat 
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I " ( D " I (2) I (3) veya (4) [ 

y3107 

Fasıl 36 

y Fasıl 37 

3701 

3702 

3704 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

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

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
düz filmler ( kağıt, karton veya mensucat 
hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden); anında develope olarak 
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale 
getirilmiş filmler (seri halinde olsun 
olmasın) 

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

- Diğerleri 

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

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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(i) (2) M. veya M. 
y Fasıl 38 

y3801 

Muhtelif kimyasal maddeler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

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

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

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine ) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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

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

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine 
edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla 
saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

Odun katranının damıtılması 

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

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

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

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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ÜL (2) (3) veya i l i 
3810 

3811 

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

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksidasyonu durdurucu maddeler, 
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, 
katkılar ve minaral yağlar ( benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağları için, bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağları içeren müstastahzar katkılar 

- Diğerleri 

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

Yangın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın 
söndürme bombalan 

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

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

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

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 
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111 J2L J2L veya M. 
3822 

3823 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktifler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç); sertifikalı referans 
maddeleri 

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

- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları 

- Sınai yağ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) 

- Bu pozisyonda yer alan aşağıda 
belirtilenler: 

- - Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
mahsus esası tabii reçine olan 
müstahzar bağlayıcılar 

- - Naftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

- - 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

- - Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, 
amonyumun veya etanolaminlerin 
petrol sülfonatları hariç); bitümenli 
minerallerden elde edilen tiofenli 
sülfonik asitlerin yağları ve bunların 
tuzları. 

- - iyon değiştiriciler 

- - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

- - Gaz temizleyici alkalinize demir 
oksitler. 

- - Taşkömürü gazı saflaştırmasında 
üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 

• - Sülfonaftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

3823 pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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Lzm (2) İ5L veya (4) 

- - Fusel yağları ve Dippel yağı 

- -Farklı anyon içeren tuzların karışımları 

- - Jelatin esaslı kopyalama patlar, 
(kağıttan veya dokumaya elverişli 
maddelerden bir mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

3901 ila İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, 
3915 kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun 

bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir); 

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

- Diğerleri 

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

- Poliesterden olanlar 

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

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

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat(5) 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen 
imalat(5) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir,<5) 

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

Ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini 
aşmayan imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 
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y3916 ve 
y 3917 

y3920 

y 3921 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4O01 

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

- Diğerleri: 

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

- - Diğerleri 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

- İyonomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden, 
veya polietilenden levhalar 

Plastikten metalize folyeler 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat<5) 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmeyen imalat(5) 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

Ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmeyen imalat 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan(6) polester 
yapraklardan imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine 
edilmesi 

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

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

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

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

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

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

..'* 
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4012 

y 4017 

y Fasıl 41 

y 4102 

4104 ila 
4106 

4107,4112 
ve4113 

y 4114 

Fasıl 42 

y Fasıl 43 

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

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

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

- Diğerleri 

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

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

Dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı) 
deriler (yünü veya kılı alınmış, 
parçalanmış olsun olmasın, fakat daha 
ileri bir işlem görmemiş) 

Dabaklama veya ara kurutmadan sonra 
ileri derecede hazırlanmış deri ve 
köseleler (parşömine edilmiş deri dahil) 
(yünü veya kılları alınmış, parçalanmış 
olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer 
alan deri ve köseleler hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler; metalize deri ve köseleler 

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

Kürkler ve taklit kürkler; bunların 
mamulleri 
aşağıda belirtilenler hariç; 

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

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan 
girdiler hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin 
yünlerinin alınması 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4104 ila 4113 pozisyonları haricinde, 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
4104 ila 4106, 4107, 4112 veya 4113 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

- Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

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

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

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

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş 
kaplama için yapraklar (lamine edilmiş 
ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler 
dahil) ve kontrplak için yapraklar ve 
uzunlamasına testere ile biçilmiş, 
dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış 
kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca 
eklenmiş) 

Herhangi bir kenarında, ucunda veya 
yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uc uca 
eklenmiş olsun olmasın): 

- Zımparalanmış veya uc uca eklenmiş 
olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

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

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

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

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

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 

4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Rendeleme, zımparalama veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, 
zımparalama veya uç uca ekleme 

Zımparalama veya uc uca ekleme 

Kornişleme veya kalıplama 

Kornişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

iki esas yüzütesterelemeden daha ileri 
işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

: 



-83 -

\ O ~l (2) I (3) v^a (4) I 

y4418 

y4421 

y Fasıl 45 

4503 

Fasıl 46 

Fasıl 47 

y Fasıl 48 

y 4811 

4816 

4817 

y 4818 
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- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

Mantar ve mantardan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

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

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

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

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

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

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

Tuvalet kağıdı 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 
hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 
'shakes'ler kullanılabilir. 

Kornişleme veya kalıplama 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat f 
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Mektupluk bloknotlar 

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

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

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik 
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları 
(resimli, zar fi ı veya süslemeli olsun, 
olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dahil): 

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

- Diğerleri 

İpek; aşağıda belirtilenler hariç: 

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

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

İpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

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

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış diğer tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7> 

Tek kat iplikten imalat<7> 
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5111 ila 
5113 

- Diğerleri 

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı;at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden,ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

Yünden,ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

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

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat(7) 

veya 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7) 

Tek kat iplikten imalat(7) 
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- Diğerleri 

Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç: 

Pamuk ipliği 

Pamuklu mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

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

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat(7) 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7) 

Tek kat iplikten yapılan imalat(7) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal maddeler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan, 
imalat(7) 

veya 
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CZüL 01 
en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

y Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik; kağıt ipliği 

5309 ila 
5311 

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

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7) 

Tek kat iplikten yapılan imalat(7) 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden, 
-jüt ipliğinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

başka şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat( .(') 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize ) 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 
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r en 
5401 ila 
5406 

(2) 

Sentetik ve suni fılamentlerden 
iplikler.monofllamentler 

5407 ve 
5408 

Sentetik ve suni fılament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

01 
- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus girdilerden 
imalat <7) 

Tek kat iplikten yapılan imalat(7) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat(7) 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

veya J*L 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
5511 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

5512 ila 
5516 

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

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt vapuruna mahsus maddelerden 
imalat <7) 

Tek kat iplikten yapılan imalat 

S 
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I (D 1 (2) I (3) veya Wl 

y Fasıl 56 

5602 

- Diğerleri 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın); 

- İğne işi keçe 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

başka şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liflerden, 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat(7) 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmeziik apresi, 
kalıcı fınisaj, dekatize etme, 
emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 47,5'ini geçmemesi 
koşuluyla) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat'7) 

- tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat(7) 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
filamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
fılamcnt demetlerinin, 

dcnominasyonları tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
filament veya lifleri, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir. 
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I (D I (2) I (3) veya (4) ~| 

5604 

5605 

5606 

Fasıl 57 

- Diğerleri 

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

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

- Diğerleri 

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

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

Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne işi keçeden 

- tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız liflerden veya 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat(7) 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip 
veya halattan imalat 

- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabi liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imala/7) 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat*'1 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat ' 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurunda imalat , 
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İD_ J2L (3) veya (4) 

- Diğer keçeden 

- Diğerleri 

özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat; dantela; 
duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
fılamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
fılament demetlerinin, 

denominasyonları tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
fılament veya lifleri, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir. 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat(7) 

-hindistancevizi ipliğinden veya jüt 
ipliğinden, 

- suni ve sentetik fılament ipliklerinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, 

imalat(7) 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

y Fasıl 58 

Tek kat iplikten imalat{7) 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından, 
imalat(7) 

veya, 
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_ül J2L İ2L veya WJ 

5805 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta.kanaviçe gibi), hazır 
eşya halinde olsun olmasın 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmeyen) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

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

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

- Diğerleri 

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

İplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 



- 9 3 -

ÜL JZL JR. veya M. 
5904 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun 

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

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Kauçuklu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- Örülmüş olanlar 

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

- Diğerleri 

İplikten imalat(7) 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
imalat(7) 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

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

.(7) imalat' 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 
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ÜL _SL (3) veya ÜL 
59Û7 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 

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

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

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

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

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

Boru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- aşağıdaki girdilerden: 

-politetrafloroetilen ipliğinden'8*, 
-poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik 
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 

-m-feniiendiamin ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, 
aromatik poliamid sentetik liflerinden 
mamul iplikten, 

-politetrafloroetilen 
monofıllerinden , 
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 
tekstil lifi ipliği, 
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 
kaplanmış ve acrilik iplikle gipe 
edilmiş)' , 
-poliesterin, tetraftalatik asit 
reçinelerinin, 1,4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitin kopoliester 
monofilamentlerinden, 

y*V 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

Fasıl 60 

Fasıl 61 

y Fasıl 62 

y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
y 6209 ve 
y 6211 

-Diğerleri 

Örme Eşya 

Örme giyim eşyası ve aksesuarları 

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

• Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) I 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

1 - tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, veya 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat(7), 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat(7) 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat(7) 

İplikten imalat(7)'<9), 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat(7)' 

İplikten imalat,™9' 

İplikten imalat(9) 

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

. - * • ' 
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ÜL M. _ÖL veya MJ 
y6210 ve 
y 6216 

6213 ve 
6214 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

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

- İşlemeli olanlar 

- Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçaları (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

- İşlemeli olanlar 

- Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar 
(kesilmiş) 

- Diğerleri 

İplikten imalat(9), 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat(9) 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(7)<9), 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalar , 

Ağartılmamış tek iplikten imalat(7),(9) 

veya 
en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan 
baskı lamayı mütakiben bitirme işlemi 
(kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki 
baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmemesi koşuluyla) 

İplikten imalat(9), 
veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat(9) 

iplikten imalat(9) 

veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat'9' 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten imalat<9> 
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SJLL J2L İ5L veya J S O 
y Fasıl 63 

6301 ila 
6304 

6305 

6306 

6307 

6308 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşya; 
paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç: 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak 
çarşafları ve benzerleri; perdeler ve 
benzerleri; diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri: 

- - İşlemeli olanlar 

- - Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

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

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat<7) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat™"», 
veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(9),(10) 

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

imalat(7) 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hanurundan imalat1 ' ' 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(7)<9> 

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

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

/ 
•S" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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(») 1 (2) I (3) veya (4) | 

y Fasıl 64 

6406 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y6803 

y 68Î2 

y 6814 

1 Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, 
bunların aksamı; aşağıda belirtilenler 
hariç: 

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

1 Başlıklar ve aksam 
aşağıda belirtilenler hariç; 

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

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

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

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

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

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

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

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

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

1 6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya 
diğer taban elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat(9) 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalar ' 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

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

, i l 
. . , ; / 
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ÜL JZL İ H veya J£L 
Fasıl 69 Seramik mamulleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 

herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

y Fasıl 70 

y 7003, 
y 7004 ve 
y7005 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 

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

- SEM11 standartlarına(n) göre yarı 
iletken derecede, elektriği geçirmeyen 
ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt 
tabaka 

-Diğerleri 

Emniyet camları [sertleştirilmiş, 
(temperlenmiş), veya lamine edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camları 

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

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış 
alt tabaka camlarından imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın toplam 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini geçmemesi koşuluyla cam 
kesim işlemi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam 
eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi 
baskısı hariç) 
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I <D I (2) | (3) veya (4) | 

y 7 0 1 9 

y Fasıl 71 

y7101 

y7102 , 
y7103 ve 
y 7 1 0 4 

7106,7108 
ve 7110 

y7107 , 
y7109 ve 
y 7111 

7116 

7117 

y Fasıl 72 

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

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

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

Kıymetli metaller: 

- İşlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller 
(yarı-işlenmiş) 

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

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç; 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlardan imalat 

7106, 7108 ve 7110 pozisyonları 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 
veya 
7106,7108 veya 7110 pozisyonlarında 
yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl 
veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, 
veya 
7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında 
yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle 
veya adi metallerlerle alaşımlarının 
yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış 
metallerden (işlenmemiş) imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle 
kaplanmamış adi metallerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan ; 
girdilerden imalat 

* "" 
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ÜL J2L (3) veya (4) 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y 7218, 
7219 ila 
7222 

7223 

y 7224, 
7225 ila 
7228 

7229 

Demir veya alaşımsız çelikten yarı-
mamuller 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
hadde mamulleri, profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

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

Paslanmaz çelikten teller 

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

Diğer alaşımlı çelikten teller 

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

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

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

7224 pozisyonundaki yarı mamul 
girdilerden imalat 

y Fasıl 73 

y7301 

7302 

7304, 7305 
ve 7306 

y7307 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Palplanşlar 

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi; raylar, 
kontraylar, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları ve krarnponlar, 
rayların döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (İSO 
NoX5CrNİMo 1712) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206,7207, 7218 veya 7224 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 
imalat 

Toplam kıymeti ürürnün fabrika çıkış 
fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla 
dövülmüş taslakların tornalanması, 
delinmesi, deliklerin genişletilmesi 
(reaming), deburring işlemi, diş açılması, 
kum püskürterek temizlenmesi 
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'l (D I (2) [ (3) veya (4)~~1 

7308 

y 7315 

y Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

y Fasıl 75 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, 
bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, 
sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı 
eşikleri, kepenkler, korkuluklar, 
parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak 
üzere hazırlanmış demir veya çelikten 
saclar, çubuklar, profiller, borular ve 
benzerleri 

Patinaj zincirleri 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belitilenler hariç; 

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham): 

- Rafine edilmiş bakır 

- Bakır alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

Nikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı 
profiller ve köşebentler kulanılmayabilir. 

Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

/ s~'-' .'• 
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(1) I (2) 

7501 ila Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve 
7503 nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; 

işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve 
hurdaları 

Q) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya i l i 

y Fasıl 76 

7601 

7602 

y 7616 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşğıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş alüminyum 

Alüminyum döküntü ve hurdaları 

Alüminyumdan eşya [(alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat veya 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz 
veya devamlı bantlar da dahil, 
mukavemetlendirici mensucat, tül 
mensucat, örgü ve kafeslikler ve 
alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği) ve 

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

Fasıl 77 Armonize Sistem Nomanklatüründe 
ileride kullanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 

y Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

aşağıda belirtilenler hariç; 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

1 7801 

7802 

y Fasıl 79 

7901 

7902 

y Fasıl 80 

8001 

8002 ve 
8007 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

f 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

Fasıl 81 

y Fasıl 82 

8206 

8207 

8208 

y 8211 

8214 

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

- Diğerleri 

Adi metallerden aletler.bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları; adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makinalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma, 
ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv 
açma, raybalama, frezeleme, tornalama, 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Mekanik makina ve cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızlan tırtıklı 
olsun olmasın)(kapanan budama çakıları 
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve 
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, 
kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et 
kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); 
manikür veya pedikür takımları ve aletleri 
(tırnak törpüleri dahil) 

Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı 
pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, 
toplam kıymetleri takım halindeki ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 15 * ini 
geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları 
kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak sapları kullanılabilir. 

,,.s-
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I 0 ) I (2) 1 (3) veya ~C4) | 

8215 

y Fasıl 83 

y8302 

y8306 

y Fasıl 84 

y 8401 

8402 

8403 ve 
y 8404 

8406 

8407 

1 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

1 Adi metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Binalar için diğer donanım.tertibat ve 
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları 

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nükleer yakıt elemanları 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç); 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşiemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak sapları kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 30'unu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.<12) 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

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

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 1 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

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

/ ^ 
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(i) (2) JH. veya (4) 

8408 

8409 

8411 

8412 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçalan 

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları 
(841S pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

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

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen, 
imalat. 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan tüm 
menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 
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(i) JZL J2L veya M. 
Kalenderler ve diğer hadde makinaları 
(metal veya cam hadde makinaları hariç) 
ve bu makinaların silindirleri 

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi olan teraziler 
hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet 
ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus makina va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler, 
angledozerler, greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makinalar, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, 
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol silindirleri: 
- Yol silindirleri 

• Diğerleri 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi, 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar küreyicileri ve 
püskürtücüleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

/' 
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I ÖT J2L JSL veya M. 
8439 

8441 

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya fınisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
makinalarmda kullanılmaya mahsus 
yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makinaları hariç); özellikle 
dikiş makinaları için imal edilmiş 
mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş 
makinalarının iğneleri: 

- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 
kg.ı, motorlu olanlarının da başlan 
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

- Diğerleri 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makinalı aletler, bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

Büro makinaları (örneğin, yazı 
makinaları, hesap makinaları, otomatik 
bilgi işlem makinaları, teksir makinaları, 
tel zımba makinaları) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
• başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli tüm girdilerin kıymetini 
aşmadığı, ve 
- kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli 
olması gereken, 
imalat 

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

K 
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8480 

8482 

8484 

8485 

y Fasıl 85 

8501 

8502 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları); döküm plakaları, 
döküm modelleri; metaller (külçe 
kalıpları hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya iki ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar; 
poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar; mekanik 
salmastralar 

Bu fasılın başka pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makinaların aksam ve parçaları (elektrik 
konektörleri, izolatörler, bobinler, 
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve 
parçalar hariç) 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin 
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar 
ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

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

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 
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I (D I J2L J2L veya İ Ü . 

y8504 Otomatik bilgi işlem makinalarına 
mahsus güç sağlama üniteleri 

y8518 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

8519 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan): 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
video-turnerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlar ve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin, 

kullanılan menşeli tüm girdilerin 
kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin 
kullanılan tüm menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 

imalat 

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

y-Tr 
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İÜ. JZL J2L veya M. 
- diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon yayınlarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); 
televizyon kameraları; sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar; dijital fotoğraf makinaları 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın);video (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

- Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

- Diğerleri 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 
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İİL (2) m. veya İ£L 

8535 ve 
8536 

8537 

y8541 

8542 

Elektrik devrelerinin anahtarlannıası 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer 
alan iki veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolar.konsollar, 
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. 
fasılda yer alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol 
cihazları (8517 pozisyonunda yer alan 
cihazlar hariç) 

Diyotlar.transistörler ve benzeri yarı 
iletken tertibat; henüz chip halinde 
kesilmemiş disk (wafer) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler: 

- Monolitik entegre devreler 

- Diğerleri 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında yeralan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmeyen, 
imalat 

veya 

Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre 
devrelerin uygun bir dopantın selektif 
girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel 
üzerine oturtularak oluşturulması), 
Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden 
başka bir ülkede montajı yapılmış 
ve/veya test edilmiş olsun olmasın 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında yeralan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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(') I (2) I (3) veya (4) 

8544 

8545 

8546 

8547 

8548 

y Fasıl 86 

8608 

y Fasıl 87 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun 
olmasın); tek tek kaplanmış liflerden 
oluşan fiber optik kablolar (bağlantı 
parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile 
teçhiz edilmiş olsun olmasın) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
metalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

Elektrikli makina, cihaz.aiet veya elektrik 
tesisatları için tamamıyla izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçaları 
(örneğin;vidalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izalatörler hariç); adi 
metallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve 
hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, 
bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu 
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makina, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçalan; her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç, 

Demiryolu veya tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, dahili su yollan, 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (elektromekanik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları; bunların aksam ve 
parçalan 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların 
aksam, parça ve aksesuarları 

aşağıda belirtilenler hariç, 

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

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

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

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

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

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

, . . « * * • • " ' • - - • -' • . -• 
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_ÜL J2L İ5L veya (4) 

8/09 

8710 

8711 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan türde çekiciler; 
bu taşıtların aksam ve parçaları 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

-50 cm3.ü geçmeyenler 

• 50 cm3.ü geçenler 

- Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçaları 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatnyn %30'unu 
geçrheyçh imalat 



- 1 1 6 -

[ (') I (2) I (3) veya (4) | 

8716 

y Fasıl 88 

y8804 

8805 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

I Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı 
römorklar; hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların 
aksam ve parçaları 

1 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı 
ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş 
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; 
bunların aksam ve parçalan 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha halinde 
polarizan maddeler; her tür maddeden 
mercekler (kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer optik 
elemanlar (monte edilmemiş) (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
8906 pozisyonunda yer alan gemi 
tekneleri kullanılmayabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

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

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

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

1 Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 

1 fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

f 
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• E J2L M. veya ÜL 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, 
diğer optik teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makinaları (sinematografik 
olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografı veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahil), hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 
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İIL _ÖL _0L veya M. 
Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinalan, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
(sintigrafı cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): 

- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız 
çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

- Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler 
hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makina ve 
cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri 
aletler, termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde olanları 

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

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

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

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

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

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

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

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

y ' 
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_ÜL İ2L -ÖL veya in 
9C26 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya 

değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimetreler, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi) (9014, 9015,9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya duman tahlil 
cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya 
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses 
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve 
cihazlar (pozmetreier dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üreıim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

Elektriki miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum 
analizörleri ve diğer alet ve cihazları 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Bu Fasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

90. Fasılda yer alan makina, alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu 
Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan) 

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

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

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

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

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

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

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

"•T = 
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_ÜL _GL J2L veya M. 
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinalarının 
taslakları 

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve 
parçaları 

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçaları: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun 
almasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

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

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

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

-V 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) 1 

Fasıl 93 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y9403 

9405 

9406 

y Fasıl 95 

9503 

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri 
doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları; reklam lambaları, 
ışıklı tabelalalar, ışıklı isim plakaları ve 
benzerleri; prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 
300 gram veya daha az olan dolgusuz 
pamuklu kumaş kaplanmış) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip 
reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve 
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçalan 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun olmasın); her 
tür bilmeceler (puzzlc) 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
girdilerle kullanılmaya hazır formlardaki 
pamuklu mensucattan, 
- Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini aşmaması, ve 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli 
olması ve 9401 veya 9403 pozisyonları 
dışındaki bir pozisyonda yer alması 
koşullarıyla, 
imalat 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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(0 1 (2) I (3) veya (4) | 

y 9506 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

y 9603 

9605 

9606 

9608 

9612 

y 9613 

y 9614 

Golf sopaları ve bunların aksamı 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve 
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya 
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular 
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları 
seyahat takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer 
gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, 
mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer 
dolma kalemler; duplikatör; dolma 
kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun 
kalem sapları ve benzeri saplar; bunların 
aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 
pozisyonundaki eşya hariç) 

Yazı makinaları için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf 
sopası başları yapımına mahsus kabaca 
şekil verilmiş bloklar kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Üürnle aynı pozisyonda yer alan 
yontulmaya elverişli 'işlenmiş' 
girdilerden imalat 

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

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karşılamalıdır. 
Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam 
kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının 
%15' ini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem 
uçları ve damakları da kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 
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(2) I (3) 

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve 
antikalar 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
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Dipnotlar Listesi 

(l* Öze! işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
<2) özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 
(3> Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi 

bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 
(4) Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak kabul edilir. 
<5) Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan 

girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
<6) Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn.Hazefaktör) ile ASTM-D 

1003-16' ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar. 
(7) Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
<8> Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile 

sınırlandırılmıştır. 
<9) Bakınız Giriş Notu 6. 
(10) Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde 

edilen elastiki veya kauçuktu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6. 
(11) SEMII - Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü. 
(12) Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır. 
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EKIII 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN 
MÜRACAAT ÖRNEKLERİ 

Basım Talimatı 

1. Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5 mm. veya artı 8 
mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda 
olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2den az 
olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek 
tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip 
olmalıdır. 

2. Türkiye ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi yetkili mercileri, formları bizzat basmak 
veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci 
durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin 
isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca 
kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 
1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) 

Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu fonmı doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz okuyu 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifîkadıı 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülkeler 
grubu veya alanlar 

Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri , Eşyanın tanımı, 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

II. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

İhraç Belgesi 

Form 

Gümrük veya Yetkili Kamu 

İdaresi 

Düzenleyen Ülke 

Yer ve Tariîı 

(İmza) 

12. İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
için gerekli olan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

Yer ve tarih 

(İmza) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep 
edilir. 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 

Yapılan kontrol bu sertifikanın ( ) 

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
' ' içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir. 

1 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
| 1 vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

bakınız.) 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz. | 

NOTLAR 

1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler 
doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. 
Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke 
gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir 
sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. 
Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla 
tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU 

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) 

3. Malın Gfinderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz okuyu 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için basvunıdu 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei sayılan 
ülke, Ülkeler grubu veya 
alanlar 

Varis ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe Bağlı) 

F.şya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtinik. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı; 

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZO) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli 
gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler 
tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin 
denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

(i) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ilnal firakı, dolaşım 
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs. 

V 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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EKIV 

Fatura Beyanı Metni 
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak 
dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Metin 

İşbu belge (Gümrük Onay No:... ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
2 

belirtilmedikçe, bu maddelerin tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 

İngilizce Metin 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ') 
declares that, except where othervvise clearly indicated, these products are of 
preferential origin2. 

Arapça Metin 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) 

"Fatura Beyanı", onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, 
bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez 
içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır. 
Ürünlerin menşei belirtilmelidir. 

Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 
İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminde^e muşfiyet 
anlamına gelir. f ,• 

nâajTae rai-1 




