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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Bingöl Milletvekili Abdurrahman Anik'in, Bingöl İlinde meydana 

gelen deprem ve sonrasında yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı ile doktor

ların sorunlarına ve ülkenin sağlık politikasına ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

3.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, 14 Mart Tıp Bay
ramı ile doktorların sorunlarına ve ülkenin sağlık politikasına ilişkin gün
demdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

].- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 milletvekilinin, 
kamuoyunda "Fethullah Gülen Okulları" olarak bilinen okulların, ders-
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hanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 457:460 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent lanla ve 30 milletvekilinin, kamu 
kuruluşlarının alacak stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu 
harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/261) 460:462 

O TEZKERELER VE ÖNERGELER 469:475,475:476 
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 117 nci Maddesinin Başlığı ve İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/326) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/269) 469:474 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muhtar ve İl Genel Meclisi 
Üyelerinin Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/351) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/270) 474-475 475-475 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 475 

1.- (ienel Kurulu ziyaret eden Makedonya Başbakanı Vılado Buçkovs-
ki ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 475 

V.-ÖNERİLER 462 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 462:469 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 462:469 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 477,531 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 477 

2.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) 477 

3.- 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) 477:514,671:682 

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) 515:530,531:571 

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) 572:573,671:682 
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6.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 831) 573 

7.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) 
(S. Sayısı: 803) 573 

8.- Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) 573 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 574 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 574:670 
1.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarımsal sulamada kullanılan 

ve ödenemeyen elektrikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4513) 574:575 

* Ek cevap 
2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 4422 ve 5187 sayılı Kanun 

hükümlerince haklarında dava açılanların isimlerine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4595) 576:578 

3.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yolsuzluk ve usulsüzlükle 
ilgili davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/4643) 579:580 

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankası AŞ Hasanpaşa 
Şubesi Müdürü hakkındaki iddiaya, 

Ziraat Bankası AŞ'nin bilgisayar sisteminin çökmesi ve bazı iddialara, 
Kentbankın Arnavutluk'taki bir iştirakinin satışı için kamu bankaların

dan kredi kullandırılıp kullandırılmadığına, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

ŞENER'in cevabı (7/4747, 4752, 4753) 581:586 
5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Irak'ta yapılacak seçimlere 

ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜE'ün cevabı (7/4765) 587:588 

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in. 5176 sayılı Kanun ile 3628 
sayılı Kanun arasındaki farklara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/4766) 589:590 

7.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ile Kafkas Cumhuriyetlerini Doğu Karadenize bağlayacak demir
yolu projesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/4795) 591:592 

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, basında yer alan bir açık
lamaya, 

İmarbank soruşturmasında BDDK'ya gelen bir ihbar mektubuna. 
İmarbankla ilgili bazı iddialara, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

ŞENER'in cevabı (7/4804, 4805, 4806) 593:601 
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9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, hükümetin ucuz 
konut projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4816) 602:609 

10.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Türkiye'nin AB üyeliği 
için Fransa'nın aldığı referandum kararına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4829) 610:611 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-
Dedeköy Köy meydanına parke taşı kaplanmasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4841) 612:613 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-
Dedeköy ve Küçükyenice köylerinin su deposu ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4842) 614:615 

13.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Çin'den yerfıstığı ithal 
edildiği iddialarına, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 4876 sayılı Kanunun 
uygulamasına, 

Tarım Gönüllüsü Projesine, 
Son 10 yılda yapılan süne mücadelesine, 
Son 10 yıldaki traktör satışına, 
Gezici toprak analiz laboratuvarlarının faaliyetlerine, 
- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun Tarım İl Müdürlüğü 

personelinden görev yeri ve unvanları değiştirilenlere, 
- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bodrum Su Ürünleri Araştırma 

Enstitüsünün kaldırılma gerekçesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 

(7/4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859) 616:631 
14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, arızalı veya kapalı olan 

şehirlerarası demiryolları hatlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4860) 632:634 

15.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Çatalpınar 
İlçesindeki sağlık ocağının ulaşım sorununa ve personel yetersizliğine iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4899) 635:636 

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Atatürk 
Havaalanında pistten çıkan uçağa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/4909) 637:638 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı uluslararası görüşmeler
de tutanak tutulup tutulmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4912) 639:640 

18.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, 
TRT'nin kurum içi ve dışında yaptırdığı dizilere ve bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/4920) 641:656 
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19.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Çorlu-Ankara 
arasında uçak seferlerine başlanıp başlanmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4937) 

20.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, bedelli askerlik için gelen 
talep sayısına ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/4941) 

21.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki hava kir
liliğine karşı alınacak önlemlere ve kaçak kömür satışına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/4943) 

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ABD Büyükelçiliğinin bina 
çevresinde aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4944) 

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, soruşturma komisyonunda 
görev yapan bir milletvekilinin beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4967) 

24.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Başbakanın Güneydoğu Asya 
gezisini takip eden TRT heyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/4992) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstiklal Marşımızın kabulünün 84 üncü yıldönümüne, 
İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, son günlerde ülkemizde yaşanan sosyal olaylara, 
İstanbul Milletvekili Zülfü Livaneli, geçtiğimiz hafta Paris'te yapılan UNESCO toplantısında 

Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusundaki tartışmalara, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın Dışişleri, 
Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar'ın Çevre, 
Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın Millî Savunma, 
Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın Tarım, Orman ve Köyişleri, 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri; 
(10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun baş

kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 30 milletvekilinin, ilaç sektöründeki sorunların, 

yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin 
gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı; 

Devlet Bakanı Güldal Akşit'in ABD'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresinin kabul edildiği; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 50 nci 
sırasında yer alan 418 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin CHP 
Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Açıklandı. 
Tarım Orman ve Köyişleri, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Çevre, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 
Anayasa, 
Millî Savunma, 
Dışişleri, 
Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere, gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Güney Kore-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Güney 

Kore Başkanı Sim Jac Duck ve Büyükelçisiyle birlikte beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgel-
diniz" denildi. 

(jündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan. Kamu İhale Kanununa Cîeçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi. 
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2 nci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Fmekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/946) (S. Sayısı: 827) 16 ncı maddesine kadar 
kabul edildi. 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

İsmail Alptekin 
Baskanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 
Kâtip Üye 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Beşinci ve Altıncı Oturumlar 
Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/946) (S. Sayısı: 827) görüşmelerine devam olunarak 19 uncu maddesine kadar kabul edildi: 19 
uncu madde üzerinde verilen bir önergenin elektronik cihazla yapılan oylamaları sonucunda Genel 
Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından: 15 Mart 2005 Salı günü. alınan karar 
gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.28'de son verildi. 

Sadık Yakut 
Baskanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

- 4 3 9 -



T.B.M.M. B : 70 15 . 3 . 2005 O : 1 

II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 96 
14 Mart 2005 Pazartesi 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEE'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.3.2005) 

2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Gümüşhane-Hurşit Çayının ıslah çalış
malarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.2.2005) 

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005) 

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.2.2005) 

6.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak ön
lemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.2.2005) 

7.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, İrak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin sağlan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
E- İstanbul Milletvekili F̂ min ŞİRİN'in, Atatürk Orman Çiftliğinde hayvan üretimi ve 

bakımında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5098) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.2.2005) 

2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZAECI'nın, Denizli Acıpayam Ovası Sulama Projesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5099) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005) 

3.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5100) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

4.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir konuşmasındaki medyaya yönelik ifadelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADFİMİR'in, kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5102) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

6.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi 
sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5103) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.3.2005) 

7.- Muğla Milletvekili Ali ARSEAN'ın, ticari faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

8.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜEER'in, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5105) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

9.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YA/AR'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilaç bedellerini 
ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 
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10.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, bir konuşmasındaki memurlara yönelik 
ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

11.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in. Başbakanlık binalarının tadilat, yenileme 
ve finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.3.2005) 

12.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Çanakkale-Biga-Çan ilçelerine doğalgaz getiril
mesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu 
Edirne'de yaşanan su baskınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5110) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.3.2005) 

14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, yurtdışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5111) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

15.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel 
Müzesindeki tablolara ve müzenin restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/5112) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

16.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazanılan 
davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5113) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

17.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5114) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

18.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, adli sicil kaydı talebi karşılığında bağış alın
masına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

19.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı hakkında düzenlenen dosyaya ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

20.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, nafaka hükümlerinin düzenlenmesine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5117) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

21.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özel bir fınans kurumunun yöneticileri hakkındaki 
yargılamanın sonucuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5118) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2005) 

22.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, TRT İstanbul Radyosunda personele yönelik uy
gulamalara ve bir enstrümanın yasaklanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı 
soru önergesi (7/5119) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, yapılması planlanan Saray-Kırk-
lareli devlet karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5120) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

24.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Akkuş-Salman-Akpınar-Seferli bel
delerinin ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bozüyük-Adapazarı Karayoluna, Bozüyük ve 
Bilecik için çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, duble yol çalışmalarına ve Bolu Otoyol Geçiş Tüneli 
için yapılan harcamaya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 
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27.- Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut KOÇAK'ın, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili 
faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5124) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5125) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.3.2005) 

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetedeki röportajında verdiği bazı beyanlara 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5126) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2005) 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Avrupa Anayasası Nihaî Senedinin bir maddesinde 
yer alan Kıbrıs'la ilgili bildiriye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

31.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonuna 
ve özel bir seyahat şirketine yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı 
soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

32.- Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR'ın, yurtdışından öğrenci getirme projesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.3.2005) 

33.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun işleyişine ve bazı yetiştirme yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) 
yazılı soaı önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

34.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun işleyişine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5131) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

35.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, çocuk yuvalan ve yetiştirme yurtlarındaki personelin 
niteliğine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.3.2005) 

36.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN'in, bazı televizyon programlarına ve aile birliğinin 
korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi 
(7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

37.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin Hazineye olan borçlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.3.2005) 

38.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, gurbetçilerin döviz akışındaki düşüşe 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.3.2005) 

39.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, bazı sektörlerdeki gizli işsizlik 
oranına ve alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

40.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, SSK emeklilerinin Şubat ayı maaşlarından 
yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soaı önergesi (7/5137) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, yeniden çalışmaya başlayan emekliden "Sosyal 
Güvenlik Destek Primi" kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 
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42.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, felçli hastaların idrar sorunlarının çözümüne ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

43.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Irak'a işçi göçüne ve alınması gereken 
önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

44.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, özel bir şirketin elektrik ihracına ve enerji piyasasın
daki düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5141) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005) 

45.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu 
Raporunda adı geçen bürokratlarla ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Köroğlu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, otobüs şirketlerinin AŞTİ servis
lerinin kaldırılması kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5144) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.2.2005) 

48.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, renk körlerine silah ruhsatlarıyla ilgili sağlık 
kurulu raporu verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5145) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.3.2005) 

49.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, sahte rakı üretim yerlerinin tespiti 
yönündeki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5146) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2005) 

50.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, İstanbul-Silivri İlçesinde iki yerel gazetenin kapatıl
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5147) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, sahte rakı üretimine yönelik alınacak tedbirlere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5148) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

52.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

53.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde reklam panoları 
ihalesindeki usulsüzlük iddialarının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5150) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

54.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TELSİM ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5151) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

55.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, oto galerilerine yönelik genelgenin uygulan
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5152) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

56.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sahte rakı sorununa ve alınacak önlemlere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bazı vergilerin gelir, gider ve artış oran
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5154) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

58.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, vergi tahsiline ve mükellef sayısına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5155) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

59.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, son beş yıllık vergi oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5156) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 
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60.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, emeklilerin içinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5157) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

61.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğüne ve 
Bmekli Sandığı Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5158) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 

62.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, şarap sektöründeki vergi oranına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5159) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

63.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOCiLU'nun, sahte rakı üretimine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5160) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

64.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, alkollü İçeceklere uygulanan yüksek vergilere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5161) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

65.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, Devlet Malzeme Ofisinin özelleştirilmesi düşün
cesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5162) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, TEKEL ürünlerinin vergi oranına ve ürünlerin 
uluslararası tanıtımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5163) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.2005) 

67.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, kontrol dışı alkollü içecek üretimine ve 
denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5164) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.3.2005) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Posof İlçesi ve köylerinin eğitim sorunu 
ile lojman ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5165) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Çıldır İlçesi ve köylerinin eğitim sorunu 
ile lojman ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5166) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Damal İlçesi ve köylerinin eğitim sorunu 
ile lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5167) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Hanak İlçesi ve köylerinin nitelikli öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5168) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.2005) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Göle İlçesi ve köylerinin nitelikli öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5169) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.2005) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İl merkezi ve merkeze bağlı köylerin 
nitelikli öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5170) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

74.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, SSK hastanelerinin devri ile ortaya çıkan sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2005) 

75.- Niğde Milletvekili Orhan ERASEAN'ın, patates siğili hastalığı nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5172) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2005) 
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76.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu-Akkuş İlçesi Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5173) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.3.2005) 

77.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, SSK depolarında bekletildiği iddia edilen ilaçlara 
ve sorumlularına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5174) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.3.2005) 

78.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, SSK'lılann ilaç ihtiyacının serbest 
eczanelerden karşılanmasının sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5175) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Posof İlçesi ve köylerindeki kapalı sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5176) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.3.2005) 

80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İl merkezi ve köylerindeki kapalı sağlık 
ocaklanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5177) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

81.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Göle İlçesi ve köylerindeki kapalı sağlık 
ocaklanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5178) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

82.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Hanak İlçesi ve köylerindeki sağlık ocak
larının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5179) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

83.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Damal İlçesi ve köylerindeki sağlık ocak
larının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5180) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

84.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır İlçesi ve köylerindeki sağlık ocak
larının hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5181) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

85.- Yalova Milletvekili Muhanem İNCE'nin, Yalova-Termal'de bulunan Ruhsal Rehabilitas
yon Merkezinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

86.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, Kütahya-Emet Devlet Hastanesinin personel ih
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5183) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

87.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, sahte rakı imalatına ve denetim ek
sikliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5184) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2005) 

88.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, zirai ilaçların kullanımının reçetelendirilmesine 
yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

89.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, sağlığa zararlı olduğu iddia edilen bazı gıda mad
delerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5186) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2005) 

90.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bazı et kombinalarının Bakanlığa bağlanıp bağ
lanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

91.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hastalık taşıyan hayvanlarla ilgili alınacak tedbir
lere ve bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 
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92.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bazı karayolları belgelerinin alınma süresine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

93.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TELSİM'e yönelik bazı iddialara ve Türk 
Telekom'un denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.2005) 

94.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un. İstanbul Atatürk Havalimanındaki bagaj 
kontrollerine ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

95.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, tiyatrolara ve sanat piyasasına yönelik 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.3.2005) 

96.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kimyagerlerin özlük haklarının düzenlen
mesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/5193) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005) 

97.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, kapatılan Sinop Radar Üssüne ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

98.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu İlindeki dip trolü avcılığına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005) 

99.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TELSİM'e yönelik bazı iddialara ve TMSF'nin 
denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2005) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1.- Yozgat Milletvekili Emin Koç, Konutunda görevli personel olup olmadığına ilişkin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesini 10.3.2005 tarihinde geri almıştır. (7/5014) 

15 Mart 2005 Sah No.: 97 
Tasarı 

E- Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/994) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005) 

Teklifler 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; İletişim Araçlarının Kullanımında, Tüketicilerin 

Bilinçaltı Ses ve Görüntü Efektlerine Karşı Korunması Hakkında Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/405) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji; Adalet ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.3.2005) 

2.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/406) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.3.2005) 

3.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ile 30 Milletvekilinin; Türk Medeni Kanununun 187 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/407) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.3.2005) 

Raporlar 
T- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/947, 1/233) 
(S. Sayısı: 835) (Dağıtma tarihi: 15.3.2005) (GÜNDEME) 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekili ile Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 14 
Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/361, 2/393) 
(S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 15.3.2005) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 

Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005) 

2.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- 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) 

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye devredilen Demirbank ve Ulusal Bank'ın ak
tif ve pasifine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/4746) 

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin denetimine ve açılan davalara ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4748) 

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

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Eze Zeytincilik'e kullandırılan kredilere ve Erol Ev-
cil'in TMSF'ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞtlNER) yazılı soru önergesi (7/4750) 

6.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, kolalı ve alkollü içecekler ile tütün 
mamullerinden alınan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762) 

7.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, yurtdışı uçak seferlerinde ülkemiz sınır
larında yapılan satışların belgelendirilip belgelendirilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4763) 

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul'da muhtemel bir depreme yönelik çalış
malara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764) 

9.- 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) 

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hırsızlık olaylarındaki artışa ve bazı verilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4771) 

II.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubu borçları adına yapılan teklifin kabul 
edilmeme nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞtlNER) yazılı 
soru önergesi (7/4772) 
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12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının satış 
kararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatıf ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/4773) 

13.- 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) 

14.- 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) 

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

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THK'ya kurban derisi toplama yetkisini düzenleyen 
yönetmeliğin hukuki dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781) 

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

18.- 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) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki eczacıların Emekli Sandığından 
alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4788) 

20.- 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) 

21.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Burhaniye Veremle Savaş Dispanserinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4798) 

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

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

24.- Tekirdağ Milletvekili Enis TUTÜNCÜ'nün, yoğun göç alan il ve ilçelerin yatırım teşvik
lerinden yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4801) 

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Emlakbank'taki usulsüz kredilere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4802) 

26.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4807) 

27.- 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) 

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yurtdışı eğitim im
kânlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4810) 

29.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Bergama'daki altın madeni işletmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4813) 
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30.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya-İbradı İlçesindeki boş idareci kad
rolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814) 

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde petrolle ilgili id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4815) 

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, emeklilerin maaşlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4817) 

33.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan 
sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4818) 

34.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, duble yol çalışmalarına ve çıkan 
sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4819) 

35.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, SSK'lılara tüp bebek imkânı sağlanıp sağ
lanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4827) 

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

37.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'm, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4833) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
15 Mart 2005 Sah 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 
teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Bingöl İlinde yaşanan deprem hakkında söz isteyen, Bingöl Milletvekili 

Abdurrahman Anik'e aittir. 
Buyurun Sayın Anik. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Bingöl Milletvekili Abdurrahman Anik'in, Bingöl ilinde meydana gelen deprem ve sonrasın

da yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
ABDURRAHMAN ANİK (Bingöl) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Mart ve 14 Mart 

tarihlerinde Bingöl'de meydana gelen depremden dolayı gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 ve 14 Mart 2005 tarihinde Bingöl'de meydana gelen 

deprem neticesinde, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünce, Erzurum ve Bingöl 
Valilikleri, Karlıova Kaymakamlığı, Genelkurmay Başkanlığı Kriz Merkezi... 

BAŞKAN - Sayın Anik, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibin konuşması anlaşılamamaktadır. 
Buyurun Sayın Anik. 
ABDURRAHMAN ANİK (Devamla) - ...Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı 

Kriz Merkezi ve Kızılay yetkilileriyle koordinasyon kurularak başlatılan çalışmalar kesintisiz 
olarak devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, meydana gelen deprem 12 Mart 2005 tarihinde sabah 09.36'da meydana 
gelmiş ve 5,7 şiddetinde bir deprem. Depremden hemen sonra, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. 
Recep Akdağ Bey iki saat sonra afet bölgesinde hazır bulunmuşlardır ve gerekli incelemeleri yap
mış, afetzedelerle bire bir görüşmüş, ilgililerden bilgi almış ve takip etmişlerdir. Yine, 13 Mart 2005 
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tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu Bey, Bayındırlık ve îskân Bakanımız Sayın 
Zeki Ergezen Bey, Bingöl Milletvekillerimiz Sayın Feyzi Berdibek, Mahfuz Güler ve bendeniz, An
kara'dan Erzurum üzeri afet bölgesine intikal ettik. Yine Erzurum'un -Çat İlçesinde karayoluyla- Çat 
İlçesinde ve köylerinde, Bingöl'ün Karlıova İlçesi ve köylerinde gerekli incelemeler yapılmış ve 
orada bu konuda ilgililerden bilgi alınmış, afetzedelerle görüşmeler yapılmış, şartlar gözden geçiril
miş, gerekli müdahale yapılmıştır. 

Bingöl'de meydana gelen bu depremden dolayı, gerçekten, Sayın Bingöl Valimizin başkan
lığında ve çevre illerin valilerinin de desteğiyle orada güzel bir organizasyon yapılmıştır. Biz, bu 
afet bölgesindeyken, Sayın Başbakanımızın, zaman zaman arayıp, ora hakkında bilgi alması, yöre 
halkı tarafından alkışlarla karşılanmış ve takdir görmüştür. Bununla beraber, askerî birlikler, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Genel Müdürlüğü, diğer sivil kuruluşlar, özellikle 
Bingöl Valimizin denetimi ve koordinasyonu altında, Bingöl Belediyesi, Afet İşleri Genel Müdür
lüğü, Karayolları bölge müdürleri ve Köy Hizmetleri yoğun bir çalışma yapmışlardır; kendilerine 
Bingöl halkı adına şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bingöl'de meydana gelen depremde, Allah'a şükürler olsun ki, sevin
dirici olan, can kaybının olmayışı; ama, 14 Mart 2005 tarihinde 03.55'te 5,9 şiddetinde meydana 
gelen ikinci deprem ikinci bir hasara neden olmuştur. 

Her iki depremde toplam 36 yaralı olmuş, bu 36 yaralımızdan 2'sinin hastanede tedavileri 
devam etmekte, diğerleri ise aynı gün tedavileri görülerek taburcu edilmişlerdir. 

Yardımlar devam etmektedir. Bugüne kadar 1 078 çadır gönderilmiş, dağıtılan çadır sayısı 651; 
1 632 tane battaniye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anik. 
ABDURRAHMAN ANİK (Devamla)- ... 536 katalitik soba, 60 tane uyku tulumu, 872 paket 

gıda yardımı, toplam 3 751; bu tür yardımlar yapılmıştır. Bingöl Belediyemiz de 2 500 ekmekle tak
viye etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl'de yıkım hayli fazla; ancak, hafif hasarlı bina olarak, bugün itibariy
le 418, ağır, orta hasarlı bina sayısı 370, ahır ve samanlıklar 800, toplam 868 tane -yine, ahırlar da 
dahil- yıkım meydana gelmiştir. Hafif ve orta hasarlı olanlar ise 75, ağır hasarlı bina, yıkık olarak 
da ilk gün 28 iken sonraki günlerde yine birkaç tane eklenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl'de meydana gelen bu depremden dolayı, Türkiye'nin genelinde bize 
telefonla geçmiş olsun diyen ve Türk Halkının, çeşitli kurumların, sivil kuruluşların, devlet kurum
larının gönderdiği bu yardımlardan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Bingöl'de meydana gelen bu depremde can kaybı olmaması sevindirici ol
makla beraber, orada devletimizi gördük, vatandaşımızı gördük, sivil kuruluşlanmızı gördük ve 
bütün o halkımızın ihtiyaçlarını bir an önce gidermeye uğraşırken, haliyle, kışın ağır şartları altın
da yaşayan o halka gerekli tedbirler hükümetimiz tarafından alınmıştır ve gördüğüm kadarıyla 
büyük bir sıkıntı yoktu; ancak, bir konuyu ifade etmek istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anik, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ABDURRAHMAN ANİK (Devamla) - Son bir iki gündür, medyada, genelde, Afet İşlerince 

yapılan konutların hasar gördüğü ifade edilmektedir. Bugün, yetkililerden aldığım bilgiye göre, 
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1998'de 9 tane, 2003 yılında 7 tane afet konutu, Dörtyol dediğimiz ve medyada sözü edilen yerde 
yapılmıştır. Bu binalarda hiçbir surette herhangi bir hasar yoktur. Sadece, yöremizin insanı ufak yer
lere sığmadığı için, bu binaların yanında bir ek, ilave yapmıştır; o ilave de basit bir yapı olduğu için 
zarar görmüştür. 

Bu nezaketinizden dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Cenabı Hak, bütün Türkiyemizi, mil
letimizi ve bütün insanlık âlemini bu tür afetlerden muhafaza eylesin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağolun, teşekkürler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anik. 
Gündemdışı ikinci söz, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle söz isteyen Muğla Milletvekili Ali 

Arslan'a aittir. 
Buyurun Sayın Arslan. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı ile doktorların sorunlarına ve ül

kenin sağlık politikasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 14 Mart Tıp Bay

ramı ve Sağlık Haftası nedeniyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan ön
ce Yüce Meclisi saygıyla selamlarken, ben de, Bingöl depreminde acı çeken, canı yanan yurttaş
larımıza geçmiş olsun diyorum, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 14 Mart, 1935'li yıllardan beri adı bayram olarak kutlanılmaya 
çalışılıyor; ancak, son yıllarda sağlıkta yaşadığımız olumsuz gelişmeler nedeniyle, gerek meslek ör
gütleri gerek üniversiteler tarafından, tıp fakülteleri tarafından, bir bayramdan daha çok, Tür
kiye'nin sağlık sorunlarının tartışıldığı, çözümlerinin önerildiği bir platform haline dönüştü 14 
Martlar. 

Sağlık sektöründe çalışanlar mutsuz, sağlıktan yararlanan yurttaşlarımız mutsuz. O açıdan, 14 
Martlar artık bir bayram değil, bir feryat, bir haykırış haline dönüştü; tıp öğrencileri feryat ediyor, 
TUS sınavını bekleyen doktor meslektaşlarımız feryat ediyor, çalışan pratisyen hekimlerimiz, uz
man hekimlerimiz feryat ediyor, asistanlarımız feryat ediyor, öğretim üyelerimiz feryat ediyor, tıp 
fakülteleri feryat ediyor. Yurttaşlarımızın hastane kapılarında çektiği çileyi, hastane kuyruklarında 
beklerken vefat eden, hastane kuyruklarında acı çeken yurttaşlarımızın feryatlarını zaten her gün 
duyuyoruz. Buna bir de, 14 Mart günlerinde, sağlık çalışanlarının feryatları ekleniyor. 

Bu niye böyle değerli arkadaşlarım? Biliyorsunuz, Dünya Bankası, bizim gibi ülkelere, Av
rupa'nın periferinde yaşayan ülkelere, Latin Amerika ülkelerine, bir süreden beri, sağlıkta dönüşüm 
projeleri adı altında projeler sunuyor. Bu projenin temelinde, sağlığın finansmanının ve sunumunun 
ayrılması var. Ama, görünen o ki, Dünya Bankasının önerdiği bu model, Türkiye'ye uymadı. Uy
madığını nereden biliyoruz, kanıtı ne; biliyorsunuz çok kısa bir zaman önce, Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerini Sağlık Bakanlığına devrettik. Ne kadar hazır olmadığımız ortaya çıktı. Kuy
rukları çözmeyi beklerken, sağlık sorunlarımızın çözülmesini beklerken, tam tersi sonuçlar ortaya 
çıktı. 

Yine, biliyorsunuz, bu projenin bir temel ayağı da aile hekimliğiydi. Geçtiğimiz günlerde acele 
bir yasa çıkardık Düzce'de pilot uygulama başlatılmasıyla ilgili. 1 Ocakta başlanacaktı; henüz, aile 
hekimliğini de, Düzce'de, pilot uygulama olarak başlatabilmiş değiliz. İthal projelerdi, bize uy
muyor, sorunlarımızı çözmüyor, hastalarımızın sorunlarını çözmüyor, hekimlerimizin sorunlarını 
çözmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık sorununun çözümü basit. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü, bizim gibi 
ülkelerde, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 10'lar civarında olmasını öneriyor. Bizse, maalesef, 
adını bile bilmediğimiz, haritada yerini bile bilmediğimiz ülkelerden daha az pay ayırıyoruz; yüzde 
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3, yüzde 4 civarında sağlığa pay ayırabiliyoruz. Tabiî, sağlığın finansmanına yeterince pay 
ayıramadığımız için de, sağlık göstergelerimiz yüz kızartıcı boyutlarda. Bebeklerimiz, kom
şularımızdaki ülkelerden daha çok ölüyor, annelerimizin ölüm oranı yüz kızartıcı boyutlarda, tüm 
diğer sağlık göstergelerimizin hepsi bozuk. Bunun tek sebebi var; sağlığı, kamunun yükü gibi 
görüyoruz; sağlığı, devletin bir görevi gibi değil, kâr edilmesi gereken bir hizmetmiş gibi görüyoruz 
ve sağlığı kamudan çektik. 

Değerli arkadaşlarım, her yıl, bu 14 Martlarda, işte, önümüzdeki 14 Martlarda daha iyi olur in
şallah dilekleri oluyor. Çok iyi hatırlıyorum, geçtiğimiz iki yıl öncesinde, AKP'li bir milletvekili ar
kadaşım aynen şöyle söylemiş; çok uzun, son satırını okuyacağım -kendisine, gerçekten saygı 
duyuyorum fikirlerine; o zaman, umutla söylemiş bunları- olumsuzlukları saydıktan sonra: "Ama, 
inanın" diyor "gelecek yıl bu kürsüde, 14 Mart Tıp Bayramı konuşmasının çok daha farklı duygular
la yapıldığını hepiniz göreceksiniz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arslan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİ ARSLAN (Devamla) - Bekliyoruz, iki yıl geçti. Sayın Çömez bir yıl demiş; ama, iki yıl 

geçti, hâlâ hastalar feryat ediyor, doktorlar feryat ediyor, sağlık çalışanları feryat ediyor, feryat 
devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, sağlığı eğer yük olarak görür de üstünüzden atmaya kalkarsanız, 
varılacak sonuç budur. Ben, bu 14 Martta, sağlık konusunda büyük hizmetleri olan, rahmetli Refik 
Saydamları, Behçet Uzları, değerli Nusret Fişek Hocamızı, bugünkü Başbakanımızın tersine -Baş
bakanımız, enjeksiyon yaparken bile hekimlerimize güvenmiyor- "beni Türk hekimlerine emanet 
ediniz" diyen Yüce Atatürk'ü, burada, rahmetle ve saygıyla anıyorum. Yurdun dört bir yanında öz
veriyle çalışan, dünyadaki tüm meslektaşlarının neredeyse dörtte l'i, beşte l'i kadar ücret alıp, hiç
bir sosyal güvencesi doğru dürüst olmadan görev yapan değerli hekim arkadaşlarım ve tüm diğer 
sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum; 14 Martlarını kutluyorum. 

Çalışmalarına yakından tanık olduğum Değerli Sağlık Bakanımızın elinde Dünya Bankasının 
olduğunu bildiğim reçetenin yanlış olduğunu söylüyorum. Tarihe altın harflerle geçen diğer sağlık 
bakanlarımız gibi, eğer, adından kötü bahsedilmesini istemiyorsa, kendisine Dünya Bankasınca 
verilen reçeteden bir an önce vazgeçip... İyi bir doktor olduğunu da biliyorum, ama, elindeki reçete 
yanlış. O reçeteden bir an önce vazgeçmesini diliyorum. Önümüzdeki 14 Martlarda -bir yıl içinde 
çözülmüyor, iki yılda çözülmedi- inşallah, önümüzdeki yıllarda çözülebilir. 

Hastasının ve hekiminin daha mutlu olduğu bir Türkiye'de, birlikte, hep beraber yaşamak 
dileğiyle, Yüce Meclisi, yeniden, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Gündemdışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Bey-

ribey'e aittir. 
Buyurun Sayın Beyribey. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, 14 Mart Tıp Bayramı ile doktorların sorun

larına ve ülkenin sağlık politikasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı 

YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekillerini; 
dün 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlandı. Bu Tıp Bay
ramının başlangıcı -Türkiye'de sadece kullanılan, daha doğrusu kutlanılan bir bayram- 14 Mart 
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1827 yılında Mektebi Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire adıyla ilk tıp okulunun açılış yıl
dönümüdür. Asıl etkinlikler ise 1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında hekimlerin işgale karşı dik 
duruşları ve o dönemde işgale karşı göstermiş oldukları direnişlerdir. Bundan dolayı, hekim
lerimizin toplumun ve ülkenin genel durumuyla ne kadar yakından ilişkili olduklarını da ifade et
mektedir. 

Tıp eğitimi almış bir milletvekili olarak, en yüce değer bilinen tıp biliminin insanlar üzerinde 
uygulanması, daha doğrusu insanlar için her şeyin temelinde var olan insana hizmet etme boyutun
da tıpçıların yerini iyi bilmek gerekiyor. 

Tıp eğitimi, cumhuriyetimizin başladığı günden bugüne kadar büyük merhale katetmiş, özel
likle ilk başlangıçta 500 civarında olan hekim sayısı 100 000'leri aşmış, sağlık çalışanlarıyla 200 
000-300 000'ler civarında bir noktaya gelmiştir. Aslında, tıp alanında Türkiye'de çok ciddî geliş
meler olmuş; bugün, tıp adamlarımız, dünyada kendilerini kabul ettirecek boyuta ve kendilerini say
dıracak boyuta gelmiş. Gerçekten, modern tıpta Türkiye'nin tıpı gereken yeri almıştır, çağdaş 
tipimiz gereken yeri almıştır. 

Özellikle, tıp alanında, koruyucu hekimlik ve aile hekimliğiyle ilgili çalışmaların daha sağlık 
alanında devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Aile hekimliğiyle ilgili pilot çalışma uy
gulamalarına bu yıl başlanacak ve devam edecektir. Ümit ediyorum ki, gelecek yıllarda bütün Tür
kiye sathında faydalanmış olacağız. 

Tıpta en önemli şey ve bizim Türkiyemizde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bebek ölüm
lerinin ve çocuk ölümlerinin yüksek olması, doğumda annelerin ölümü olması. Bununla ilgili, özel
likle bebek ölümleriyle ilgili ve anne bakımıyla ilgili de bebek dostu hastanelerimiz faaliyete 
geçecek ve bu konuda duyarlılık göstereceğiz. 

Yine, beslenmeyle insanların çalışmaları arasındaki, daha doğrusu gelişmeleri arasındaki iliş
kiden dolayı, demir eksikliğinden dolayı büyük gelişme ve zihinsel gelişme gerilikleri oluyordu. 
Bununla ilgili, bu yıl içerisinde ücretsiz olarak demir preparatlan dağıtılacak ve çocuklarımızın 
zihinsel olarak ve bedensel olarak gelişmelerini sağlayacağız. 

Türkiye'de personel dağılımıyla ilgili doğu-batı arasında ve şehir merkezleriyle ilçeler, köyler 
arasında büyük bir dengesizlik var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor; ama, yeterli olduğu 
kanaatini taşımıyorum. Birçok bölgemizde daha hekim sıkıntısı, sağlık personeli sıkıntısı çekmek
teyiz. Bunun çözümüyle ilgili sözleşmeli statü getirdik; ama, yeterli olduğu kanaatini taşımıyorum. 
Mutlaka daha iyileştirici bir şeyler yapılması gerektiği kanaatini taşıyorum ve sözleşmeli hekimlere 
daha çok ücret vererek, belki dönersermayeden veya başka alanlardan, daha çok, gidilmeyen yer
lerdeki ücretleri artırmak gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Son günlerde sözleşmeli alınan insanların da tayin talepleriyle ilgili bir gelişme olduğu ve bun
ların da tayin talebinde bulunabileceği doğrultusunda -çakılı sözleşmelilerde- bir uygulama olduğu 
düşüncesi var. Bununla ilgili, mutlaka ve mutlaka, ihtiyaç olunan bölgelerdeki çakılı sözleşmelilerin 
yerlerinin değiştirilmemesi veya değiştirilecekse, o il içerisinde istihdam edilmesi gerektiği 
kanaatini taşıyorum. 

Birinci basamaktaki çalışanlar ve ikinci basamaktaki çalışanlar arasında ücret farklılığı var. 
Özellikle herkes hastanede çalışmak istiyor, sağlıkocaklarından hastanelere doğru bir akın var. 
Bunun önüne geçmek lazım. Bunun yolu da, dönersermaye veya performans kriterleri doğrultusun
da verilen ücretlerde, mutlaka ve mutlaka, sağlıkocaklarındakilerinin yüzdelerini daha çok artırmak 
lazım. Bununla ilgili, Maliye Bakanlığına teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığının da katkısıyla, 
birinci basamak sağlıkocaklarında çalışanlara yüzde 15 daha fazla dönersermayeden almalarını sağ
layacak yasal düzenlemeler yapıldı. Bu konuda da teşekkür ediyorum. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Beyribey, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
AK Parti Hükümeti, geçen yıl veya Sayın Çömez'in ifade ettiği gibi, söylediği doğrultularda, 

biz, SSK'ları ve devlet hastanelerini bir çatı altında toplayacağız dedik; o sözümüzü yerine getirdik. 
Bu yıl genel sağlık sigortasını çıkaracağız dedik; bu yıl genel sağlık sigortasını çıkarıyoruz. Bu söy
lenen sözlerin hiçbiri yerlerde kalmadı; ama, burada, şunu da Sağlık Bakanlığımızın dikkate al
masını özellikle istirham ediyorum: SSK ve devlet hastanelerinin birleşmesi statüsünde bazı mer
kezde olan hastanelere yığılım oldu; ama, diğer hastanelere, uzakta olan hastanelerde ise hastaların 
gitmemesi oluşunca, bazı hastanelerde boşluk oldu; bununla ilgili en kısa zamanda ciddî tedbirler 
alınması gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Ben, sözlerimi, hekimlerle ilgili -kendim hekimim- konuşarak bitirmek istiyorum. Hekimler
de iş riski ve yıpranma tazminatı yoktur; mutlaka, bunlara verilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. 
Hekimler, kendi statüsünde çalıştıkları ile emekli olduktan sonra onların çok altında maaş almak
tadırlar. Aslında, çalışırken, belki ekişler de yaparak veya performansla, dönersermayeyle belki üc
retlerini artırarak hayatta kalabiliyorlar; ama, emekli olduktan sonra maaşları çok aşağı çekildiğin
den dolayı emekli hekimlerimiz geçiminde sıkıntı yaşamaktadır. Mutlaka ve mutlaka, hükümet 
olarak, bunu düzeltmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Yine, yeni çıkan TCK'ya göre malpraktis dediğimiz; yani, hekim hatalarından dolayı oluşacak 
şeylerde, insanlar, artık, hukuksal boyutta haklarını arıyorlar. Hekimlerimizin bu konuda sigortalan-
dırılması, özel çalışanların kendi sigortasına katkı ve devlet katkısıyla mutlaka veya kurum katkısıy
la bunları ayakta tutmalı, önümüzdeki dönemde bunların hatalarından dolayı oluşacak cezalarda 
yardımcı olmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Hekimlerimiz, özveriyle çalışan, hastaların anaları, babaları, kardeşleri olan insanlar. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Beyribey... 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - Toparlıyorum. 
Ben şunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hastaneler, insanların kendi evlerinde bile güven

medikleri kadar güvendikleri alanlardır. Çocuklarınızı, ananızı, bacınızı kapısı açık alanlara, has
tanelerde kapısı açık alanlara bırakıyorsunuz. Buradaki hekimlerimizin kıymetini o anlamda bil
memiz lazım. 

Hekimlerimizle ilgili zaman zaman haksız eleştiriler olduğunu da görüyoruz. Bu eleştirilerimiz 
hekimlerimizin gururlarını incitiyor, hekimlerimizin hizmet aşklarını azaltıyor. Bu konuda hekim
lerle ilgili konuşurken daha dikkatli konuşmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Sözlerimi, 1915 Çanakkale Savaşında bütün öğrencileri şehit olan hekim kardeşlerimiz olmak 
üzere, ki, 1921 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, bütün öğrencileri şehit olduğu için mezun verememiş
tir, onlardan başlamak üzere, hizmeti geçen bütün hekimlerimize, büyüklerimize, şehitlerimize Al
lah'tan rahmet diliyorum ve Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyribey. 
Gündemdışı konuşmalara, Hükümet adına Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ cevap verecek

lerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. 
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Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; bugün, Tıp Bayramını her yıl kutladığımız günün bir 
gün sonrası, yani, 14 Martın bir gün sonrası. Gerçekten, ben kendimi bildim bileli, daha doğrusu 
tıbbiyeye intisap ettiğim, öğrenci olarak intisap ettiğim ilk günden beri fark ettiğim bir husus var; o 
da, Tıp Bayramlarının genellikle yalnızca sağlıkçıların, tıbbiyelilerin meselelerinin konuşulduğu 
günler değil, sağlık politikalarının da konuşulduğu günler oluşudur. Kuşkusuz ki, hekimle, sağlık 
çalışanı ile bireyin, hastanın ayrılmaz bir bütün olmasından ileri gelmektedir bu ve bunu çok tabiî 
karşılamak lazım. 

Hükümet olduğumuz günden itibaren, sağlık konusunda kangrenleşmiş, yılların ihmaline uğ
ramış, sistematik geri kalmışlıkların ve yanlış planlamaların sonucunda birçok yerde tıkanmış bir 
sağlık sistemini değiştirmek üzere harekete geçtik ve bunun için de tamamen ulusal bir mantıkla, 
kuşkusuz ki, dünya örneklerini de dikkatle inceleyerek, sağlıkta dönüşüm programımızı ortaya koy
duk. Hakikaten, iki sene içerisinde ciddî bir mesafe aldık. 

Ben, bugün, özellikle 14 Martın bir gün sonrası olması itibariyle meselenin daha çok sağlık 
çalışanlarıyla ilgili tarafına temas etmek istiyorum. Bu süre içerisinde, sağlık çalışanlarımızın özel
likle kazançlarını ilgilendiren, çalışma şartlarını ilgilendiren birçok değişiklik gerçekleştirdik. Bun
lardan en önemlisi, sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize -bir anlamda, sağlık çalışanlarının ekip 
başkanı olan hekimlerimize- ödemeye başladığımız performansa dayalı katkı paylarıdır. Şöyle bir 
sistem oluşturduk: Hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız, kendi çalıştıkları kuruluşlarda, sağ-
lıkocaklarında, dispanserlerde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde ne kadar verimli 
bir çalışma ortaya koymuşlarsa -gerek koruyucu sağlık hizmetleri açısından gerek tedavi edici sağ
lık hizmetleri açısından- gelirlerine o kadar yansıyan bir sistemle karşı karşıya gelmiş oldular. Hem 
kişisel performans hem de kurumsal performans, hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın 
gelirlerini artırmış oldu. Hakikaten, bununla ciddî bir verimlilik elde edebildik. Hastanelerimizde ve 
diğer sağlık kuruluşlarımızda muayene ettiğimiz hasta sayıları arttı ki, fiziksel imkânlarımız söz 
konusu edildiğinde, hakikaten buna büyük bir ihtiyaç da vardı. 

Müdahalede bulunulan, ameliyat yapılan, takip edilen hasta sayıları süratle arttı. Bazı örnekler 
vermek isterim. Örneğin, Ankara'da, bir eğitim hastanesi olan Ankara Hastanesinde, göreve baş
ladığımızda, polikliniklerde günde yaklaşık 3 500 kişi muayene edilmekteydi ve bu hastanede yal
nızca 40 poliklinik odası mevcuttu. Bugün, ilgili hastanemizin polikliniklerinde günde 5 000 kişi 
muayene olabilmektedir ve poliklinik sayımız ise 120'dir. Bunun, hem hekimler açısından, sağlık 
çalışanları açısından hem de hastalar açısından ciddî katkıları, ciddî faydaları var. Bir defa, demin 
bahsettiğim rakamlardan yola çıkarsak, bir hekim, poliklinikte günde yaklaşık 80 kişiyi muayene 
etmek zorunda kalıyordu; bugün, hasta sayısı artmış olmasına rağmen, 40 kişiyle günü bitirebiliyor. 
Dolayısıyla, bir defa, hekimlik pratiğini daha sağlıklı bir biçimde ve daha rahat bir biçimde yapma 
imkânına kavuşmuş oldu. Hastalar için, zaten, durum çok açık, bir hastaya poliklinikte ayrılan süre, 
böylece iki misline çıkmış oldu. Bunu, bütün Türkiye'de bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bir 
taraftan sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz için ortam daha iyi bir hale gelmiş oluyor, diğer taraf
tan da hastalarımız hekimlerle daha fazla yüzyüze kalma imkânını buluyorlar. 

Tabiî, yine, bu şekilde, biraz önce de ifade ettiğim gibi, sağlık çalışanları çok ciddî ölçülerde, 
ciddî miktarlarda eködeme alma imkânına da kavuştular. Üstelik, bu hastanelerimizin, bu dönerser-
mayeli işletmelerimizin bütçelerini de hiç örselemeden, bütçelerini de hiç olumsuz bir yöne çevir
meden bunu gerçekleştirebildik; çünkü, sağlık çalışanlarımız, artık, çalıştıkları kuruluşların, bir an
lamda, âdeta ortağı gibi kendilerini hissetmeye başladılar, oraları sahiplendiler ve dolayısıyla israf 
azaldı, alımlar çok daha ucuza yapılabilmeye başlandı, kaçaklar ve kayıplar büyük ölçüde ortadan 
kalktı. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu çalışmaları yaparken, Kars Milletvekili değerli arkadaşımız 
Sayın Beyribeyin de biraz önce bahsettiği biçimde, özellikle birinci basamakta hekimlerimiz ve sağ-
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lık çalışanlarımızın, bazı bölgelerde aldıkları bu katkı paylarının daha düşük olduğunu gözledik. 
Dolayısıyla, bunun için, Maliyemizle birlikte, 2005 yılında yeni tedbirler almış durumdayız. Ben 
inanıyorum ki, içinde bulunduğumuz yılda, birinci basamakta çalışan bütün sağlık personelimiz ve 
hekimlerimiz de, diğer sağlık çalışanlarıyla dengeli bir biçimde ekkatkı payları alabilecekler. 
Hakikaten, hekimlik mesleği ve sağlık çalışanı olmak, fedakârlık gerektiren, çok büyük sorumluluk 
gerektiren, çok büyük sorumluluk gerektiren bir iştir. 

Bizler, her türlü olumsuz şartlarda, sağlık çalışanları olarak, vatandaşla karşı karşıyayız. Sis
tematik bir arıza olduğu zaman, genellikle, vatandaşımız, en son karşılaştığı beyaz önlüğe karşı, 
zaman zaman, bazı tepkiler de ortaya koyabilmektedir. Bu itibarla, bütün çabamız, önümüzdeki ay
larda, önümüzdeki yıllarda Sağlıkta Dönüşüm Programımızın bileşenlerini bir bir hayata geçirerek, 
hem vatandaşlarımıza, halkımıza hem de sağlık çalışanlarımıza, çok daha rahat ortamlar temin et
mek, sağlık hizmetinin, adil bir biçimde, eşit bir biçimde ve kolayca alınabilir olmasını sağlamaktır. 

Bu itibarla, 14 Mart Tıp Bayramının bütün sağlık camiamıza, milletimize hayırlara vesile ol
masını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdağ. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sayın Kâtip Üyenin, sunuşları oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 milletvekilinin, kamuoyunda "Fethııllah Gülen 

Okulları" olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamuoyunda Fethullah Gülen okulları olarak bilinen, yurt içinde ve dışında her aşamada öğ

retim yapan, okulların sayısının yaklaşık 500, bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısının ise 10 
000 olduğu belirtilmektedir. 

Yine, aynı zincire bağlı olarak çeşitli okullara hazırlamak için ülke düzeyine yayılmış yüzler
ce dershane, binlerce öğrencinin barındığı yurtlar olduğu bilinmektedir. 

Bu durum eğitim alanında kamu gücünden sonra ülkemizin belki de dünyanın en büyük örgüt-
lenmesidir. 

Bu okullar, dershaneler ve yurtlarla ilgili birbirinden farklı yorumlar, tutumlar vardır. Kimileri 
yazılarıyla bu kuruluşları övüp, başarılı bulmaktadır. Kimileri de yazılarıyla, kitaplarıyla bu 
kuruluşların laikliğe ve öğretim birliğine aykırı eğitim yaptığını belirtmiş, Fethullah Gülen 
tarikatının, buralarda militanlar yetiştirerek, devlette kadrolaşmayı amaçladığını ileri sürmüştür. 

Ayrıca, Ankara'da. 2001 yılında Fethullah Gülen hakkında "laik devlet yapısını değiştirerek. 
yerine dinî kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusun
da faaliyetlerde bulunmak" gerekçesiyle bir dava açılmıştır. Bu dava, 4616 sayılı Şartlı Salıver
meye, Ceza ve Davaların Ertelenmesine Dair Yasa çıkınca beş yıl ertelenmiştir. Dava, olumlu olum
suz bir sonuca bağlanmamıştır. 

Fethullah Gülen'e bağlı okullarla ilgili yurt dışındaki yetkililerin de farklı tutumları vardır. Bir 
ülke, laikliğe aykırı eğitim yapıldığı gerekçesiyle ülkesindeki bu okulları kapatmıştır. Başka bir 
büyük ülkenin başkanı da, bu okullarla ilgili kaygılarını belirtmiştir. 
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Kısaca, devletten sonra en büyük eğitim ağını kurmuş bu örgütlenme hakkında gerçeğin araş
tırılması, kamuoyunun aydınlatılması gerekir. Bu görev de, en başta Türkiye Büyük Millet Mec
lisine düşer. 

Fethullah Gülen'e bağlı okul, dershane ve yurtlarda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun
da öngörülen, öğretim birliği içinde laik, bilimsel bir eğitim yapılmakta mıdır? 

Anayasamızın 42 nci maddesinde "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrul
tusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu 
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz." diye belirtilen esaslara bu kuruluşlar uymakta 
mıdır? İlköğretimden üniversiteye kadar yüzlerce okulun yapımı, birlerce öğretmenin aylığı hangi 
kaynaktan karşılanmaktadır? 

Bütün bu soruların yanıtlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisince araştırılıp, incelenmesi 
gerekir. Kamuoyunda Fethullah Gülen okulları diye bilinen bu okullar, dershaneler ve yurtlarla il
gili, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddelerine göre Meclis araştırması açıl
masını saygıyla dileriz. 

1- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
2- Mehmet U. Neşşar (Denizli) 
3- V. Haşim Oral (Denizli) 
4- Muharrem Kılıç (Malatya) 
5- Ufuk Özkan (Manisa) 
6- Yücel Artantaş (İğdır) 
7- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
8- Osman Kaptan (Antalya) 
9- Abdurrezzak Erten (İzmir) 
10- Erdal Karademir (İzmir) 
11- Necati Uzdil (Osmaniye) 
12- Mustafa Özyurt (Bursa) 
13- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
14- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
15- Berhan Şimşek (İstanbul) 
16- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
17- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
18- Nurettin Sözen (Sivas) 
19- Mehmet Tomanbay (Ankara) 
20- Mustafa Özyürek (Mersin) 
21- Gürol Ergin (Muğla) 
22- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
23- Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
24-Feramus Şahin (Tokat) 
25- Tacidar Seyhan (Adana) 
26- Ahmet Sırrı Özbek (İstanbul) 
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27- İlyas Sezai Önder (Samsun) 
28- Hakkı Ülkü (İzmir) 
29- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
30- Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
31 - Nadir Saraç (Zonguldak) 
32- Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
33- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
34- Fahrettin Üstün (Muğla) 
35- Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
36- Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
37- Nuri Çilingir (Manisa) 
38- Naci Aslan (Ağrı) 
39- Rasim Çakır (Edirne) 
40- Şefik Zengin (Mersin) 
41- Nezir Büyükcengiz (Konya) 
42- Hasan Güyüldar (Tunceli) 
43- Tuncay Ercenk (Antalya) 
44- Halil Akyüz (İstanbul) 
45- Fuat Çay (Hatay) 
46- Erdoğan Kaplan (Tekirdağ) 
47- Kâzım Türkmen (Ordu) 
48- Yılmaz Kaya (İzmir) 
49- Mehmet Semerci (Aydın) 
50- Şevket Arz (Trabzon) 
51- Atilla Kart (Konya) 
52- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
53- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
54- İzzet Çetin (Kocaeli) 
55- Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
56- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
57- Ali Arslan (Muğla) 
58- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
59- Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
60- Oğuz Oyan (İzmir) 
61- Enver Öktem (İzmir) 
62- Muharrem İnce (Yalova) 
63- Esat Canan (Hakkâri) 
64- Salih Gün (Kocaeli) 
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65- Nejat Gencan (Edirne) 
66- Bayram Ali Meral (Ankara) 
67- Osman Özcan (Antalya) 
68- Bülent Baratalı (İzmir) 
69- Atila Emek (Antalya) 
70- Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- istanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak stokunu 

saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu kuruluşlarının net kamu alacak stokunu saptamak, kamu alacak stokunun tahsilat 

sürecini hızlandırmak ve bu suretle kamu borç yükünü azaltmak, ertelenen sosyal nitelikli kamu 
harcamalarına kaynak sağlamak ve vergi üzerindeki kaynak yaratma baskısını azaltmak amacıyla 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

1. Bülent Tanla (İstanbul) 
2. Yücel Artantaş (İğdır) 
3. Abdurrezzak Erten (İzmir) 
4. Ufuk Özkan (Manisa) 
5. Osman Kaptan (Antalya) 
6. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
7. Hakkı Ülkü (İzmir) 
8. Abdulaziz Yazar (Hatay) 
9. Naci Aslan (Ağrı) 
10. Mehmet U.Neşşar (Denizli) 
11. Mehmet S.Kesimoğlu (Kırklareli) 
12. Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
13. Nadir Saraç (Zonguldak) 
14. Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
15. Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
16. Nurettin Sözen (Sivas) 
17. Mehmet Tomanbay (Ankara) 
18. Gürol Ergin (Muğla) 
19.Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
20. Muharrem Kılıç (Malatya) 
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21. Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
22. Feramus Şahin (Tokat) 
23. Mustafa Gazalcı (Denizli) 
24. Ahmet Sırrı Özbek (İstanbul) 
25. îlyas Sezai Önder (Samsun) 
26. Tacidar Seyhan (Adana) 
27. Fahrettin Üstün (Muğla) 
28. Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
29. Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
30. Nuri Çilingir (Manisa) 
31. Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
Gerekçe: 
Bugün Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların başında yüksek borç 

stoku ve kamu kesimi finansman açıkları gelmektedir. 2000 yılı başından itibaren uygulanan IMF 
destekli istikrar programlarına bakıldığında, temel maliye politikası hedefinin borç stokunun 
düşürülmesi ve sürdürülebilir bir kamu finansmanı yapısına geçiş olduğu görülecektir. 

Malî uyum programları kapsamında hedeflenen faizdışı fazlaya ulaşmak amacıyla uygulamaya 
konan maliye politikası tedbirleri esas olarak kamu harcamalarını azaltma ve vergiler başta olmak 
üzere kamu gelirlerini artıma esasına dayanmaktadır. Programın hedeflenen başarısı geciktikçe baş
ta eğitim, sağlık ve altyapı yatırımları olmak üzere kamu harcamalarındaki azalma ile KDV, ÖTV 
gibi dolaylı vergilerin oranlarının artırılması veya istihdam üzerindeki malî yükümlülüklerin artırıl
ması, ekonomiyi orta vadede, açıktır ki, olumsuz etkilemektedir. 

Kamu harcamaları üzerindeki baskıyı azaltmak ve zaten adil olmayan dolaylı vergi gelirlerinin 
daha da artmasının önüne geçmek amacıyla kamunun çok çeşitli kurum ve kişilerden alacaklarının 
tahsiline yönelik politikalar geliştirilmesi bugün gelinen noktada oldukça önemli görülmektedir. 
2005 yılı konsolide bütçe vergi gelirlerinin yüzde 74'ünün dolaylı, yüzde 26'sının dolaysız vergiler
den oluştuğu, kamu sağlık ve yatırım harcamalarının reel olarak azaldığı, kamu harcamalarının 
kalitesinin düştüğü dikkate alındığında kamu alacaklarının tahsilinin hızlandırılması oldukça önem 
kazanmaktadır. 

2004 yılsonu itibariyle kamu brüt borç stokunun GSMH'nın yaklaşık yüzde 80'ine karşılık 
gelen 330 katrilyon lirayı aştığı dikkate alındığında, kamu alacaklarının hızla tahsil edilebilir olan
larının öncelikle tahsil edilmesi kamu finansmanı üzerindeki borçlanma yükünün ve reel faiz 
ödemelerinin de azalmasına yol açacaktır. 

Kamu alacaklarına yönelik olarak tarafımızdan başlatılan çalışmanın ilk sonuçları Meclis araş
tırmasının neden gerekli olduğunu rakamsal olarak da ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında 
yaklaşık 63 kuruluştan 2003 yılı ve elde edilebildiği düzeyde 2004 yılı kamu alacak verileri toplan
mıştır. Buna göre, ekteki listede yer alan kurumların bilançolarında gözüken alacak toplamı yak
laşık olarak 122,6 katrilyon liradır. Kamu kurumlarının birbirinden olan alacak toplamları düşül
düğünde toplam net kamu alacağı 95,3 katrilyon lira olmaktadır. Kamu kurumlarının (yerel 
yönetimler hariç) piyasadan, gerçek ve tüzelkişilerden olan alacağı stok olarak 2005 yılı konsolide 
bütçe vergi gelirleri toplamına 106,6 milyar YTL (106,6 katrilyon lira) oldukça yakın çıkmaktadır. 
Çalışma kapsamında bulunmayan yerel yönetimler ve diğer kapsanmayan kamu kurumlan eklen
diğinde kamu net alacak stokunun 100 katrilyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Bu ise 2004 yılı 
GSMH'nın yaklaşık olarak yüzde 24'üne karşılık gelmektedir. 
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Tabo I. Özet Kamu Alacakları Tablosu (2003/2004) 

TMSF 
Hazine 
Vergi Dairesi 
SGK 
KİT'ler 
İller Bankası 
EXIMBANK 
Diğer Kuruluşlar 
Toplam 

Kamu 

11.626,7 
1.675,3 
1.839,0 

10.248,8 
1.646,1 

8,2 
27.044,0 

Özel 
51.880,0 

5.025,8 
21.595,5 
11.590,3 

3.874,0 
1.307,3 

95.272,8 

Diğer 

15,5 
275,8 

0,6 
291,8 

Toplam 
51.880,0 
11.626,7 
6.701,0 

23.449,9 
22.114,9 

1.646,1 
3.874,0 
1.316,1 

122.608,7 

Bu anlamda, kamu alacakları konusunda yapılacak olan bir Meclis araştırması, bu alacakların 
tahsil edilmesi sonucunda vergi artırımına veya ilave harcama azaltmasına ihtiyaç duyulmadan, 
kamu sektörü dengelerinin ne düzeyde olumlu etkileneceğini ortaya koyacaktır. Bu araştırmanın 
sonuçlarının politika geliştirilmesi anlamında son derece önemli katkılar sağlayacağına inanılması 
yanında, çeşitli sektörlere yönelik af ve istikrar programı hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çeşit
li yasa tasarılarıyla gündemi oldukça yoğun olan yasamanın, kanun tasarılarının görüşülmesinde 
kalitesini de olumlu etkileyecektir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Öneri) i okutuyorum: 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1'.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti 

Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu; 15.3.2005 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Prof.Dr.İrfan Gündüz 
(İstanbul) 

AK Parti Grup Başkan Vekili 
Öneri: 
15.3.2005 Salı günkü(bugün) ve 16.3.2005 Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların ve 

diğer denetim konularının görüşülmeyerek, Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler Kısmındaki işlerin görüşmelerinin yapılması, 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının; 
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206 ncı sırasında yer alan 832 sıra sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Ve Anayasanın 89 uncu Ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin bu kısmın 3. sırasına, 

207 nci sırasında yer alan 833 sıra sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına, 
12 nci sırasında yer alan 794 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 
205 inci sırasında yer alan 831 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 
3 üncü sırasında yer alan 803 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 
31 inci sırasında yer alan 643 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına alınmaları, 
15.3.2005 Salı günü 643 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 

16.3.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00; 17.3.2005 Perşembe günü de 14.00-21.00 saatleri arasında 
çalışmalarını sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 
BAŞKAN - Öneri hakkında söz talebi?.. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Oya Araslı aleyhte, ben de aleyhte... 
BAŞKAN - Sayın Araslı, lehte mi, aleyhte mi? 
OYA ARASLI (Ankara) - Aleyhte efendim. 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Oya Araslı; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum 

ve sözlerime başlamadan önce, İstanbul değil, Ankara Milletvekili olduğum hususunu da ifade et
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok uzun zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisin
de uygulanmakta olan bir düzen, başta milletvekili olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki çalışmaları yakından takip eden bütün vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Bizler, salı günleri, 
evimizden çıktığımız zaman, öğleden sonra Mecliste ne görüşüleceğini bilebilmek imkânına sahip 
değiliz. Diyeceksiniz ki, milletvekilinin asıl görevi Mecliste bulunmak değil midir; önüne ne konur
sa, onu görüşmeye de hazır olmalıdır; ama, öyle düşünüyorsanız, bu, olaya fevkalade sığ bir yak
laşım niteliği taşır. 

Kuşkusuz, milletvekilinin asıl görev yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir; ama, milletvekil
lerinin başka görevleri de var. İllerinde düzenlenen ve yasama çalışmalarına katkı verecek birtakım 
toplantılarda bulunmaları da milletvekillerinin görevi. Temsil ettikleri vatandaşları, halkı, yakından 
izlemek, onların kimi konulardaki şikayetlerini dinlemek de milletvekilinin görevi. Milletvekili 
bazen Ankara dışında bulunmak durumunda, birtakım kongrelere katılmak, birtakım konferanslar
da bulunmak üzere. 

Bizler, uygulanan bu çalışma düzeniyle, bu tür etkinlikler için randevu verebilmek imkânına 
sahip değiliz; çünkü, hangi gün sözcülüğümüz olan bir yasa tasarısının veya yasa teklifinin Genel 
Kurulda görüşüleceğini bilebilme imkânımız yok. Can sıkıcı bir çatışmaya engel olabilmek için de 
bu tür etkinliklere katılmaktan kaçar hale geldik. Bu tür etkinlikler için kimseye randevu veremez 
hale geldik. 

Aslında, çağımız bilgi çağıdır, çağımız plan ve program çağıdır. Genel Kuruldaki çalışmaların 
en azından bir ay evvelden bilinmesi gerekir. Bu ay, biz, hangi gün neler konuşacağız; bunu bil
memiz gerekmektedir; ama, biz, yarın ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Bugün burada, bir Danışma 
Kurulu önerisiyle bir yasama, bir çalışma çizelgesi önümüze sunuluyor; ama, yarın bunda herhan
gi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilebilmek imkânımız da yok. Bu düzen kimseye yarar 
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vermeyen bir düzendir ve milletvekillerinin yasama çalışmalarına katkısını engelleyecek bir düzen
dir. Bu açıdan, bu önerinin karşısındayım; ama, bir başka açıdan, 832 sıra sayılı Kanun açısından 
da bu getirilen öneriye bir itirazım var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 832 sıra sayılı Kanun bundan önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde kabul edilen; ama, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun çeşitli aşamalarındaki 
uyarılarına rağmen, bir af içermesine karşın Anayasanın 87 nci maddesinde öngörülen çoğunlukla 
kabul edilmeyen bir kanundur. Bu sürecin bir başka adı da bu kanunun reddedilmiş olduğudur. Eğer 
Anayasa, bir kanunun kabulü için, bir kararın kabulü için özel bir yetersayı öngörmüşse, bu yeter
sayıya ulaşılamaması halinde bu tasarının veya bu teklifin hukukî statüsü reddedilmiş olduğudur, 
başka türlü nitelemek mümkün değildir. 832 sıra sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ikinci kere görüşülmek üzere iade edilmeden önce reddedilmiştir; yani, 
yasalaşma sürecini tamamlayamamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı bu hususa işaret ederek, 
Anayasadaki, ikinci kere görüşülmek üzere Meclise iade yetkisini kullanmış ve bu yasayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iade etmiştir. Bu, reddedilmiş yasanın tekrar Yüce Mecliste görüşülebil
mesi için İçtüzüğün 76 ncı maddesindeki kurala uygun hareket edilmesi gerekir. Bu kural da şunu 
demektedir: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı ve teklifleri, bir 
yıl geçmeden yeniden teklif edilemez, bir başka adıyla, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülemez. Bu nedenle, 832 sıra sayılı Kanunun böyle bir Danışma Kurulu önerisiyle öne çekil
meye kalkışılması, İçtüzük hükümlerinin açıkça ihlali anlamına gelmektedir. 

Anayasamıza baktığımız zaman, Anayasamız, yasama çalışmaları için herhangi bir düzenleme 
yapmamış, bu hususun düzenlenmesini Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine ve takdirine 
bırakmıştır. Bu irade ve takdir kullanılarak, çalışmalarımızda düzenine uyduğumuz İçtüzük hüküm
leri oluşturulmuştur. Yasaların görüşülmesinde de, İçtüzüğün belirlediği usullere uygun hareket et
mek Anayasanın bir başka emridir. Eğer, biz, İçtüzüğün 76 ncı maddesindeki bu hükme uygun 
hareket etmezsek, yalnız İçtüzüğü değil, Anayasanın, kanunların İçtüzükte gösterilen usullere uy
gun olarak görüşüleceğine ilişkin hükmünü de ihlal etmiş oluruz, Anayasaya aykırı bir iş yapmış 
bulunuruz. 

Bu nedenle, bu hususu, sizlerin ve Sayın Başkanın dikkatine sunmayı ve bu nedenle, Danışma 
Kurulunda bir danışma kurulu önerisi haline gelemediği için, bir parti grubu önerisi olarak önümüze 
konulmuş olan öneriye karşı olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, anayasaya saygı her şeyin üzerinde bir husustur. Eğer, biz, bu Yüce Mec
liste, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak, milletvekilleri olarak anayasaya saygıyı bir 
kenara bırakırsak, Türkiye'nin, Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilmiş olan hukuk devleti il
kesini gerçekleştirmesi mümkün değildir ve çok üzülerek ifade ediyorum ki, 22 nci Dönemde, 
maalesef, Yüce Meclisin bu konuda gerekli özeni gösterdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilmek im
kânına sahip değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, çeşitli kereler Anayasaya aykırılıklar 
hususunda uyarıda bulunuyoruz, bunu bir görev biliyoruz; ama, maalesef, bu uyanlara kulak as
mamak, bu Meclisteki Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu için âdeta bir alışkanlık haline geldi 
ve bu nedenle, böyle bir alışkanlık oluştuğu için, Anayasa Mahkemesinin yükü günden güne artıyor 
ve gördüğünüz gibi de, haklı olarak Anayasaya aykırılık konusunda dikkatinizi çektiğimiz husus
larda iptal kararları birbirini izliyor. 

Böyle bir duruma mahal vermemek için, Anayasanın ve İçtüzüğün hükümlerini gözönünde 
tutalım diyorum ve bu öneriye olumsuz oy verilmesinin Anayasaya ve İçtüzüğe saygının bir gereği 
olduğunu ifade ederek, sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Önerinin lehinde mi aleyhinde mi Sayın Anadol? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aleyhinde efendim. 
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BAŞKAN - Önerinin aleyhinde söz isteyen İzmir Milletvekili Kemal Anadol; buyurun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bu Adalet 

ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi Danışma Kuruluna geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki 
noktadan itiraz ettik ve maalesef, huzurunuza Danışma Kurulu önerisi olarak gelemedi, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin istemi olarak geldi. 

Niye Cumhuriyet Halk Partisi olarak "evet" demedik; yani, Avrupa Birliği uyum yasalarıyla il
gili bütün iyi niyetli çabalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi, gerektiğinde Meclis sıralarını dol
duran, fazla mesaide bulunan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri niye bu tür önerilere karşı 
duruyoruz? 

Arkadaşlar, Meclisin normal çalışma süresi vardır ve bu süre, bu kural istisnaî olarak değiş
tirilebilir. Neden; çünkü, milletvekili -bu kürsüde birkaç kez söyledim; ama, uygulama böyle devam 
ettiği sürece, biz de yinelemekte sakınca görmüyoruz, maalesef, yinelemek zorunda kalıyoruz-
Meclise sevk edilen tasarı ve teklif üzerinde araştırma yapacak, uzmanlık alanına girmiyorsa danış
manlarına soracak, sivil toplum kuruluşlarına, bu meslekte temayüz etmiş kişilere soracak ve ona 
göre, burada gerekirse konuşma yapacak; konuşma yapmasa bile, elini vicdanına koyup... Çünkü, 
bu yasa milletimiz için çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili, bağımsız filan 
değil, 70 000 000 nüfusumuzun uygulamak zorunda kaldığı, uymak zorunda kaldığı bir yasaya 
dönüşecek. Onun için milletvekilliği görevi zordur ve yanlış oy kullanırsa, zararı kendisine değil, 
tüm millete ait olur. Sorumluluğumuz çok büyük. O nedenle, milletvekiline makul bir süre tanın
ması, inceleme süresi, karar verme süresi tanınması lazım ve bitimine kadar süre, çok az, parlamen
toların yaşamında, çok az uygulanan bir sistemdir. Ne demek bitimine kadar; ne kadar sürerse, 
sabaha kadar devam... Arkadaşlar, birkaç kez söyledim, bu Meclisin koltukları değişti, ceylan 
derisinden koltuklar yapıldı, hâlâ mahkemelik, kati kabulü yapılmadı bu salonun. Arkadaşlar, 
1961'den bu tarafa bu Meclisin havalandırma sistemine dokunulmadı. Sayın Meclis Başkanı emir 
verdi, bürokratların verdiği yanıtı söylüyorum Sayın Meclis Başkanına cevap olarak. 1961'den beri 
bu Meclisin havalandırma sistemi değişmedi. Dolayısıyla gayrisıhhî koşullarda çalışıyoruz aynı 
zamanda. Değerli arkadaşlarım, soruyorum hepinize: 1 saat sürekli bu salonda oturan millet
vekilinin başı ağrımıyor mu? Tansiyonu değişmiyor mu? İnip çıkmıyor mu? 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Değişiyor. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, Trafik Kanununda hüküm var, 8 saatten fazla araba 

kullanılmaz. Neden; kendine zarar verir, karşıdaki arabaya hasar verir, can kaybına yol açar diye. 
Biz, şimdi, bitimine kadar, süresiz çalışarak nasıl isabetli karar vereceğiz?! Bunları çok söyledim. 

Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak başarı sağladığımız bir konuyu söyleyeyim -keş
ke sağlamasaydık- bu Mecliste çıkan yasalarla ilgili 48 başvuruda bulunmuşuz Anayasa Mah
kemesine. 30 tanesi henüz sonuçlanmamış. 48 başvurudan 2 tanesi ret -talebimiz reddedilmiş- 9 
tanesi lehimize iptal. Tamamı iptal edilen 4, kısmen iptal edilen 5. Yürürlüğü durdurma, kabul 4; 
yürürlüğü durdurma, ret 3. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu için büyük bir hukuk başarısı; ama, 
biz bu başarıyla övünmek istemiyoruz. Demek ki, bu Meclisten Anayasaya uygun yasa çıkarıl
mıyor, gerekli özen gösterilmiyor. Keşke bütün yasalar hukuk normlarına, evrensel hukuk kural
larına uygun çıksaydı da biz bu davaları kaybetseydik veya hiç dava açmasaydık. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman, söylüyorum, zaman zaman yanlış anlaşılıyor, bu Meclisin faz
la çalışması önemli bir şeydir; ama, gerekli ve tek başına yeterli bir şey değildir. Eğer bu Meclis, 
çalışmasına karşın çıkardığı yasalar Cumhurbaşkanından geri dönüyorsa, Anayasa Mahkemesinde 
iptal ediliyorsa, bu Meclis pahalı bir meclis; bunun dakikası, saati bu millete çok fazlaya mal oluyor. 
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O zaman, bu yasalar iptal edildiği vakit, özen göstermeden çıkardığımız bu yasalar iptal edildiği 
vakit, bizim çalışmamız angaryaya dönüşür. Buna hakkımız yok. Bunu defalarca söyledim. 

Sayın Oya Araslı. bir anayasa hukukçusu olarak, bir anayasa prol'esörü olarak gayet net şekil
de orta} a koydu. 

Ben. şunu siyaseten irdelemek istiyorum: Bu öğrenci affı çıkarken. Cumhuriyet Halk Partisinin 
Grup Başkanvekili. milletvekilleri çıkıp "nitelikli çoğunluk gerekir" diye sizi uyardılar mı; uyar
dılar. Ne dediniz; hayır, nitelikli çoğunluk gerekmez dediniz. Gerekiyormuş, geldi işte. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Gerekmez. 
K. KLMAL ANADOL (Devamla) - Bir yasanın reddedilmesi için ille ret sayısının kabul 

sayısından fazla olması gerekmez: yeterli oyu alamadıysa. ister yasa olsun, ister Meclis kararı ol
sun... 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Tezkerede olduğu gibi... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Tezkerede olduğu gibi, "evet" oyu fazla olsa bile yeterli 

miktara ulaşamamışsa, yeterli sayıya ulaşılamamışsa. o yasa reddedilmiş olur. Sadece ret sayısının 
fazla çıkmasıyla ilgili değil arkadaşlar. Nitelikli çoğunluk arandığı vakit, o nitelikli çoğunluk o 
yasada sağlanamıyorsa reddedilmiş sayılır. 

Şimdi, buradan yine uyarıyoruz; ama, bizi dinlemiyorsunuz. Gelecek buraya, istediğiniz gibi 
geçireceksiniz: yine geri dönecek arkadaşlar. Niye bunda ısrar ediyoruz? 

O nedenle, ben. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan rica ediyorum, Danışma Kurulundan 
geri dönen bu önerilerini geri çeksinler; yoksa, yanlış yola bir girdik mi geri dönmek zordur. Bir 
daha Anayasa Mahkemesinden bunu geri döndürerek, Meclisin vaktini, çok değerli vaktini millet
vekillerinin. bir daha işgal etmeyelim. Uyarmak bizden, karar vermek sizden. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
Sayın Gündüz, lehinde mi konuşacaksınız, aleyhinde mi? Zaten, aleyhinde söz talebi bitti. 
İRLAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerinin lehinde. İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz. 
Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
İRİ AN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Sayın Araslı'nın söylediği, keşke bir ay öncesinden kanun teklifleri önümüze gelse, önümüzü 

görerek, daha detaylı çalışarak Genel Kurulda milletin karşısına çıksak, tartışsak; buna katılmamak 
mümkün değil. Ancak... 

LRDAL KARAİM MİR (İzmir) - Nereden geliyor bu, habersiz?!. 
İRİ AN GÜNDL'Z (Devamla) - ... tabiî, bu kanun tasarılarının, bir defa, komisyonlarda haf

talarca önce tartışıldığı, orada gerekli incelemelerin yapıldığı, gerek iktidar gerek muhalefet millet
vekillerinin. karşılıklı, bazen ittifakıyla bazen de muhalefet şerhleriyle değerlendirildiği hepimizin 
de malumu. Tabiî, biz. Genel Kurula bu işi daha önceden getirmeyi arzu ediyoruz; ama, bazen de. 
demin Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Avrupa Birliğiyle ilgili, getirilmesinde zaruret bulunan yasa 
tasarılarında, gerçekten, muhalefetin desteğini her zaman takdirle karşıladık; ama, burada. 2 tane 
yasa tasarımız var -ki, bunlardan bir tanesi CMUK ve TCK- onu da gündemimize getirdik; ama, 
konuyla ilgili, Adalet Komisyonunda gerekli tartışmaların yapıldığını, orada değerli görüşlerin her 
iki taraftan ileri sürüldüğünü de biliyoruz. 
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Şimdi, bu, öğrencilerin affı meselesine geldiğimiz takdirde, biz, Türkiye'nin, geçen dönemde, 
nasıl, gerek ekonomik gerek sosyal bir kaos içerisinde kıvrandığını biliyoruz. Bu ekonomik kriz or
tasında, pek çok üniversite öğrencisinin -ki, bize de müracaat ettiler, sizlere de müracaat ettiler; hat
ta, Sayın Baykal'la da, sizlerle de görüştüler- talepleri doğrultusunda böyle bir af meselesinin çık
ması, artık toplumsal bir beklentiye dönüşmüş idi. 

Şimdi, bazı hadiseler var, şüyuu vukuundan beterdir diye... Topluma mal olduktan sonra, bunu, 
geri dönülmez noktaya getirmek, çok farklı neticeler de doğurabilir. 

Dolayısıyla biz, 671 000 öğrenciyi ve bir o kadar aileyi ilgilendiren bu meseleyi bir af meselesi 
diye değerlendirmedik. Kaldı ki, bu konuda, hukukçular arasında da ihtilaf var, ulema beyninde ih
tilaf vaki olmuş; bazıları diyor ki "nitelikli çoğunluk gerekir" bazıları -ki, Meclis bürokratlarımız da 
buna dahildir- "gerekmez" diyor. Dolayısıyla, biz, o zaman nitelikli çoğunluk aramadık. 

Sonra, bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, affın içeriğine karşı olma gerekçesiyle 
değil, ama, sadece Anayasanın 87 nci maddesi, İçtüzüğün 92 ve 81 inci maddelerine göre yeniden 
Genel Kurulda görüşülmek üzere göndermesi ve nitelikli çoğunluk aradığı isteği, açıkça, geri gön
deriliş gerekçesinden anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla biz, bu gerekçeyi de dikkate alarak, esasında öğrencilerin elinde olmayan, ailelerin 
elinde olmayan, toplumsal krizlerin neticesi öğrenimine ara verme durumunda kalmış -bunun 
sebepleri değişik olabilir, ama- öğrencilere, geçen senelerde olduğu gibi -9 defa böyle hak tanınmış 
hemen hemen-10'uncusunu da biz getirelim demişiz ve huzurlarınıza böyle bir teklif getirmişiz. 

Burada, CHP'li Sayın Grup Başkanvekili arkadaşımızın belirttiği gerekçe -bu, tezkereye ben
zer demek- yanlış bir gerekçedir bana göre, tezkereye benzemez; çünkü, tezkerenin mazisi yok. 
Sayın Cumhurbaşkanının, Meclisimizde pek çok görüşmelerde... Mesela, size bir şey arz edeyim; 
At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, aynı gerekçeyle geri gönderil
miş, sonra, burada, nitelikli çoğunluk sağlanarak Sayın Cumhurbaşkanlığına iletilmiş ve onay
lanarak, Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Bunun benzerlerini de saymak mümkün. 
Hatta, bazen, ikinci defa nitelikli çoğunluk sağlanmadan geçen kanunları, Çankayanın onayladığı 
da görülmüştür. 

O yüzden, bu gerekçelerle, teklifimizin değerli oylarınızla kabulünü diliyor, hepinize en derin 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz. 
Başka söz talebi?.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lehinde mi, aleyhinde mi konuşacaksınız? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Lehinde... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun vermiş olduğu önergenin lehinde söz almış 

bulunuyorum. Lehinde söz almamın sebebi, gündemde olan ve benim de bir kanun teklifi olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğum, üniversitedeki öğrencilerimizle ilgili bir düzenlemenin 
bugün görüşülecek olmasından dolayıdır; ancak, hemen şunun altını çizmek istiyorum: Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun değerli Grup Başkanvekilinin sözlerinin bazılarına da katılmamak mümkün 
değil. Her salı günü, burada, farklı gündemlerle toplanılmasının da mantıklı bir izahını yapmak 
mümkün değil. Salı günleri, Meclisin, sözlü soru önergelerinin gündeme alınıp... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, önerinin lehinde söz istediniz. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Lehinde... 
AHMET IŞIK (Konya) - Aleyhinde konuşuyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, ne söyleyeceğimi nereden biliyor

sunuz?! 
BAŞKAN - Hayır... Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır... Benim söyleyeceklerim var. Ben, size destek ol

mak için çıktım bu kürsüye. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, diyorum ki, böyle, her salı günü, bu şekildeki 

değişikliklerin Meclis gündemine getirilmesi yanlış; onun altını çiziyorum öncelikle. Yanlış; çünkü, 
ben, bugün sabahleyin geldim, önüme gündem geldi, gündemde hangi kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşüleceği belli; ama, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir önerisi var; orada yazmayan çok farklı 
şeyler bugün önümüze geldi. Ben, bir milletvekili olarak, bu kanun tasarılarını nasıl inceleyeceğim, 
nasıl araştıracağım, bu Mecliste nasıl katkı vereceğim?! Bunu söylemek en tabiî hakkımız; ancak, 
ben, Sayın Oya Araslı'nın, bu, öğrencilerle ilgili düzenlemenin, kanunun, Cumhurbaşkanından geri 
dönmesiyle ilgili "İçtüzüğün 76 ncı maddesine aykırıdır" sözlerine katılmadığımı da ifade etmek is
tiyorum; çünkü, elimizde bir örnek var -ben isterdim ki, bu örneği, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekili gelip, burada dile getirseydi- hem de tam örtüşen, bu kanunla ilgili tam örtüşen bir 
kanun daha önce Meclisimizden geçmiş. Bakınız, ben bunu söylemek için buraya geldim. 5023 
sayılı... 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Ne alakası var! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Lütfen, Sayın Milletvekilim... Dinler mısınız... 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Dinliyorum da, senin söylediğinin bugünkü kanunla ne il

gisi var! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 5023 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun nitelikli çoğunluk
la Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmediği için, af kanunu olması dolayısıyla, Sayın Cumhur
başkanı tarafından Meclisimize geri gönderilmiş ve Meclisimize 29.12.2003 tarihinde gelen, gön
derilen bu kanun daha sonra 11.2.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden nitelikli çoğun
lukla geçerek Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmış ve kanun yürürlüğe girmiştir. Geçmiş
te bunun çok güzel bir örneği var ve o kanun görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
da Sayın Mehmet Kartal konuşmuş ve bu kanunu desteklediklerini ifade ederek, burada, olumlu oy 
kullanarak, nitelikli çoğunlukla geçmesine de yardımcı olarak, o kanun Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Şimdi, bu öğrencilerle ilgili kanun, aynı şekilde Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmiş ve 
nitelikli çoğunlukla bugün buradan geçerse, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geçmişte olduğu gibi 
yayımlanacak, yürürlüğe girecek ve 650 000 öğrencimiz bundan istifade edecektir. Benim söylemek 
istediğim buydu. 

Ben isterdim ki, Sayın Grup Başkanvekili bu kanundan da bahsederek Sayın Oya Araslı'ya bir 
cevap vermiş olsaydı. Ben, bunu dile getirmek için huzurlarınıza çıktım; ancak, altını tekrar 
çiziyorum. Bu şekildeki değişikliklerle Meclisin verimli çalışmasını sağlamanız mümkün değil. 
Sayın Kemal Anadol da bahsetti; Meclisten geçen kanunların büyük bir çoğunluğunun Sayın Cum
hurbaşkanından geri dönmesinin altındaki yatan neden de gerçekte budur. 
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Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci 

Maddesinin Başlığı ve İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/326) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13.10.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum (2/326) 

esas numaralı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifim Başkanlıkça havale edildiği komisyonda bugüne kadar görüşülmediğinden, tek
lifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması hususunun gereğini arz 
ederim. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, teklif sahibi Sayın Dursun Akdemir; buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13.10.2004 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum; ancak, Başkanlıkça havale edildiği 
komisyonda bugüne kadar görüşülmeyen (2/326) esas numaralı 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 117 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önergem üzerinde söz almış 
bulunmaktayım; bu vesileyle, sözlerime başlamadan önce, siz değerli milletvekillerini ve Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün, burada, ben, bir hekim milletvekili olarak, ayrıca, 14 
Mart Tıp Bayramı, Sağlık Haftası olması nedeniyle, siyasetçi bir hekim olarak düşüncelerimi, siz
lerle, kısaca, paylaşmak istiyorum; bu nedenle, Sayın Başkanın da hoşgörüsünü diliyorum. 

Ülkemizde çağdaş tıp, Mektebi Tıbbiyei Şahaneyle başladı 14 Mart 1827'de. Düşünün, 1919'da 
İstanbul işgal altında, tıbbiyeliler tepki olarak 14 Mart Tıp Bayramı olarak 14 Martı kutluyorlar. Bu, 
hekimler açısından önemli bir nokta olduğu için belirtmek istiyorum. Tıbbiyelilerin bu yiğitçe dav
ranışını, bugün, bu kutsal çatı altında meslektaşları olarak övünçle kutluyorum. 

Sevgili meslektaşlarım, içinizden gelen biri olarak biliyorum ki, şu anda, altyapısı yetersiz sağ
lık sisteminin sağlık kuruluşlarının herhangi birinde gecenizi gündüzünüze katarak, uykusuz 
kalarak, gerektiğinde aç ve susuz kalarak, bazen de yaşamınızı hiç sayarak salla Zap Suyunu aşıp 
hastalarımıza ulaşıyor, çocuklarımıza aşılar yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı siz say
gıdeğer meslektaşlarımı övünçle ve gururla buradan kutluyorum. Bu arada tüm doktorlarımızın 
yanında, hemşirelerimizi, diş hekimlerimizi, eczacılarımızı ve diğer sağlık mensuplarını şükranla 
anıyorum. Eğitim veren tıp hocalarımızı buradan saygıyla anmak istiyorum. Emekli tıp büyük
lerimizi, Türk ve dünya tıbbına yenilikler ve buluşlar katarak Türkiye'yi taçlandıran tıp bilimadam-
larımızı buradan şükranla anmak istiyorum. Bu arada, Türk tıbbına hizmet ederek ebediyete intikal 
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etmiş meslektaşlarımızı, büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Değerli meslektaşlarım, bu sağlık haf
tası nedeniyle bir hekim milletvekili olarak bir üzüntümü huzurlarınızda beyan etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Başbakanımız Sayın Erdoğan, biz doktorların 
hastalarına iğne yapamayacak kadar yetersiz olduğunu kamuoyuna duyurdu. Hiç iyi yapmadı. 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Yanlış ifade etmeyin onu. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Bu, ülkemizde görev yapan yaklaşık 100 000'e yakın dok

torumuza ve bunların aile fertlerine karşı talihsiz bir değerlendirmedir. 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın konuşmacı, doğru ifadede bulunun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Otuz yıl cerrahlık yaptım, uzun yıllar da sağlık kuruluş

larında yönetici olarak çalıştım. Türk hekimleri, imkân verildiği takdirde harikalar yaratıyorlar, 
dünyanın önemli tıp merkezlerinde Türkiye Cumhuriyetini onurla ve gururla temsil ediyorlar. Bu, 
söylenmemeliydi. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün "beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyerek güven
diği gibi, ben de Türk hekimlerine ve meslektaşlarıma çok güvendiğimi buradan belirtmek is
tiyorum, Başbakanın da güvenmesi gerektiğine inanmak istiyorum. Tüm buruk meslektaşlarım ve 
aileleri adına, Türk hekimlerinin hakkını kendilerine iade etmeleri adına, bu 14 Mart Tıp Bayramı 
münasebetiyle Sayın Başbakanın doktorlara yazılı açıklama göndererek, bu konuyu telafi etmesini 
temenni ediyorum. 

İster fakir olsun ister zengin, ister okuma yazma bilmesin ister ordinaryüs profesör olsun, ister 
Hıristiyan olsun ister Müslüman, ister çoban olsun ister başbakan, biz hekimler ettiğimiz yeminin 
gereği olarak bütün birikimimizi, hasta ayırımı yapmadan kullanırız; bundan sonra da kullanacağız. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, toparlar mısınız. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Toparlayayım efendim... Müsaade ederseniz, cümlemi 

tamamlayıp hemen yasaya geçiyorum. 
Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen görev gözönünde bulundurularak, doktor

larımızın maddî ve manevî haklarını iyileştirmeli; ayrıca... 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, yalnız önergenizle ilgili konuşursanız... 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - ...Avrupa Birliğindeki en fakir ülkeye yakışacak şekilde 

sağlık oranını yükseltmeliyiz diyerek konuya geçiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Süreniz kalmadı. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci mad

desinde değişiklik öngören kanun teklifiyle, kamuda çalışan personelin, şeffaflık ilkesi çerçevesin
de, sadece ilgiliye açık olacak şekilde sicil raporlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için bağlayıcı olan söz konusu kanunun 
sicillerle ilgili kısmında özlük dosyalarıyla ilgili dosyaların gizlilik dereceleri olduğuna dair hiçbir 
hüküm bulunmadığı halde, bu Kanunun 121 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde, söz konusu belgelerin gizli olacağı belirtilmektedir. Çağ
daş kamu yönetimi anlayışının hâkim olduğu ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında, kamu görev
lileri için düzenlenen sicil raporu benzeri dosyaların üçüncü kişilere karşı gizli tutulduğu, dosyanın 
ilgilisine karşı ise açık olduğu aşikârdır. 
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Değerli meslektaşlarım, 657 sayılı Kanunun 111 inci maddesi gereğince, devlet memurlarının 
ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılma ve hiz
metle ilişkilerinin kesilmesinde, özlük ve sicil dosyalarının, devlet memurlarının çalışma hayatını 
ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olduğu, bilindiği de açıktır. Ayrıca, kamuda çalışan per
sonelin sicillerinin öğrenilmesi, performanslarının artmasına sebebiyet verebileceği gibi, kin ve 
kişisel garez sebebiyle sicil doldurulmasının da önüne geçilebilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakikada tamamlıyorum. 
Nitekim, kamuda görev yapan personel, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, çalış

tığı kuruma bir dilekçeyle başvurduğunda, bazı kamu kurumlarınca, Bilgi Edinme Değerlendirme 
Kurulunun 2004/12 sayılı kararıyla sicilleri ilgiliye bildirilmekte; ancak, bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarında, personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Kanunda bu düzenlemenin yer almaması 
nedeniyle, kurum amirlerinin büyük bir bölümü bu karara uymamakta, sicil raporlarım vermeme 
hususunda direnmekte ve bu sebeple çalışma barışı bozulmaktadır. 

Bu itibarla, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararında öngörülen hususların Devlet 
Memurları Kanununa girmesini temin etmek amacıyla bu kanun teklifini vermiş bulunmaktayım. 
Bu kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması yönünde olumlu katkılarınızı bekliyor, Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Önerge üzerinde söz isteyen, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Doğru Yol Partisine mensup milletvekili arkadaşımız Sayın Dursun Akdemir, 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun, memurların özlük haklarıyla ilgili bir maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasıyla alakalı, İçtüzüğün kendisine ver
diği yetkiyi kullanarak meseleyi Genel Kurulun gündemine getirdi; ancak, biz, beklerdik ki, Sayın 
Akdemir, burada, vermiş olduğu kanun teklifinin içeriğiyle ilgili Genel Kumlu bilgilendirsin. 
konuşması bu meyanda olsun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, kanun teklifi üzerinde konuşsun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ben dinledim, Sayın Kandoğan... 
Tabiî, 14 Mart Tıp Bayramı olması hasebiyle, kendisinin de meslekten gelen birisi olmasını 

dikkate aldığımızda, meslektaşlarıyla ilgili konuşmasını anlayışla karşılarız; ancak. Sayın Baş
bakanın doktorlarla ilgili, söylemiş olduğu sözlerle ilgili, doğruyu yansıtmayan beyanda bulunduğu 
için, Sayın Akdemir'in bu sözlerini düzeltmek üzere söz aldım. 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Basın yazdı, televizyonlar söyledi; ben söylemedim. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, müsaade edin... 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz günlerde, doktorlarımızın yoğun 

mesailerini ve özellikle de mesai içerisindeki uygulamalarda, yani, hastalara iğne vurmanın kendi 
sorumlulukları içerisinde daha az bir yer tuttuğu için, bunu, daha çok. yardımcı sağlık personelinin 
yaptığını; dolayısıyla, ameliyatları... 
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DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sorumluluğu altında... Öyle şey olur mu?!.. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, önergeyle ilgili konuşur musunuz lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Yanlış yapıyorsun!.. 
EYÜP FATSA (Devamla) - ... veya birtakım cerrahî... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Kendisi özür diledi!.. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et kardeşim!.. Müsaade et!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Yine yanlış yapıyorsun... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et kardeşim!.. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Hekim değilsiniz; yanlış konuşmayın... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Hocam, lütfen, müsaade et... 
BAŞKAN - Sayın Akdemir!.. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade et; kürsü burada, yanlış bir şey söylersem gelir düzeltir

siniz. 
REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Neden özür diledi o zaman Sayın Başbakan, onu 

söyleyin Sayın Grup Başkan vekili!.. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin!.. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, önergeyle ilgili konuşur musunuz. 
REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Milletvekillerini çuvala doldurdu! (AK Parti 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 
EYÜP FATSA (Devamla) - Daha çok, iğne vurma işlerini yardımcı sağlık personelinin yap

tığını da dikkate alarak "ben, bunu, tercihimi bu yönde kullanırım" dedi. Sonra, bu söz üzerinde 
"Sayın Başbakan doktorlara güvenmiyor" diye birtakım spekülatif açıklamalar yapıldı. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ne ilgisi var kanun teklifiyle?! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, müdahale etmeyin. 
EYÜP FATSA (Devamla) -Değerli arkadaşlar... 
ERDAL KARADEMÎR (İzmir) - Özür diledi... Söylemediği şeylerden dolayı özür dilenir mi?! 
BAŞKAN - Lütfen.. 
Sayın Fatsa... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Başbakan da, dün... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Kanun teklifiyle ne ilgisi var bunun?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan!.. Sizin göreviniz değil ki bu! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Ama, doğrultacağın yerde yanlış yapıyorsun tekrar. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Bu tahammülsüzlük ne kardeşim!.. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan.. 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, oturur musunuz lütfen!.. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan da, sözlerinin, maksadı aşan 

bir şekilde ifade edildiğini gündeme getirerek "eğer yanlış anlaşıldıysam bütün doktor arkadaşlar
dan özür dilerim" dedi. 
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Değerli arkadaşlar, özür dilemek bir erdemliliktir; ama, Başbakanın özrünü gelip burada ifade 
edememek de, ayrıca bununla ilgili düşünceleri de kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum! (AK Par
ti sıralarından alkışlar) Lütfen!.. Lütfen!.. 

Sayın Başbakanın ne konuştuğunu, Sayın Akdemir, siz de dinlediniz, bütün kamuoyu da din
ledi. 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Tamam, ben, yanlış bir şey söylemedim ki... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ben, 14 Mart Tıp Bayramında, bir hekim olarak... 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - "Damardan iğne yapamaz" dedi; ben cerrahım, damardan çok 

güzel iğne yaparım. 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen oturur musunuz. 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Hemşireler bu işi hekimlerden daha iyi yapar. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Ben daha iyi yaparım. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin. 
Ben, 14 Mart Tıp Bayramında, bir hekim olarak, Sayın Başbakanın bu kadirşinaslığını. Sayın 

Başbakanın bu tevazuunu burada takdir etmenizi, tebrik etmenizi beklerdim. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Hata üzerine hata yapıyorsun... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Siz, ayrıca, bunu bir başka polemik mevzuu yaptınız. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Siz kendiniz gerdiniz ortamı, polemiğe siz neden oluyorsunuz. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ben, bu konuyu Genel Kurulla ve kamuoyuyla paylaşmak istedim. 

Sayın Başbakanımız bu konudaki tevazuunu ortaya koymuş "yanlış anlaşıldıysam bütün doktor 
camiasından özür dilerim" deme erdemini göstermiştir; ama. siz. Sayın Başbakanın bu davranışına 
karşı, teşekkür etme erdemini gösteremediniz. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, sataşma olduğu için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde, Hükümet adına. Sayın Mehmet Ali Şahin söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 
İçtüzüğümüzün 37 nci maddesine göre vermiş oldukları kanun teklifinin doğrudan doğruya 

Meclis gündemine alınmasıyla ilgili bir önergeyi görüşüyoruz. 
Bu kanun teklifi, ilgili komisyonda belli süre beklemiş, görüşülmeyince, arkadaşlarımız. İç

tüzüğün verdiği imkânı kullanarak, doğrudan gündeme alınmasını talep etmişler. Sayın Akdemir ve 
Sayın Kandoğan'ın birlikte imzaladıkları bir kanun teklifidir. Devlet Memurları Kanununun 117 nci 
maddesinde bir değişiklik istemektedirler. Değişiklik şudur: "Devlet memurlarının talebi halinde. 
sicil değerlendirmeleri, gizli bir yazıyla kendilerine tebliğ edilir." 

Aslında, şu anda. bu konuda hiçbir sorun yaşanmamaktadır; çünkü. Bilgi Edinme Kanunu. 
biliyorsunuz, çıktı. Bilgi Edinme Kanunu. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu diye bir kurulun 
kurulmasını sağladı. Bu kurul, geçtiğimiz yılın temmuz ayında toplanarak, tüm kamu görevlilerinin 
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sicillerinin kendilerine açık olduğuna dair bir karar verdi; çünkü. Bilgi Edinme Kanunu, Bilgi Edin
me Değerlendirme Kuruluna bu konularda karar alma yetkisi veriyordu. Bu kurul da oluştu ve şu 
andan; yani, daha doğrusu geçtiğimiz yılın temmuz ayından itibaren, herhangi bir kamu görevlisi 
başvuruda bulunduğu takdirde, kendisi hakkındaki gizli sicil varakasını öğrenme ve kendisine 
bunun bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, uygulamada bu konuda herhangi bir 
sorun yaşanmamaktadır. O nedenle, böyle bir değişikliğe gerek yoktur; ancak, şunu hemen ifade 
edeyim; Devlet Memurları Kanunuyla ilgili bir çalışma, önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısına 
sunulacak hale gelmiştir. Üstünde uzun süredir çalışıyorduk. Yarın, yeni maaş sistemi konusunda 
teknik bir çalışma yapacağız. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunulacak hale 
gelecek. Devlet Memurları Kanunu yeniden gözden geçirilirken, bu 117 nci maddeyi de yeniden 
değerlendirebiliriz; ancak, bu, doğrudan gündeme alınırsa, biz de Devlet Memurları Kanununu 
buraya indirirsek, ikisinin birleştirilerek Genel Kurulda konuşulması mümkün değil, ancak komis
yonda birleştirilerek konuşulabiliyor İçtüzük gereği. 

O nedenle, bunun, Genel Kurul gündemine alınmasında ben hiçbir isabet görmüyorum; takdir 
Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Ardahan Milletvekili Kusar Öğüt'ün, Muhtar İl ve Genel Meclisi iyelerinin Sosyal Güven

likleri Hakkında Kanun Tekli/inin (2''351) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4' 2n0) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/351) esas numaralı kanun teklifimin, 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden. İç
tüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin sapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Knsar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, teklif sahibi olarak, Ardahan Milletvekili Sayın Knsar Öğüt: 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

KNSAR (')GÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar: muhtarlar ve il genel meclisi 
üyelerinin sosyal haklarının verilmesi ve muhtarların maaşlarının artırılması için vermiş olduğum 
kanun teklifi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ondan önce, çiftçilere ve besicilere iyi bir haber, bir müjde vermek is
tiyorum. Bugün. Türkiye'nin dört bucağından besiciler ve çiftçi temsilcileri geldiler. Genel Baş
kanımız Sayın Deniz Bavkal'la görüştürdüm. 

RAMAZAN KKRİM Ö/KAN (Burdur) - Perişan bir şekilde geldiler. 
KNSAR ÖĞÜT (Devamla) - Daha sonra. AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Kyüp Katsa'v la 

görüştürdüm. Kyüp Kalsa, sasın bakanları aradı ve savın bakanlar da. yarınki çıkacak torba 
kanununa, çiftçi borçlarının ve besici borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili bir maddeyi de 
koşabileceklerini söylediler: Kyüp Bey'e söz verdi Savın Ali Babacan. İnşallah, varın, biz bunu 
burada -Savın farım Bakanıyla ben görüştüm. Ali Babaean'la da Savın Kyüp l'atsa görüştü- torba 
kanununda, elektrik borcu olan çiftçilerin -sulamadan dolayı veya köy içme sularından dolayı da ek
ledik- borcunun faizleri silinecek, ana parası 36 aya. taksite bölünecek. Şimdi, burada da. besicilerin 
\e çiftçilerin de faizlerinin silinerek, ana parasını 36 ava bölmek için varınki görüşülecek torba 
kanuna konulmasını temenni ediyorum. İnşallah. Kyüp Bey ile biz bu işi başaracağız 
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Değerli arkadaşlar, yarın, Köy Hizmetleri özel idarelere devroluyor. Bunu da kısaca arz 
edeyim; ondan sonra muhtarlara geçeceğim. Özel idarelere devroluyor; ancak, Ardahan Özel 
İdaresinin bütçesi 3 trilyon, Köy Hizmetleri önermiş 30 trilyon... Köy Hizmetlerinde 1 memur kal
mamış, hepsi dağılmış. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen, önergeyle ilgili konuşur musunuz. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla)- Hemen oraya geleceğim, Sayın Başkanım. 
Şimdi Sayın Bakandan rica ediyorum; Ardahan'daki Köy Hizmetlerinin, personel ve araç 

sayısını lütfen tamamlayın. Bir de atölye kurun. Şu anda 1 metre kar altında kalan insanlarımız köy
lerine gidip gelemiyorlar, cenazelerini gömemiyorlar, hastaları hastaneye gidemiyor. İnanın böyle. 
Ben, birsürü muhtardan telefon aldım; hükümetten rica ediyorum -burada da sayın bakanlarımız 
var- Ardahan'a biraz araç-gereç gönderin; şuradaki insanlar, hiç olmazsa orada sınırımızı bekliyor. 
Halen oradaki topraklarımızı Ermeniler istiyor, o insanlar da orada bizi bekliyor; lütfen, bunu, bu 
insanlara çok görmeyin. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, köy muhtarlarımızın ve mahalle muhtar

larımızın sıkıntıları çok büyük; 107 000 000 lira maaş alıyorlar, 208 000 000 lira Bağ-Kur ödüyor
lar. Muhtarlarımızın yüzde 80'i icralık, samimî söylüyorum, Bağ-Kur borçlarını ödemedikleri için. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, bir saniye... 
D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Başbakanı Vılado Buçkovski ve beraberindeki 

heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuk olarak bulunan Makedonya Başbakanı 

Vılado Buçkovski ve beraberindeki heyet, şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. 
Kendilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına "hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muhtar İl ve Genel Meclisi Üyelerinin Sosyal Güven

likleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/351) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/270) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Efendim, ben de Büyük Millet Meclisi adına, milletvekilleri 

adına, kendilerine "hoşgeldiniz" diyorum (CHP sıralarından alkışlar) halkımız adına diyorum. 
Sayın Başkanım, yalnız, süremi kısmayın. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, 53 000 tane muhtarımız var. Belki büyük şehirlerdeki muhtarlar il

mühaberden veya bazı şeylerden para alarak geçinebiliyorlar veya az buçuk Bağ-Kur parasını 
ödüyorlar; ama, inanın, Doğu ve Güneydoğudaki, İç Anadoludaki, Karadenizdeki muhtarlarımı/ 
ödeyemiyor, perişan durumdalar. 

Sizden istirham ediyorum, bu kanun teklifimi kabul edin; şayet edilmeyecekse, hükümetten 
rica ediyorum, bu yetkiyi alsınlar, Bakanlar Kurulu, hiç olmazsa Bağ-Kurlarını ödeyecek şekilde bu 
insanların maaşlarını düzenlesinler. 

Şimdi, muhtar, köyde devleti temsil ediyor; doğumdan ölüme kadar, askerlikten düğüne kadar 
her şeyimizde, muhtar, bizim işimizi takip ediyor. Bir de şehre gidip işimizi takip eden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen toparlar mısınız. 
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Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Hiç olmazsa, yol parası verelim. 
Torba kanununda, rica ediyorum, şimdi, bunu, Bakanlar Kurulu... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Var var; niye söylüyorsun! 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Biliyorum, torba kanununda var; ancak, torba kanunundaki şey, 

daha, net belli değil. 
Burada bir kanun teklifi vermişiz. Bu kanun teklifi kabul edilirse, siz de rahat edersiniz, biz de 

rahat ederiz. Herkes köylere gidiyor seçim döneminde. Yani, biz, burada, şu parti bu parti değil, 
burada bir bütün olarak sizden istirham ediyorum, kabul edelim bunu ve bir bütün olarak köy muh
tarlarımızın sorununu çözelim. 

İl genel meclisi üyelerine gelince: İl genel meclisi üyeleri daha perişan durumda. Adam köyün
den kalkıyor, ile gidiyor toplantıya. Daimî encümenler ayda 4 defa toplantı yapıyorlar; bu ayda 4 
defa toplantıda oturum başına 12 500 000 lira para alıyorlar. 50 000 000 ayda; kesiyor, 47 000 000 
ödüyor; yani, 47 000 000 onun yol parasına mı yeter, sigara parasına mı yeter, yoksa şehirde yemek 
parasına mı yeter? 

O bakımdan, diyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, sosyal bir devletse, sosyal 
devlet görevini yerine getirsin, temsilcilerini mağdur etmeyecek şekilde, muhtarlarını mağdur et
meyecek şekilde, il genel meclislerini mağdur etmeyecek şekilde sosyal güvence altına alsın ve on
ların maaşlarını ödesin, onları mağdur etmesin. 

Kanun teklifimi kabul edeceğinizi umuyorum. Edilmese bile, Sayın Bakandan istirham 
ediyorum, bu, Bakanlar Kurulunda dile getirilsin, hiç olmazsa, insanlar mağdur olmasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Önerge üzerinde, Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 

Şahin söz istemiştir... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, yerimden konuşabilir miyim? 
BAŞKAN - Lütfen, kürsüden, Sayın Bakan. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Ensar Öğüt'ün gündeme getirdiği muhtar ödeneklerinin 
artırılmasıyla ilgili konu, bundan üç hafta önce, bizzat Sayın Başbakanımız tarafından Bakanlar 
Kurulunun gündemine getirildi ve Sayın İçişleri Bakanımıza talimatı verildi. Şu anda, bu konuda, 
bir kanun tasarısı taslağı çalışmaları devam ediyor. Bugün Sayın İçişleri Bakanımı aradım, çalışma 
bitmek üzere, yakında Bakanlar Kuruluna sunulacağını ifade etti. 

Hükümet olarak, kuşkusuz ki, devletimizi en uç noktada temsil eden muhtarlarımıza sahip çık
mak, onların bir nebze de olsa ekonomik ve sosyal durumunu düzeltmek bizim görevimizdir. 
Sanıyorum, çok yakın zamanda Meclisin gündemine gelecektir. 

Bu kanun teklifiyle birleştirilerek görüşülebilir; ancak, eğer buraya inerse bu teklif, demin söy
lediğim gibi, birleştirilmesi mümkün değil, komisyonda olursa birleştirilebilir. Takdir sizlerindir. 

Sayın Başkana ve sizlere yeniden saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'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. 

Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. 2. 2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 832 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Kanunun tümü üzerinde grupları adına söz isteyen milletvekilleri: Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ. 

Şahısları adına söz isteyen milletvekilleri: Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Konya Mil
letvekili Ahmet Işık, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt. 

Buyurun Sayın Özyurt. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili 

arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 832 sıra sayılı, 23.2.2005 günü kabul edilen 5306 sayılı Yük-

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 23.2.2005 tarihli 62 ne i Birleşimde yapılmıştır. 
(xx) 832 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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seköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca geri gönderilen, tekrar görüşmek üzere olduğumuz 
tasarı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi ve kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhurbaşkanının geriye gönderme gerek
çesi üzerinde, başlangıçta durmayı düşünmüyordum, açık söyleyeyim; ama, biraz evvelki tartış
malardan sonra, Anayasanın bir maddesini size okuyarak sözlerime başlamak istiyorum. 

87 nci maddenin sonuna doğru "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç 
çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir" deniliyor. 

Burada "genel ve özel af kavramını koymuş ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu kavramdan yola 
çıkarak yasayı geri göndermiştir. 

Arkadaşlar, bu af kapsamına giren öğrenci sayısı, yanılmıyorsam, 342 veya 343 olacak, çok az 
bir sayıdır; ama, bu da Cumhurbaşkanının gerekçesi olarak, bir af niteliği taşıdığı için geriye gön
dermiştir. 

Ben, hukukçu değilim, hukukçu arkadaşlar gibi bazı şeyleri o tarafa, bu tarafa çekme 
yeteneğim de yok; açık söyleyeyim. Objektif olarak gördüğüm, şu okuduğum maddeye dayanarak, 
Sayın Cumhurbaşkanı yerden göğe kadar haklıdır. Özel veya genel af niteliği taşıyan bu yaptığımız 
yasa, Cumhurbaşkanının geriye göndermesi için yeterli bir nedendir. Onun için, bunun tartışması 
bence yapılmamalıdır ve mutlaka, burada, beşte 3 çoğunluk aranmalıdır veya disiplin suçu olan o 
kısım dışarıya çıkarılarak tasarı tekrar görüşülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının tam kapsamına girmeden önce, biraz tarihsel geçmişinden 
söz etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihine öğrenci affı diye gelen tasarı, ilk kez 
1950'de Demokrat Parti İktidarında gelmiştir. O tarihe kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
deminde öğrenci affı diye bir kapsam yoktur. O tarihten 1983'e kadar yine buna ait bir şeyle kar
şılaşmıyoruz; ama, enteresandır, 1983'ten bu tarafa 14 kere af yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bun
ları söyleyeyim; 1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997 ve son af 21 Haziran 2000 tarihinde 
çıkarılmıştır. Bu yasayı da buldum, bir üniversite öğretim üyesi olarak da üzüldüm; bu 21 Haziran 
2000 tarihinde çıkarılan yasaya göre, 12 Eylül 1980 tarihinden 1999-2000 öğretim yılına kadar, her 
ne sebeple olursa olsun, ilişkileri kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrenciler üniversiteye 
geri dönüyorlar. 

Arkadaşlar, 1983 yılında üniversiteyle ilişkisi kesilmiş bir mimarlık fakültesi 2 nci sınıf öğren
cisini düşünün ve 2000 yılında, bu öğrenciyi geriye alıyorsunuz; öğrenci 22 yaşında, 46 yaşına gel
miş; kendisinden sonra gelenlerin kaç kademesi mezun olmuş; ama, bu yasayla geri gelmiş. Şunu 
söyleyeyim: Bu yasayla geri gelen öğrencilerden yalnız yüzde 4'ü üniversiteye devam etmiştir ve 
yine, işin enteresanı, bir üniversitemizde, bu yasayla geri dönmüş öğrencilerden hiçbirisi mezun ol
mamıştır. 

Şimdi, bu yasayı, taslağı, tasarıyı elimize aldığımızda, bunun, aslında iki yönü var; bir tanesi, 
gerçekçi yönü. Gerçekten, bu af yasasıyla ne kazanırız, ne kaybederiz; bu, işin bir gerçekçi yönü; 
bir de, işin duygusal veya popülist tarafı var. Politikacıların çoğunun yapmış olduğu, işin popülist 
tarafını alıyoruz, gerçekçi yönünü aldığımız yok arkadaşlar. 

Bugün, bu tasarı buradan geçecek olursa, 210 796 örgün ve 453 445 açıköğretim öğrencisi 
üniversiteye geri dönecektir. 

Arkadaşlar, şu anda, üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayısı, örgün öğretimde 1 800 000'dir 
ve açıköğretimde de 662 000 öğrenci okumaktadır 2003-2004 öğretim yılında; yani, geriye 
alacağımız, af kapsamıyla üniversiteye geri alacağımız öğrenci sayısı, yaklaşık olarak, şu anda 

- 4 7 8 -



T.B.M.M. B : 70 15 . 3 . 2005 O : 1 

okuyan öğrenci sayısının yarısıdır. Bu öğrencileri aldığımızda ne yapacağız? Öğrenciler üniver
siteye geri döndüler; nasıl hareket edeceğiz? Üniversitenin karşılaşacağı en büyük sorun, bir kere, 
yer sorunu olacaktır; binlerce öğrenci geriye gelecektir ve bunu, İktidar Partisi hiç düşünmemek
tedir; bu öğrenciler geri geldiğinde nereye oturtacağız, hangi hocalardan ders vereceğiz bunun far
kında değildir; tamamen, işin siyasî tarafindadır ve bu öğrenciler gelsinler, amfilere girsinler, ders 
dinlesinler... 

Hemen şunu da söyleyeyim: Bu öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteye geri dönecekler, 
kayıtlarını belki yaptıracaklar; ama, diyecekler ki: "Hocam, biz, zaten, biliyorsunuz, kaç dönemdir 
dışarıdayız, izin verirseniz biz derse gelmeyelim." Hoca "peki" diyecek "gelmeyin hadi, göz 
yumalım..." Sınav zamanı geldiğinde de, bu öğrenci diyecek ki: "Efendim, zaten biliyorsunuz, zaten 
ben devam etmedim; izin verirseniz, sınavda da bana biraz hak tanıyın..." Yani, işin başından, bu 
öğrencileri geri almakla, üniversitenin başına çok büyük bir dert sarmış oluyoruz. 

Diyeceksiniz ki: "Peki, bu kadar öğrenci ayrılsın gitsin mi, yazık değil mi?" Tabiî yazık, bunu 
da kabul ediyorum; ama, Parlamentonun işi değil bu arkadaşlar. Öğrencileri affedip de, tekrar gelin 
siz, okuyun, tekrar sınava girin demek Parlamentonun hakkı değil. Parlamentonun yapacağı iş, bunu 
üniversitelere verir, der ki: "Bu işi çözme işi üniversitelerindir." Üniversiteler bu işi çözme yoluna 
gider. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyanın, gelişmiş hiçbir ülkesinde öğrenci affı diye bir 
olay yoktur. Parlamentonun böyle bir yetkisi de yoktur; öğrencileri affediyoruz, tekrar gelin üniver
sitede okuyun, tekrar sınava girin demeye hakkı yoktur. Bu bir haksızlıktır. 

Biz, bunu yapmakla neler yapmış oluyoruz, onu da hemen söyleyeyim: Başlangıçta, başarısız
lığa ödün vermiş oluyoruz arkadaşlar. Üniversite kapısında bekleşen milyonlarca öğrencinin hak
kını yemiş oluyoruz. Üniversiteye yeniden, başarısız, hatta kendi isteğiyle ayrılmış olan öğrencileri 
almakla, üniversitenin başına bir dert sarmış oluyoruz; alın, yeniden sizin başınıza bir dert sarıyoruz 
diyoruz. 

Tabiî, siyasî iktidarlar, bu işlerde cingözlük peşindeler. Yani, kusura bakmayın... Acaba, bunu 
nasıl oya dönüştürebiliriz... Burada 250 000 öğrenci var, 250 000 öğrenciyi ailesiyle çarpacak olur
sanız 4 misli yapar, yaklaşık olarak 1 000 000 oya dönüşür düşüncesindeyiz. Bu düşüncelerle 
hareket ettiğimiz için de, sanıyoruz ki, bunların hepsi iktidara oy verecektir. Yanılıyorsunuz, böyle 
bir şey olmayacaktır arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu öğrencileri şöyle bir ele aldığımızda, 210 000 öğrencinin nasıl dağıl
dığını size sergilemek istiyorum: Örneğin, 51 646 öğrenci kayıt yenilemediği için üniversiteyle iliş
kisi kesilmiştir. 40 199 öğrenci başarısız olduğu için üniversiteden ayrılmıştır. 24 800 öğrenci ise 
üniversiteye devam etmemiştir. 84 554 öğrenci ise kendi isteğiyle üniversiteyi bırakmıştır. 

Bakın, şu rakamlardan, üniversite öğrencilerinin çoğunun üniversiteye uyamadığını, üniversite 
öğrencisi olmak istemediğini görüyoruz ve siz ısrarla diyorsunuz ki: "Gelin, size üniversiteyi tekrar 
okutalım, gelin üniversite öğrencisi olun." Buradan belki çok çok az bir kısım üniversiteye geri 
dönecektir; ama, büyük çoğunluğu bu yasadan yararlanmayacaktır, onu bilgilerinize sunayım is
tiyorum arkadaşlarım. 

Bu arada, dediğim gibi, daha önceki yasadan yalnızca yüzde 4'ü üniversiteye girmiş ve 
bitirebilmiştir ve bir üniversitemizden de hiçbir öğrenci mezun olmamıştır, 2000 yılında çıkan 
yasayla, geri dönüp de bir tek öğrenci mezun olmamıştır arkadaşlar. Zaten tartışma konusu yap
tığımız, Öğrenimimizin iyi olmadığını, dünya ülkelerince çok da beğenilmediğimizi hepimizin 
kabul ettiği bir durum var. Biz bunlara "başarısız, üniversiteyle bağdaşamamış, kendi isteğiyle ay
rılmış olanları tekrar üniversiteye alalım" diyoruz. Bununla üniversiteye bir darbe daha vurmuş 
oluyoruz. 
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Gelelim işin popülist yanına. Dediğim gibi, şimdi arkadaşların büyük çoğunluğu, İktidar Par
tisi milletvekilleri çıkacak diyecekler ki: "Yüzde 4'ü kazansak az mı olur?" Az olmaz tabiî; ama, 
gönlümüzde yatan, geri kalan yüzde 96'yı kazanmanın yolu. Bu yüzde 96 öğrencimizi nasıl 
kazanabiliriz? Bunun için de, dediğim gibi, doğru dürüst bir yasal düzenleme yapmak zorundayız 
ve bunu Parlamento değil, üniversitelerin çözmesini istemek zorundayız, üniversiteler bu sorunları 
çözmelidir. Yoksa. Parlamento her seferinde yeni yasa çıkararak... Şunu da söyleyebilirim: 
Önümüzdeki yıllarda seçim yaklaşıyor, yine aynı şekilde popülist politikalarla bir öğrenci affı daha 
çıkarılacaktır, Gerçi, Sayın Komisyon Başkanımız "eğer bundan sonra af yasası gelirse, önce ben 
karşı çıkacağım" dedi; ama, bunun hiç de bir garantisi yoktur. Önümüzdeki yıllarda da bir tasarı gel
diği zaman, bir sonrakinde ben karşı çıkacağım diyebilir tabiî. 

Aslında, dediğim gibi, iktidar, buradan tamamen siyasî rant peşinde; yoksa, ülkedeki eğitimin 
iyi olması, üniversite eğitimimizin iyi olması diye bir düşüncesi yok. Daha önceki konuşmalarım
da da söyledim, iktidarın üniversiteye herhangi bir katkısı olmamıştır. Üniversite öğretim üyeleri 
için düzenleyici hiçbir şey yapmamıştır. Duyuyorum. Başbakan yeni üniversiteler açmak niyetinde, 
15 tane yeni üniversite açmak niyetinde; ama, 30 tane hukuk fakültemizdeki öğretim üyesi sayısı 
15 hukuk fakültesine yetmeyecek kadar azdır; ama, yeniden üniversite açalım diyorsunuz. Bu da, 
dediğim gibi, tamamen popülist politikalarla yapılan bir iş; yoksa, üniversitelerimizin kalitesini şöy
le sıraladığımız zaman, 4-5 üniversitemizin dışında, uluslararası düzeyde gösterebileceğimiz 
üniversitemiz yoktur. Bunu isteseniz de istemeseniz de kabul etmek zorundasınız; çünkü, bu bir ger
çektir arkadaşlarım. 

Konuşursunuz tabiî, sıranız geldiğinde konuşursunuz, bir şey söyleyeceksiniz zannettim. 
Bu arada, arkadaşlar, üniversiteden ayrılmak zorunda kalanların bazıları harç yatıramadıkları 

için üniversiteden ayrıldıklarını söylemektedirler. Gerçi, Danıştayın son bir kararıyla artık üniver
siteden, devlet üniversitelerinde, harç yatıramadığı için ayrılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ay
rıca, siyasî iktidar gerçekten bu işte samimîyse, şöyle bir fon getirebilir; der ki, sosyal devlet des
teği fonundan üniversitede okuyan öğrencilerin bu harçlarının yatırılmasını devlet üstlenebilir ve 
böylece de bu yüzden, üniversiteden ayrılmış öğrenci sayısı oldukça azalır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanı geldiğinde "biz hiçbir zaman popülizm yapmayacağız; çünkü, 
popülizmin ülkeye hiçbir yararı olmamıştır" sözlerini dilinden düşürmeyen Sayın Başbakan ve "bir 
akademisyen olarak öğrenci affına karşıyım; ama, hükümet üyesi olarak ve bir AKP milletvekili 
olarak da öğrenci atfına olumlu bakıyorum" diyen Sayın Millî Eğitim Bakanımız burada; bu sözleri 
kendi ağzından duyduğumu hatırlıyorum. Dediğim gibi "bundan sonraki affa önce ben karşı 
çıkacağım" diyen Sayın Komisyon Başkanımız da burada. Halep oradaysa arşın burada; önümüz
deki yıllarda, bu tür yasalar yine karşımıza gelecek, yine bu tür konuşmaları yapacağız arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu affı bekleyen öğren
cilerimiz var, bunu da kabul ediyorum; ama, şu arada, öğretim üyesi olarak birkaç şeye değinmek 
isliyorum. Geçen hafta, yani, 2000 yılında çıkan yasada şöyle bir madde var; diyor ki: Örneğin, 
üçüncü sınıftasınız yahut ikinci sınıflasınız; üç dersten, bir üst sınıfa devam etme hakkı veriyor
sunuz. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, matematik-l'i okumamış bir öğrenci, bir üst sınıfa 
gidiyor ve diyor ki: "Ben, matematik-2'yi almak istiyorum." Hocası diyor ki: "Sen, matematik-2'den 
zaten geçememişsin, evvela şu matematik-l'i bitir." "Rfendim" diyor "yasa bana bu hakkı vermiş; 
ben matematik-2'yi almak istiyorum." Arkadaşlar, bu iş yasayla olmaz. Çocuk matematik-2'yi 
okumadıktan sonra, matematik-l'i öğretemezsiniz. Onun için, gelin, bu işi üniversitelere bırakalım, 
bu işi üniversiteler düzenlesin, nasıl yapacağını onlar daha iyi bilirler... Şurada, hekim arkadaşlarım 
var. hemen karşımda oturuyorlar. Dün 14 Mart olduğu için çok daha rahat söyleyebilirim; anatomi 
dersini okumadan, bir çocuğa cerrahî öğretemezsiniz; insan anatomisini bilmiyorsa, o çocuk cerrahî 
öğrenemez. İşte, bu yasalarla biz bunu yapıyoruz. Diyoruz ki, sen, kardeşim, anatomi okumana 
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gerek yok, sen evvela cerrahîye başla; keseceğin damarlar falan mühim değil, öldüreceğin insanlar 
da o kadar mühim değil; ama, sen anatomi bilmesen de olur. İşte, gerek 2000'de çıkan yasada gerek
se bizim, bugün, şu konuştuğumuz yasada, böyle, kelimenin tam anlamıyla fahiş hatalar yapıyoruz. 
Onun için, benim size teklifim; bu işi üniversiteye bırakalım, bu işi üniversite yapsın. Gelin, biz 
yaptık oldu demeyelim. Sonra, yıllar geçtikten sonra, insanın önüne bunu koyarlar; haberim yoktu 
efendim, kusura bakmayın, ben o gün yoktum, farkında olmadım diyemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ciddî hiçbir inceleme ve araştırmaya dayanmadan, ilgili kurum ve 
kuruluşların görüş ve önerileri alınmadan, salt siyasî çıkarlar gözetilerek genelde her hükümet 
değişikliğinde gündeme getirilen ve çok sık çıkarılan öğrenci af yasaları, başarısız ve üniversiteye 
uyamayan öğrencilere gereksiz prim vermekte ve bunun bedelini de genelde devlet ve üniversiteler, 
üniversiter sistem, özelde ise aileler ve çalışkan öğrenciler ödemektedir. Popülist yaklaşımlarla 
yasayı çıkarmaya çalışanları bence kim affetsin! 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
Kanunun tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz isteyen, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir 

Bozdağ; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
raporu üzerinde, AK Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Yükseköğretim Kanununa Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun, 23.2.2005 tarihinde Meclisimizde görüşülmüş ve kabul edildikten 
sonra, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Mec
lisine iade edilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönderme gerekçeleri incelendiği takdirde, iki hususun öne 
çıktığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi, öğrencilere yeniden devam ve sınav hakkı veren yasanın 
disiplin cezalarını da içermiş olması nedeniyle af niteliğinde olduğu, Anayasanın 87 nci maddesin
de düzenlenmiş bulunan genel ve özel af yetkisinin hürriyeti bağlayıcı ceza, para cezası, adlî ceza, 
idarî ceza ayırımı içermemesi nedeniyle Anayasanın 87 nci maddesi kapsamında olmadığı; ikinci 
husus ise, aflar için nitelikli çoğunluk aranması sebebiyle, bu kanunun görüşülmesi sırasında 
yapılan oylamada nitelikli çoğunluk aranmamasıyla ilgilidir. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu gerekçeler ile Anayasanın 87 nci maddesini birlik
te değerlendirdiğimiz takdirde, Anayasanın 87 nci maddesinde bir açıklığın bulunmadığı ve disip
lin cezalarını içeren konulara dair yasal düzenlemelerin af olarak nitelenebileceği gibi, bunun 
Anayasanın 87 nci maddesi anlamında af olarak nitelenemeyeceğine dair ikili bir görüş ayırımına 
neden olduğu, tereddütten uzaktır. Bu nedenle, bu konuda değerlendirme yapanların bir kısmı "bu, 
disiplin cezalarını da kapsar, böyle bir ayırım yoktur" diğer bir kısmı da "hayır, bu, maddî ceza 
hukuku anlamındaki affı kapsar, bu nedenle disiplin cezalarını kapsamaz" demektedirler. 

Bu ayrılık nedeniyle, bizim kanaatimizce, Anayasanın 87 nci maddesinde düzenlenen af, mad
dî ceza hukuku anlamındaki genel ve özel affı kapsar, disiplin cezalarına ilişkin yasal düzen
lemelerin bu kapsamda nitelikli çoğunluk aranan bir af olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Peki, bunun gerekçesi nedir derseniz; bunun gerekçesi, bizzat Anayasanın kendisidir. Bil
diğiniz gibi, Anayasanın 87 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının 
beşte 3 çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilanına yetkilidir. Anayasanın bu maddesinde, 
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3.10.2001 tarihinde yapılan değişiklikten önce şöyle bir ibare daha vardı, Anayasanın 14 üncü mad
desindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere genel ve özel af ilanına Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkili olduğu belirtiliyordu. Bu istisna, bu kısıtlama, bu sınırlama, 2001 
tarihinde çıkarıldı. 

Dikkat buyurursanız, burada, Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden hüküm giyenlerden 
bahsetmektedir. Hüküm giymek, biliyorsunuz, ceza muhakemesi sonucu yapılan yargılamanın 
derecattan geçerek kesinleşmesiyle tahakkuk eden bir husustur. Bu istisnanın buradan çıkarıl
masının zımnî anlamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, maddî ceza hukuku anlamında, dilediği gibi 
af yasası çıkarmaya yetkilidir, böyle bir sınırlama yoktur anlamını taşır; yoksa, bunun anlamı, disip
lin cezalan da bu affın kapsamına girmiştir şeklinde bir değerlendirmeye bizce imkân vermemek
tedir. 

Öte yandan, Anayasanın 169/3'üne göre, münhasıran orman suçlarıyla, ormanları yakmak, yok 
etmek veya daraltmak anlamıyla işlenen suçlara ilişkin af çıkarılamayacağı da düzenlenmektedir. 
Burada da suçların affından bahsetmektedir, bu suçlarla ilgili af çıkarılamayacağından bahsedil
mektedir. Suç ise, Anayasanın 38 inci maddesine göre -ceza kanunu anlamında- kanunla düzen
lenen ve cezası da yine kanunda belirtilen bir hususa ilişkindir. Böylesi bir istisnayı yasa koyucunun 
buraya koymasının nedeni de, bizce, yine, bunun, maddî ceza hukuku anlamında genel ve özel af 
içermesiyle ilgili olması nedeniyledir. 

Yine, değerli milletvekilleri, Anayasanın 104 üncü maddesinde cumhurbaşkanının görev ve 
yetkileri sayılırken, sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafiflet
mek veya kaldırmak yetkisinden bahsedilmektedir. Hatırlarsanız, cumhurbaşkanlarının, bugüne 
kadar ceza yargılaması sonucunda ceza alan kişilerin, hastalık, sakatlık veya kocalık sebebiyle 
cezalarını kaldırdıklarına şahit olmaktayız ve sık sık, katillerin, tecavüzcülerin, terör suçlularının. 
diğer bir ifadeyle ceza muhakemesi sonucunda suçluluğu sabit olanların affedildiğini görüyoruz; 
ama, buradan hareketle şunu ifade etmek istiyorum: Sakatlığı veya hastalığı nedeniyle yükseköğ
retim kurumuna devam edemediği için öğrencilikle alakası kesilen kişilerin affedildiğine dair böy
lesi bir bireysel, cumhurbaşkanı tarafından yapılan tasarrufa bugüne kadar rastlamamaktayız. Bunu 
sorduğumuzda, buradaki maksadın maddî ceza hukuku anlamındaki suçlularla ilgili af olduğunu 
söylüyorlar, ki, doğrudur. Kğer aksi olsaydı, sayın cumhurbaşkanları, bu yetkilerini yine ne yapar
lardı; disiplin cezalarına ilişkin suçlar hakkında da kullanabilirlerdi. 

Öte yandan, değerli milletvekilleri, Anayasamızın 9 uncu maddesine göre, yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilen bir yetkidir ve yine Anayasanın 138 
inci maddesi çerçevesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmelerle yasama ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme 
kararlarını değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez denilmektedir. 

Kğer, 87 nci maddedeki bu genel ve özel af düzenlemesi olmamış olsaydı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanının bireysel af yetkisi tamamen 
Anayasaya aykırı bir tasarruf olurdu; çünkü, Anayasaya göre yürütme de, yasama organı da, mah
keme kararlarına uymakla mükellef; bu kararları değiştirecek ve yerine getirilmesini engelleyecek 
tasarrufların içerisine giremezler. Onun için 87 nci maddeyle bu genel ve özel af çıkarma yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi buradaki yetkisine is
tinaden maddî ceza hukuku anlamındaki alları, genel ve özel afları çıkarabilmektedir. Kğer. 
Anayasanın 87 nci maddesindeki bu özel düzenleme olmasaydı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
böylesi bir af çıkarma yetkisi olmazdı. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan. Anayasada yer alan 87 nci maddedeki genel ve özel af 
çıkarma yetkisi tamamen ceza hukuku alanından Anayasaya kaydırılmış tabirlerdendir. Bunların 
düzenlemesinin de ee/a hukukunda yer aldığını görüyoruz. Hem 765 sayılı Ceza Kanununda hem 
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1 Nisanda yürürlüğe girecek Ceza Kanununda da bu yönde düzenlemeler vardır; ancak, ne Medenî 
Kanunda ne idare hukukunda ne Ticaret Kanununda ne Borçlar Kanununda böylesi bir aftan bah-
sedilmemektedir. Bunun bir anlamı da, bu kanunların da, zımnen de olsa Anayasanın 87 nci mad
desinde bahsedilen affın maddî ceza hukuku anlamında genel ve özel af olduğu, disiplin cezalarını 
kapsamadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Burada önemli bir husus, o da şu: Değerli milletvekilleri, yasalarda herhangi bir açıklık bulun
madığı veya bir müphemiyet bulunduğu takdirde, bununla ilgili değerlendirme ve yorum yapma 
yetkisini haiz olanlar, bu değerlendirmelerini lehe kullanmakla mükelleftirler; çünkü, genişletici bir 
yorumu, açıklık olmayan bir durumda aleyhe kullanırsak, bu, lehe yorum ilkesini ihlal ettiği gibi, 
Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devletine uymayan bir davranıştır. Anayasanın 2 nci 
maddesine de aykırı olur. 

İstisnaî bir durumu genelleştirip, bütün aflar, bütün düzenlemeleri bu manada af kapsamına al
mak, bizce isabetli bir değerlendirme değildir. Disiplin cezalan muhakeme sonucunda verilmiş 
kararlar değildir, suç olan konular değildir. Tamamen, idarenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde 
yaptığı düzenlemeler ve yasa koyucunun bu konuda koyduğu düzenlemelere istinaden yaptığı 
değerlendirmelerdir. Bu nedenle, burada bir mahkeme kararı da söz konusu olmadığı için, burada 
çıkarılacak af, yargı yetkisine müdahale olarak nitelendirilemez. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan, Anayasanın 87 nci maddesi özel bir af yetkisini içeriyor; 
ancak, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenlemeler, bu maddeye müsteniden değil, yasama yet
kisinin genelliği ilkesi çerçevesinde, her zaman, yasama organı tarafından çıkarılması mümkün olan 
düzenlemelerdir. Bu tip düzenlemelerde, malumunuz olduğu üzere, Anayasanın öngördüğü nitelik
li çoğunluk değil, normal çoğunluk aranır. Bu nedenlerle, Anayasanın 87 nci maddesinde öngörülen 
genel ve özel af, bizim kanaatimizce, maddî ceza hukuku alanında genel ve özel aftır ve bu, disip
lin cezalarını kapsamaz. 

İkinci bir husus: Peki, bu aflar, nitelikli bir çoğunluğu, disiplin cezalarıyla ilgili olan, af olarak 
nitelendirilen Meclisin tasarrufları beşte 3 nitelikli çoğunluğu gerektirir mi gerektirmez mi; bu 
konuda da ihtilaf vardır; bu konuda da bir görüş birliği yoktur, kapsam noktasındaki tartışmalar 
burada da yapılmaktadır. Birkısım insanlar, birkısım bilimadamları, bu konuda yargı kararı ol
madığı için, idarî tasarruflar olmadığı için, burada bir yargıya müdahale söz konusu olmadığı için, 
Anayasaya göre Meclisin yasama yetkisinin genelliği ilkesi çerçevesinde, böyle bir nitelikli çoğun
luk aramaya gerek olmadığını açıkça ifade etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, bizim Anayasamızda düzenlenen 87 nci maddeye benzer bir düzenleme 
İtalyan Anayasasında da vardır. İtalya'da bunun uygulamasına baktığımız zaman, buradaki nitelik
li çoğunluğun sadece maddî ceza hukuku anlamındaki suç ve cezaların affıyla ilgili arandığı, disip
lin cezalarına ilişkin tasarruflarda aranmadığı açıkça görülmektedir. 

Öte yandan, bir başka hususu da dikkatinize sunmak istiyorum. O da şu: Biliyorsunuz, 
Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı seçmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını seçmek, 
hükümete güvenoyu vermek veya güvensizlik oyuyla hükümeti düşürmek, savaş ilanına karar ver
mek için salt çoğunluk aranmaktadır. Yani; disiplin cezaları ne menem şeydir, ne kadar tehlikeli suç
lardır ki, bir savaş ilanı için aranan salt çoğunluktan daha fazla, beşte 3 çoğunluğu burada arıyoruz! 
Böylesi bir yorumun, Anayasanın sistematiği içerisinde doğru bir yorum olmadığı kanaatindeyiz; 
onun için de, beşte 3 çoğunluk burada aranmamalıdır diye düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, burada tartışma konusu yapılan, özellikle muhalefet partisi tarafından 
ileri sürülen bir husus da, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 nci maddesine göre "Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden 
itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde 
yeniden verilemez" hükmüne istinaden yaptıkları itirazdır. Bu itiraz, yersiz bir itirazdır, doğru bir 
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itiraz değildir. Bu madde, doğru bir maddedir. Buna bizim itirazımız yok. Eğer, Meclisi yöneten 
oturum başkanı, kanunun görüşülmesi sırasında "bu kanun nitelikli çoğunluğu gerektiren bir kanun
dur; onun için, ben bunun oylamasında nitelikli çoğunluk arıyorum" deseydi veya bu konuda 
yapılan itiraz üzerine yapılan değerlendirmelerde, oylamayla, Mecliste "bu nitelikli çoğunluğu 
gerektirir" denilseydi, o zaman, oturum başkanının bu iradesi doğrultusunda veya Meclisin iradesi 
doğrultusunda nitelikli çoğunluk aranacaktı. İşte, bu aramanın sonucunda yapılan oylamada beşte 3 
çoğunluk bulunmazsa, o zaman kanun reddedilmiş sayılırdı. O günkü oturumu hatırlarsanız, bu 
konuda yine CHP'den itirazlar olmuştu, oturumu yöneten sayın başkan, bunun bir af niteliği taşıyan 
yasa olmadığını, normal bir kanun olduğunu, Anayasa Mahkemesinin bir kararından da alıntı 
yaparak ifade etmiş ve normal kanunların oylanması için aranan karar yetersayısını aramıştır; oy
lama sonucunda da, bu karar yetersayısı bulunduğundan, yasa kanunlaşmıştır. Sayın Cumhurbaş
kanı, geri gönderme gerekçesinde, bu kanunun reddedilmiş olduğundan bahsetmiyor. Sadece, bu 
kanun için nitelikli çoğunluk aranması gerektiği halde aranmadığını, tutanakların incelenmesinde 
"Kabul edenler... Etmeyenler..." ifadesinin kullanıldığı ve kaç kişinin bu kanunun kabulü lehinde, 
kaç kişinin de reddi lehinde oy kullandığı belli olmadığından, bu hususu belli edecek tarzda yeniden 
bir oylama yapılarak, görüşülmesinin temini maksadıyla geri gönderilmiştir. 

Şimdi, biz, bu kanun reddedilmiştir dersek, hangi çoğunluğa göre reddedildi, kaç kişi "evet" 
dedi, kaç kişi "hayır" dedi, nereden biliyoruz? Kaldırdık parmakları, evet kaldırdık, hayır denildi. 
Burada bir belirsizlik vardır. Onun için, reddedilmesi mümkün değildir; böylesi bir değerlendir
menin yapılması da mümkün değildir. Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı da geri gönderme gerek
çesinde, böylesi bir durumdan bahsetmemektedir. Daha önce de, böylesi kanunların görüşülmesi 
burada yapılmış ve Sayın Cumhurbaşkanınca iade edilmiş. Örneğin 4754 sayılı Yasa, 4758 sayılı 
Yasa, 4779 sayılı Yasa, 4809 sayılı Yasa, 4792 sayılı Yasanın tamamı geri göndermeden sonra 
burada görüşülüp kanunlaşmış ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanıp yayımlanmıştır. 
Bu nedenle, burada böylesi bir değerlendirmeyi yapmak, doğru bir değerlendirme, isabetli bir 
değerlendirme değildir. Bu nedenle, bu yasanın, burada, bugün, tekrar görüşülmesi, hem Anayasaya 
hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne uygun bir değerlendirmedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, bir iki hususun altını çizmek istiyorum; o da şu: Huzurlarınız
da bulunan ve şu anda görüşülmekte olan Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun, bugüne kadar defalarca Meclisimize gelmiş, görüşülmüş ve kanunlaşmıştır. O zaman 
da popülist yaklaşımlarla bu eleştiriye muhatap olmuştur; ama, iktidarda olanlar, bütün eleştirilere 
rağmen bunu çıkarmışlardır. 

Bakın, ben, size, iki tane af kanunundan bahsediyorum. Bir tanesi 6.5.1993 tarihli 3908 sayılı 
Af Kanunu, bir diğeri de 7.6.1995 tarihli 4111 sayılı Af Kanunu. Niye okudum bunları; o dönem
deki iktidara bakın, Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin müşterek hükümet ettikleri 
devri iktidarında, hem de iki sene içerisinde bir hükümet devresinde, 2 tane af kanunu çıkarmışlar
dır. Şimdi, bunu, buradan, bir popülist yaklaşımla değerlendirmeyi, o gün de orada farklı değerlen
dirmeler yapmayı ve bu konudaki farklı tutumu, ben, sizlerin ve kamuoyunun takdirine 
bırakıyorum. 

Diğer bir husus, burada, Anayasanın 130 ve 131 inci maddesindeki bilimsel özerkliğe yapılmış 
Anayasaya aykırı bir müdahale de söz konusu değildir. Neden; çünkü, biz, öğrencilerin devam et
medikleri süreyi devam etmiş saymıyoruz, geçmedikleri sınavları da geçmiş saymıyoruz, hak et
medikleri diplomaları da hak etmiş "al sana tıp diploması, hukuk diploması" demiyoruz. Sadece, bu 
insanların fakülteleriyle yeniden ilişki kurmasına imkân tanıyoruz. Onları mezun etmek veya et
memek, geçirmek veya bırakmak, tamamen yükseköğrenim kurumlarının takdirinde olan bir husus
tur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bozdağ, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bu nedenle, bu konuyu saptırmanın doğru olmadığı kanaatin

deyim. 
Ben. diğer bir hususu da sizin dikkatlerinize sunup, sözlerime son vermek istiyorum; o da şu: 

Biliyorsunuz, bir kişi adam öldürdü, cezaevine girdi, cezasını çekti veya tecavüz suçunu işledi, 
cezaevine girdi, cezasını çekti veya sahtekârlık suçunu işledi, cezaevine girdi, cezasını çekti ve 
belirli bir zaman geçtikten sonra, mevcut, yürürlükteki yasalarımıza göre, topluma yeniden girmeye 
hakkı vardır, yeniden memuriyetine, iş hayatına, sosyal hayata memnu haklarının iadesi suretiyle 
devam hakkı vardır. Oylarınızla kabul edilen 5237 sayılı yeni Ceza Kanununda ise, memnu hakların 
iadesi müessesesi kaldırılmış, cezasını çeken kişinin cezası bittiği tarihten itibaren topluma fiilen 
katılması kabul edilmiştir. Yani, biz, katillerin topluma katılmasını kabul ediyoruz, tecavüzcülerin 
katılmasını kabul ediyoruz, sahtekârların katılmasını kabul ediyoruz... 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Yok, yok, onları sen kabul ediyorsun; yüz kızartıcı suç onlar. 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - ...eğitim ve öğretim hakkını kullanırken hata yapanların veya 

ihmalkâr davrananların veya yan baktı, şöyle oldu diyenlerin aldığı cezalarla topluma geri dön
mesine "hayır" diyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, yüz kızartıcı suçlar dönebiliyor mu?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bunun, hangi adaletle, hangi vicdanla izahı mümkündür; olmaz 

böyle şey! 
Bir insan, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl okuyacak, dirsek çürütecek, annesi, babası ona emek 

verecek; sen, kapının önüne koyacaksın, yok efendim sınıf yok, yok efendim derslik yok, yok efen
dim benim param yok diye, bir insanın hayatını, yaptığı bir hata nedeniyle ömür boyu zindana çevir
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Yüz kızartıcı suç işlerken aklı neredeydi? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bu Meclis böyle bir hakkın kullanılmasına hiçbir zaman imkân 

vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. 
Ben, bu vesileyle, görüşmekte olduğumuz yasanın bir af yasası olmadığının altını tekrar tekrar 

çizerek ve bunun için de nitelikli çoğunluk, beşte 3 çoğunluk aranmayacağının... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...aranmasına dair genişletici bir yorum yapmanın, hukuk dev

letiyle, Anayasaya hâkim olan ilkelerle ve Anayasamızın sistematiği, tarihsel ve mantıksal yorum 
açısından doğru olmadığını, normal bir karar yetersayısıyla geçmesi gerektiğini ifade ediyor; bu 
yasanın, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ. 
Kanunun tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan; 

buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Kandoğan. 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Lehte mi, aleyhte mi konuşacak?! 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri; kanunun tümü üzerinde konuşacak Sayın Kandoğan. 
Buyurun. 
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ÜMMET KANDOöAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, yaklaşık bir yıldan beri gündeminde olan ve maalesef, bu 
bir yıllık süre içerisinde bir arpa boyu mesafe katedilmeyen ve 600 000 öğrencinin bir yıldan beri 
gözünü Meclise diktiği; ancak, bu konunun bir kanun teklifi olarak İstanbul Bağımsız Milletvekili 
Emin Şirin ve Doğru Yol Partisi Denizli Milletvekili olarak benim vermiş olduğum bir kanun tek
lifinin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili İçtüzüğün 37 nci maddesine göre taleplerimiz üzerine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinden sonra, alelacele, hükümet kanadından, AK Par
tisi Grubundan milletvekillerinin bir kanun teklifi vererek Meclis gündemine taşımasıyla huzur
larınıza geldi. Ancak, burada, hemen şunu belirtmek istiyorum: Bir yıldan beri, 650 000 öğrenci, 
100 000 de -maalesef, bu kanunu burada görüşürken, 2000 yılından itibaren geçerli saydığımız için, 
benim değişiklik önergem de dikkate alınmadı- öyle öğrenci ilave edecek olursak, 750 000 öğren
ciyi ilgilendiren bir husus. 

Ancak, ne gariptir ki, bu kanun teklifleri bizim tarafımızdan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulduğunda, NTV Televizyonunda, canlı yayında, AK Parti Grup Başkanvekiliyle bir konuşmaya 
çıktık. AK Parti Grup Başkanvekili, o günkü konuşmasında, bizim vermiş olduğumuz kanun tek
lifinin, genelse, objektifse ve hakkaniyet kurallarına uygunsa AK Parti Grubu tarafından destek
leneceğini ifade etti. Ben de kendisine o televizyon programında söyledim; eğer, bizim vermiş ol
duğumuz kanun teklifinde değiştirilmesini istediğiniz hususlar varsa, onları da hep beraber değiş
tirelim, bu meseleyi Parlamentoda birlikte çözelim... Ancak, iki gün sonra, yine, aynı Grup Başkan -
vekilinin gazetelerde ve televizyonlarda beyanatını dinledik, izledik. AK Parti Grubunun gün
deminde böyle bir kanun tasarısı ve kanun teklifinin olmadığını, AK Parti Grup Başkanvekili, 
basına ve televizyona ifade etti. 

Yine, o dönemde, Sayın Millî Eğitim Bakanına sordular: "Böyle bir kanun teklifi veya tasarısı 
Meclise gelirse ne söylersiniz?" Sayın Millî Eğitim Bakanı da dedi ki: "Bu teklifi muhalefet partisi 
verirse, biz de değerlendiririz, destekleriz." Ben ve Emin Şirin o kanun teklifini verdikten sonra, 
basın mensupları, Sayın Millî Eğitim Bakanına tekrar sordular: "İşte 'muhalefet versin' diyordunuz, 
bu kanun teklifi Meclis gündemine geldi." Sayın Millî Eğitim Bakanı da o zaman şöyle söyledi: 
"Benim muhalefetten kastım Cumhuriyet Halk Partisidir." Böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti 
kabul etmek mümkün değil değerli milletvekilleri. Niye Cumhuriyet Halk Partisi versin böyle bir 
kanun teklifini? Efendim, Komisyon Başkanı da açıklama yaptı, burada da söyledi; dedi ki: "Cum
huriyet Halk Partisi verirse bir konsensüs sağlanmış olur; o konsensüs neticesinde de, bu kanun tek
lifi veya tasarısı Meclisten geçer." Ben geçen konuşmamda da söyledim. Cumhuriyet Halk Partisiy
le, bugüne kadar, buraya göndermiş olduğunuz kanun teklifleri ve tasarıları üzerinde kaçında kon
sensüs aradınız da, bu kanun teklifi ve tasarısı üzerinde konsensüs talebinde bulunuyorsunuz? Niye 
endişeniz, niye korkunuz? Bu kanun teklifi ve tasarısının Meclis gündemine sizin tarafınızdan 
direkt getirilmemesinin altındaki sebepler nedir? Niçin CHP'nin desteğini, konsensüsünü arıyor
sunuz? 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifimizin, burada, doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili 
konuşulurken, Sayın Komisyon Başkanı bizim kanun teklifimizi YÖK'e sormuş; YÖK de demiş ki: 
"Altyapısı hazırlanmadan böyle bir kanun teklifi verilmiş." Ben şimdi soruyorum, Sayın Millî 
Eğitim Bakanımıza da soruyorum... Geçen sefer geldi, dediler ki: "İşte, Ümmet Beyin vermiş ol
duğu kanun teklifi 2000 yılında verilen kanun teklifinin aynısı." Doğru, niye aynısı olduğunu geçen 
sefer de izah ettim. Şimdi, bu arkadaşlarımızın vermiş olduğu kanun teklifinin başlangıçlarını 
paragraf paragraf okudum, sizin verdiğinizde de bir değişiklik yok, sadece, 2 sınav hakkı, 3 sınav 
hakkı olmuş bizimkinden farklı. Biz iddia etmedik. Gelin, tartışalım, bizimkinin eksik yanlan var
sa, hep beraber düzeltelim teklifini de ben yaptım; ancak;YÖK: "Efendim bunun, altyapısı hazır 
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değil." Millî Eğitim Bakanına sordu Sayın Komisyon Başkanı, Millî Eğitim Bakanı da cevap verdi; 
hükümetin gündeminde de böyle bir husus yok. Peki, ne oldu da hemen üç gün içerisinde altyapısı 
hazır olmayan, hükümetin gündeminde olmayan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun gündemin
de olmayan bir kanun teklifi, alelacele bu Meclisin gündemine getirildi, bunun sebebi nedir? Eğer, 
altyapı ise, üç günde bu altyapıyı nasıl sağladınız, nasıl bitirdiniz, nasıl tamamladınız Sayın 
Bakanım, Sayın Komisyon Başkanım? Ben, bunu merak ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanımızın geri göndermesinden 
sonra, beni de davet etti, ben de gittim, komisyon salonunda oturdum, Sayın Komisyon Başkanı 
"burada görüşülecek herhangi bir şey yoktur, bunu hemen bir an önce buradan geçirelim, Meclis 
gündemine tekrar gönderelim" diye daha konuşmasının başlangıcında söyledi; ama, ben, bununla 
ilgili bir değişiklik önergesi de verdim. Bakınız, bu kanun -buradan geçen şekliyle- 29.6.2000 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere buradan geçti; ancak, o gün de ben bir değişiklik önergesin
de bulunmuştum, bunun 1980 yılından itibaren geçerli olmasını arzu etmiştim. Eğer, 1980 yılından 
itibaren geçerli olacaksa, 100 000'e yakın öğrenci de bu değişiklikten istifade ederek bundan fay
dalanacaktır. Eğer, 650 000 öğrenciye bu hakkı veriyorsak, 100 000 öğrenciye bu hakkı vermekten 
niye kaçınıyoruz sayın milletvekilleri?! 

Geliniz -benim bir değişiklik önergem var- eğer, buradan bunu tekrar geçireceksek -inşallah 
geçireceğiz, ben o kanaatteyim, o düşüncedeyim- bunun içerisine, 1980 yılından itibaren üniver
siteyle ilişiği kesilen yaklaşık 100 000 civarında öğrenciyi de dahil edelim, onlara bir fırsat daha 
verelim, bir imkân daha tanıyalım, belki onların içerisinden de 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 -ne 
kadar olur bilemem- bundan faydalanır, üniversiteye devam eder, üniversiteyi bitirir ve belki, bu 
Meclise, şükran duygularını bir şekilde ifade ederler. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, AK Parti Grubu adına konuşan değerli Bekir Bozdağ Beyi 
dinledim. Sayın Bozdağ, hâlâ, bunun af niteliğinde bir kanun teklifi veya af kanunu olmadığını 
buradan ifade ettiler. Benim endişem, korkum odur ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, eğer, bu 
inançtaysa, bu düşüncedeyse, belki, biraz sonra, nitelikli çoğunluk olan 330'u sağlama noktasında 
bir zaaf ortaya çıkabilir. O bakımdan, aftı değildi şeklindeki bir tartışmadan ziyade, bunun, buradan, 
nitelikli çoğunlukla geçmesi için, hep beraber, elbirliğiyle gayret edelim. Sayın Bozdağ "o gün 
oturumu yöneten Meclis Başkanvekili 'bu, nitelikli çoğunluk gerektiren bir kanun teklifi değildir' 
şeklinde bir ifadede bulundu" dedi. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanvekili, bir kanunun veya bir kanun teklifinin nitelikli 
çoğunluk gerektirip gerektirmeyeceği hususunda tek başına karar verecekse, burada bulunan millet
vekillerinin, bizlerin düşüncelerinin, sizlerin düşüncelerinin bir kıymeti, bir anlamı kalmıyor mu? 

Değerli milletvekilleri, bu bir lütuf değildir. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Sayın Komis
yon Başkanı, komisyonda görüşülürken "bir daha böyle bir kanun teklifi ya da kanun tasarısı gelir
se, ben ret vereceğim" şeklinde ifadede bulundu. Sayın Millî Eğitim Bakanı "ben bir akademisyen 
olarak, bunun böyle geçmesini, çıkmasını arzu etmiyorum" diyor; ama, Millî Eğitim Bakanının, bir 
politikacı olarak, böyle bir kanun teklifinin buradan geçmesine gönlü elveriyor. 

Sayın Milletvekilleri, bu bir lütuf değildir. Lütfen, bunun altını çizmek istiyorum. Binlerce, on-
binlerce öğrenciyi ilgilendiren ve onları tekrar hayata... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 650 000 öğrenciyi ilgilendiren, eğer, 1980 yılından geçer

li olursa, 750 000 öğrenciyi ilgilendirecek olan, onları tekrar hayata bağlayacak olan, hayata dön
dürecek olan, toplum içerisinde ezilmişliklerini, dışlanmışlıklarını bir kenara bırakarak, bu devletin, 
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bu milletin bir ferdi olma düşüncesini yeniden sahiplenecek ve bu millete hizmet etme düşüncesin
de, duygusunda yeniden hayata bağlanacak olan öğrencilerimize, geliniz, bir fırsat daha verelim. 

Sayın Bozdağ burada dedi ki: "Bu bir af değildir." Ancak, Sayın Bakan konuşmasında tam 11 
kez -saydım, altını da çizdim- "öğrenci affı" diyor. Sayın Bakan buradaki konuşmasında tam 11 kez 
"öğrenci affı" diyor. Sayın Bozdağ da diyor ki: "Bu bir af değildir." Yine, Sayın Komisyon Başkanı 
da "öğrenci affı diye adlandırdığımız" diyor, Sayın Komisyon Başkanı da aynı ifadeyi kullanıyor, 
"öğrenci affı diye adlandırdığımız" ifadesini kullanıyor. Sayın Bakan 11 kez diyorsa, Komisyon 
Başkanı da o ifadeyi kullanıyorsa, AK Parti olarak gelip, bugün burada "bir af değildir" diyorsak, 
bir tenakuza, bir çelişkiye düşmüş oluyoruz. 

Benim korkum, endişem odur ki -tekrar ifade ediyorum- bu düşüncede olan bir AK Parti 
Grubunun 330'u sağlama noktasında, belki, tam gayretli olmayabileceği inancı bende mevcut. 

Onun için, geliniz, bu öğrencilerimize sahip çıkalım, 330 nitelikli çoğunlukla bunu Meclisten 
geçirelim, bu öğrencileri hep beraber sevindirelim diyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.08 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

832 sıra sayılı Kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonu Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun tümü üzerinde, Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; öncelikle. Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Aslında, daha önce yasa teklifi üzerinde gerekli müzakereler yapıldığı için, bu oturumda 

konuşmayı düşünmüyordum; ancak, muhalefet partilerine mensup bazı arkadaşlarımız, daha önce 
izah ettiğimiz, gerekçelerini ortaya koyduğumuz bazı konulan, sanki hiç açıklanmamış, konuşul
mamış gibi tekrar ifade ettiler. Ben de, Yüce Parlamentonun ve milletin huzurunda bir kafa karışık
lığına meydan verilmemesi için bunları bir kez daha ifade etmeyi uygun görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, şunu hemen ifade edeyim: Değerli konuşmacılar "Sayın Millî 
Eğitim Bakanı 'ben akademisyen olarak buna karşıyım; ancak, bakan olarak da bunu savunurum' 
dediler" şeklinde beyanda bulundular. Ben hiçbir zaman bu şekilde bir beyanda bulunmadım. Ne 
dediğimi, tam olarak, bir kez daha, huzurunuzda ifade etmek isterim. Birinci sefer kanun teklifi 
görüşüldüğü zaman, müzakereleri yapıldığı zaman ben yine bu açıklamayı yaptım ve tutanaklarda 
mevcuttur. Benim söylediğim şudur değerli milletvekilleri: Ben, akademisyen olarak, sık sık af 
çıkarılmasını doğru bulmuyorum ve sık sık af çıkarılması eğitimi dejenere eder dedim. Burada, affa 
ihtiyaç var mı yok mu, bir haklılık gerekçesi söz konusu mu değil mi, bunlara bakılması lazım dedim. 

Ve yine, bir başka, yine, muhalefete mensup bir milletvekili arkadaşımız dedi ki: Sayın Bakan 
dedi ki; bunun altyapısı hazır değil, altyapısı yok, bunun altyapısının hazırlanması lazım, ondan son
ra gündeme gelmesi lazım, konuşulması lazım şeklinde bir ifadede bulunduğumu söyledi. Evet, alt
yapı yok dediğimiz şey şuydu arkadaşlar: Ne zaman bu mesele birileri tarafından gündeme getirilse 
-ki, geçen oturumda yine söylemiştim- bana, bizzat müracaat ederek, benimle bu meseleyi 
konuşarak, bu affın mutlaka çıkarılması gerektiğini ifade eden değerli milletvekilleri arasında, birçok 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşım da var. Ben bunu bir yanlış, ben bunu bir suç olarak 
ifade etmiyorum; onlara da söyledim, dedim ki: Değerli arkadaşlar, bir sefer, bu affa konu olacak öğ
renci miktarı nedir, üniversitelerden hangi gerekçelerle bunların kaydı silinmiş veya ayrılmak 
durumunda kalmışlar, bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu veriler de, Yüksek Öğretim Kurulunun. 
üniversitelerin elindedir. Biz, üniversitelere resmî bir yazı yazıyoruz, üniversitelerden toplanacak bil
giler YÖK'e gelecek, YÖK'ten bize intikal edecek ve bu veriler üzerinde, yani bu zemin üzerinde 
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konuşmamız gerekiyor. Hatırlarsanız, iki ikibuçuk ay önce, bu konu Türkiye'nin gündeminde yoğun
lukla tartışıldığı zaman, 70 000, 80 000, 100 000 öğrenciden söz ediliyordu. Ben de o zaman dedim 
ki; böyle, tahmine dayanan rakamlarla konuşamayız, bunun gerçeğini öğrenmemiz lazım. Yükseköğ
retim Kurulundan bir cevap geldi. Bu cevapta, 677 000 öğrencinin, 2000 yılından bu yana, şu veya 
bu sebepten dolayı üniversitelerle ilişiğinin kesildiğine dair bir bilgi geldi. Şimdi, açıköğretimi hariç 
tuttuğunuz zaman bile bu sayı 224 000'dir. Kaldı ki, açıköğretimi hariç tutmak da anlamsızdır. 
Neticede, devlet memuru olan veyahut da şu anda örgün eğitime devam edemeyen insanlara, eğer 
açıköğretimde okumak gibi bir hak verilmişse, onlara böyle bir imkân tanınmışsa, onları var say
mamak da doğru değil. Onları da var saymak ve bu hesapta değerlendirmek zorundayız. 

677 000 öğrenciyi konu alan bir aftan söz ediliyor. Biz, altyapı yoktu derken, sağlam veriler 
yoktu, bu sağlam verilere dayalı olarak bir karar vermek zorundayız derken, kastettiğimiz buydu. 
Bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok. 

Bir başka şey; yine değerli milletvekili arkadaşlarımız dediler ki: "Sayın Bakan, 11 kere, 
konuşmasında 'af dedi." Arkadaşlar, kelimeler üzerinde birileri oynamaya kalkarsa, hiç kimse 
benim gibi kelimelerle oynayamaz. Cambazın olduğu yerde perende atlanmaz. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Sayın Bakan, doğru söyledin!.. Söylediğin doğru!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, ben, o arkadaşlara şunu söy

lerim: Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim bu konuda, kusura bakmayın: Siz, şimdi "efendim 'af 
dediniz..." Bir suç işleyen, suç işlediği için hapse giren, şu veya bu şekilde veyahut da Ceza Yasası 
gereği, ceza muhakemesi gereği bir insan eğer mahkûm olmuşsa, bu affedilir; ancak, bundan önce, 
9 kere öğrencilere verilen bu hakka af denilmiş. Adı şu veya bu olmuş; mahiyeti önemlidir, içeriği, 
özü önemlidir. Şemsiye, güneşlik demektir. Hanginizin, şemsiye denildiği zaman aklınıza güneşlik 
gelir; şemsiye yağmurluktur; ama, neticede, Türkçe'de başka bir adı olmadığı için "efendim, Arap
lar şemsiyeyi güneşlik olarak kullanıyorlar, biz niye yağmurluk olarak kullanıyoruz" demiyoruz. 
Bunun başka bir adı olmadığı için ve öğrencilere yeni bir imkân, yeni bir fırsat verilmesi anlamına 
geldiği için, buna öğrenci affı denilmiş. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Af; adı belli işte. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bu insanlar, diyelim ki mad

dî sebeplerden dolayı, hastalıktan dolayı üniversitelerle ilişiği kesilmiş olan insanlar hangi suçu iş
lemişler ki, siz veya biz onları affediyoruz?! Haa, disiplinsizlik sebebiyle atılanlar için böyle bir 
yorum yapılıyor... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sicil affı var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Saygı duyarım. Bakın, disiplinsiz

lik sebebiyle yapıldığı zaman buna saygı duyarım. Memurlarla ilgili sicil affı geldiği zaman... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Af... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Evet; o aftır; çünkü, sicilde siz bir 

idarî suç işlersiniz ve ondan dolayı bir cezaya çarptırılırsınız, maaşınız kesilir, terfıniz durdurulur... 
OYA ARASLI (Ankara) - O, idarî af. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O, idarî af; bu, öğrenci affı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim, neyse... 
Şimdi, bunun üzerinde polemik yapmanın bir anlamı yok, kamuoyu bunun adını koymuş. Onun 

için, burada, efendim, bunun adı af mıdır değil midir... Kamuoyu, aslında bunun ne olduğunu ne ol
madığını sizden bizden çok iyi biliyor. 

Bir başka şey, yine, ben size şunu sorayım, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma özellikle 
soruyorum: Bakın, özellikle partinizin Sayın Genel Başkanı da dahil olmak üzere, daha önce bulun-
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dukları hükümetler var. Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den bu yana hiçbir zaman tek başına iktidar ol
madı, bunu kabul ediyoruz. Bakın, 1997'de çıkan afta Cumhuriyet Halk Partisinin dışarıdan destek
lediği bir hükümet var ve bu çıkan affa da Cumhuriyet Halk Partisi destek vermiş. Bakın, 1993'te, 
1995'te çıkan arlarda, yine partinizin değerli mensuplarının bulunduğu -adı SHP idi, adı SODEP idi, 
ayrı bir olay- onlar yine bu işin içerisinde. Bana birisi çıksın desin ki, Cumhuriyet Halk Partisi, parti 
olarak şu tarihteki affa karşı çıktı. Bana, bir tane örnek gösterin. Cumhuriyet Halk Partisinin karşı çık
tığı, bundan önceki 9 aftan hangisine karşı çıktığını bana izah edin. 1999 affında, evet. siz Mecliste 
değildiniz; ama, ondan önce, Mecliste olduğunuz dönemlerde, bunun örneğini gösteremezsiniz. 

OYA ARASLI (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisi değildi o zaman. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir başka şey: Bakın, Cumhuriyet 

Halk Partisi adına geneli üzerinde konuşan Değerli Milletvekili Mustafa Özyurt Bey. burada, konuş
masında. bu, üniversiteye bırakılması gereken bir şeydir ve buna hakkımızın olmadığını, bunun doğ
ru olmadığını söyledi. Bu görüşe saygı duyarım; ancak, iki ay önce, -bakın, bizzat dinlediğim, sey
rettiğim bir şeyi sizlerle paylaşıyorum- Sayın Özyürek, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Tay
yar Altıkulaç'la katıldığı, NTV'de -televizyonun adını da veriyorum- bir televizyon programında, çok 
açık bir dille "Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle affa karşı değildir" cümlesini ifade etmiştir. 

Bir başka şey: Yine, Sayın Özyürek dedi ki... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Özyurt... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - "Bu, bir popülist politikadır ve 

Sayın Başbakan 15 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili olarak beyanda bulunmuştur. Efendim, hukuk 
fakültesinin sayısı 30'dur; bu 30 hukuk fakültesindeki öğretim üyesi 15'ine ya yeter ya yetmez" şek
linde beyanlarda bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, eğer biz ülke yönetiyorsak, eğer bizim özellikle başta eğitim ol
mak üzere birçok alanda kalkınmış ülkelerin seviyesine yetişmek, Avrupa Birliği standartlarını 
yakalamak gibi bir hedefimiz varsa, bu konuda almamız gereken çok mesafe var. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının amir hükmü şudur: 2005 yılının sonuna kadar, yük
seköğretimde. örgün yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 28.3 olması gerekiyor. Peki. şu an
da okullaşma oranı nedir? 

Sayın Başkan, Genel Kurulda çok büyük bir uğultu var; lütfen uyarır mısınız. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. Genel Kuruldaki uğultu sebebiyle Sayın Bakan konuşamıyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tekrar 

ediyorum: şu anda, Türkiye'de örgün öğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 19'dur. Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının amir hükmü ise. 2005 yılının sonuna kadar bunun yüzde 28.3'e çıkması 
gerektiğidir. Kalkınmış ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman meseleyi, onların çok ama çok gerisin
deyiz. Dolayısıyla, yükseköğretimde de mutlak surette bir ilerleme, bir sıçrama yapmak zorundayız. 

Biz, öyle, hiçbir altyapısı olmayan illere üniversite açma gibi bir teşebbüste bulunmuyoruz. Bir
çok vilayetimizde... 3 fakülte, 4 fakülte, yerine göre 5 fakültesi olan illerimiz var. Bunların çok ciddî 
kampusları var, öğretim üyeleri var, öğrencileri var ve birçok daha imkânları, yurtlan ve sair var; ama. 
bunlar, büyük üniversitelerin himayesi altında eğitim öğretim faaliyetini sürdürüyor ve büyük üniver
sitelerin himayesinde oldukları sürece, en azından uzak mesafeden bu anlamda idare edildikleri sürece 
de, bu fakültelerimizin, buradaki yükseköğretim kurumlarının beklenen performansı göstermesi ve 
gelişimi sağlamaları mümkün görünmüyor. Biz, bunları, rektörlük birimlerini kurarak bir çatı altında 
topluyoruz ve onların müstakil bütçesi olan müstakil üniversiteler olarak, ileriki süreçte gelişmelerini 
tamamlamalarına imkân veriyoruz. Burada, popülizm söz konusu değildir ve burada, tamamen objek
tif kriterlerle bu iş yapılacaktır; bu objektif kriterler, geçmişte Yükseköğretim Kurulu tarafından tes-
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pit edilen objektif kriterlerdir. Biz, yeni kriter falan da oluşturmuş değiliz. Onun için, bizim 
politikalarımıza, popülist politikalar, ona buna sempatik görünmek, hoş görünmek için gündeme 
getirilmiş politikalar şeklinde bir itham yöneltilmiş olmasını son derece haksızlık olarak değerlen
diriyorum. Eğer biz böyle bir popülist politika yapsak, niye 15 üniversiteden söz edelim; Türkiye'nin 
40 vilayetinde üniversite yoktur, 40'ında da üniversite açarsınız, esas, işte o zaman popülizm olur. 

Bu meseleye de gelince değerli arkadaşlar, bu konuda, aslında, söylenmesi gereken her şey 
söylendi, rakamlar ortada ve öğrencilerin niçin üniversitelerden ayrılmak zorunda kaldıkları veya 
niçin ayırıldıkları yine ortada. Ben, Yüce Parlamentonun, bu durumu gözönünde bulundurarak 
gerekeni yapacağına inanıyorum. Daha önce olduğu gibi, bir kez daha altını çiziyorum; popülizm 
adına değil, akademisyen olarak tekrar altını çiziyorum; böyle, olur olmaz, zamanlı zamansız, 
zeminli zeminsiz af çıkarılmasına, tekrar, karşı olduğumu ifade etmek istiyorum; ama, bugün, özel
likle 2000'li yıllarda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden de kaynaklanan ciddî bir durum, ciddî 
bir sonuç ortadadır. Biz, bunu telafi etmek için, böyle bir adım atılmasına taraftar olduk. Tasarı 
olarak getirmememizin de sebebi, tekrar ifade ediyorum, hükümet programında elbette böyle bir 
şey yoktu; ancak, bir toplumsal talep olarak gündeme geldi; aldığımız veriler, bunun yapılması 
gerektiğini ortaya koydu. Dolayısıyla, bu kanun teklifine, Hükümet olarak da biz sıcak baktığımızı, 
taraftar olduğumuzu ifade ettik; mesele bundan ibarettir. 

Ben. bir kez daha, katkı sağlayan, görüşlerini ortaya koyan, eleştiren herkese teşekkür 
ediyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, adım geçecek şekilde, Sayın Bakan konuşmamı 

başka yöne çekti; izin verirseniz... 
BAŞKAN - Anlaşılmadı Sayın Özyurt. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Bakan konuşmamı başka yöne çekti efendim; başka bir 

yerde konuştuğumu, başka türlü... 
BAŞKAN - Sayın Özyurt, tutanakları getirip bakacağım. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Tutanaklara gerek yok Sayın Başkan, şimdi söyledi. 
BAŞKAN - Kanunun tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen Konya Milletvekili Ahmet Işık. 
Buyurun Sayın Işık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanınca bir daha 

görüşülmek üzere geri gönderilen Yükseköğretim Yasasına Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 832 
sıra sayılı Kanun Teklifinin geneli üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversiteler, özgür ve demokratik ortamlarda bilginin 
üretildiği, yayıldığı, gerçeğe ulaşmanın değişik yöntemlerle araştırıldığı, insanın ve ülkenin 
geleceğinin inşa edildiği vazgeçilmez kurumlar olarak çağdaşlaşma ve kalkınma hamlesinin motor 
gücü mesabesinde olup, toplum üzerindeki olumlu etkileri açıkça görülmektedir. 

Üniversitelerimizde eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, akademik denetimin yapılabilmesi 
ve bilimsel özgürlüğün sağlanması, yönetimde demokratikleşme, performans değerlendirmesi ve 
yönetimin sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmesiyle öğrencilerin yönetime katılımlarının 
sağlanması, yükseköğretime girişte ve akademik yükseltilmelerde yaşanan sorunların önemli öl
çüde giderilmesi, ortaöğretim ile yükseköğretimin, sanayi ile üniversitenin bütünlüğünün sağlan
ması; bilim, eğitim, istihdam, üretim ilişkilerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği yükseköğretim 
alanının gereklerinin yerine getirilmesi, siyasal iktidarımızın ana hedefleri arasında yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980'den sonraki yirmi yıllık süreçte yükseköğretim 
kurumlarındaki ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili değişik periyotlarda 9 defa kanun çıkarıldığı, 
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kamuoyunca bilinmektedir. Bu durumun her ne kadar öğrencilerin eğitim-öğretim disiplinleri üzerin
de olumsuz etkiler yaptığı, üniversitelerdeki eğitim-öğretim disiplinini ve verimini zedelediği yönün
de değerlendirmeler mevcut olsa da, geçtiğimiz süreçteki ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve 
ekonomik zorluklar, toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediği gibi, yükseköğretimdeki gençlerin 
başarısını da önemli ölçüde etkilemiş ve psikolojileri üzerinde derin tahrifatlar meydana getirmiştir. 
Yaşanan krizlerin tarafı olmayan gençlerimiz, maalesef muhatabı olmaktan kurtulamamışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; harcını yatıramadığı için üniversiteyle ilişiği kesilen bin
lerce öğrenci olduğu gibi, öğrencilik hakkını elde ettiği halde üniversite ortamında yaşamını idame 
ettiremediği için kendi isteğiyle kaydını almak zorunda olan onbinlerce öğrenci bulunmakta ve ateş, 
maalesef düştüğü yeri yakmaktadır. Ortaöğretimini tamamlayıp yükseköğretim aşamasına gelin
ceye kadarki ve sonraki sürecin, gerek ebeveynlerin gerekse öğrencilerimizin ekonomik ve sosyal 
sıkıntı boyutları hepimizin ve toplumun malumudur. Öğrencilerin üniversitelere dönüşlerini sağ
lamak amacıyla çıkarılan ve dönemsel hale gelmiş olan yasal düzenlemelerin oluşturduğu işbu fiilî 
durum karşısında beklenti halindeki öğrencilere bir fırsat tanınmasının zorunlu hale geldiği de 
gözardı edilmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülkedeki gelişmişliğin en büyük ölçütlerinden birisi de, 
malumunuz, insanların eğitim seviyesidir. AB sürecinde üniversiteye girmiş, hazırlık okumuş, 1 inci, 
2 nci ve 3 üncü sınıfı geçtiği halde, 4 üncü sınıftaki kısmî başarısızlıktan dolayı ilişkileri, ilişikleri 
kesilen öğrencilere ve diğer öğrencilere hak tanınmaması, telafisi imkânsız sonuçlan da beraberinde 
getirecektir. İşbu kanun teklifi, 670 000 civarında öğrenciyi ilgilendiren ve yakın aileleriyle birlikte 
düşündüğümüzde yaklaşık 5-6 milyon vatandaşımızı kapsayan yönüyle, yükseköğrenim hakkını bir 
şekilde kaybetmiş, ailevî, psikolojik ve sosyal hayatı tamamen bozulmuş, her gün yeni bir umutla 
hayata tutunmaya çalışan gençlerimize yeni bir imkân tanımak, onları, toplumda daha etkin, özgüven
leri yeniden oluşmuş, yarınlara umutla bakar hale getirmenin imkânını Parlamentoda sağlamamız 
gerekmektedir. Yaşadıkları bu süreç, acı tecrübe olarak yaşam kesitlerinde yer alacağından sağlanan 
bu imkânı en iyi şekilde kullanacaklardır. Gerek yasadan yararlanacak öğrencilere gerekse de gelecek 
genç kuşaklara, bu tür çözümlere ümit bağlanmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meslekî ve teknik eğitime talebi düşüren, haksız ve adalet
siz uygulamalara sebep olan mevcut üniversite yerleştirme sistemi, yarışmayı teşvik edecek ve 
adaleti sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. Meslekî eğitim veren meslek yüksekokulları, meslek 
standartlarına uyumlu hale getirilerek arainsangücü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 
Açıköğretim, her yaştan ve meslekten insanın bir mesleği öğrenmesine ya da kendisini geliştirmesine 
imkân verecek çok yönlü eğitim kurumları olarak yaygınlaştırılmalıdır. Üniversitelerin bölgelerin
deki potansiyelleri de dikkate alınarak belirli alanlarda ihtisaslaşmalar sağlanmalıdır. Eğitim ve öğ
retim hakkının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılarak, eğitim, hayat boyu devam edecek bir 
süreç olarak kabul ve teşvik edilip kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkânları sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, gençlik, ülkemizin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizmin 
ve değişim potansiyelinin de kaynağıdır. Genç nüfusa sahip olmak, Türkiye için büyük bir imkân 
ve fırsattır. Özgür düşünceli, kendi başına karar alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evren
sel anlayışın doğrularından haberdar olan ve hayatın güçlükleriyle baş edebilecek, donanımlı ve 
yetenekli gençlerle ülkemizin çok daha büyük vizyon yakalayacağı, bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evrensel hukuk ölçütlerinin yakalandığı, ulusal tam kal
kınmışlık şartlarının gerçekleştiği, temel hak ve hürriyetlerin ve fırsat eşitliğinin ideal anlamda 
hayata geçtiği süreçlerin sonuçlanmasını temenni ediyor; Genel Kurulu, bir kez daha, saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
İçtüzüğün 81 ve 60 inci maddelerine göre, 20 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
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Buyurun Sayın Karademir. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; aracılığınızla. Bakana sor

mak istiyorum. 
Bu yasa tasarısı henüz görüşülmeye başlamadan önce, ben. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 

sorular yöneltmiştim yazılı bazda; ama, henüz onların cevabını alamadım. Dolayısıyla, o soruları, 
Sayın Bakana yöneltmek istiyorum; tabiî, Bakan da dinlerse. 

Bu yasa tasarısının gerekçesinde, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik zorluklar 
toplumun bütün kesimlerini ciddî şekilde sarstığı gibi, yükseköğretim gençliğinin başarısını da 
önemli ölçüde etkilediğinden bahisle, teklifin amacının, harcını yatırmadığı için üniversiteyle iliş
kisi kesilen ve ekonomik nedenlerle kendi isteğiyle dosyasını alıp ayrılan öğrencilerin öğrenim hak
kının geri verilmesi olduğu vurgulanmıştır; ancak, teklifin geçici 50 nci maddesiyle, her ne sebep
le olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin bu yasadan yararlandırılması amaçlanmıştır. Teklifin, 
ekonomik nedenlerin dışındaki nedenleri de amaçladığı açıktır. Bu anlamda, teklifin yasalaşmasıy
la toplam kaç öğrenci aftan yararlanacaktır? 

Ekonomik nedenlerle harcını ödeyemediği için ilişiği kesilen ve aftan yararlanacak öğrenci 
sayısı kaçtır? 

Getirilen düzenlemeyle aftan yararlanacak öğrencilerin okullara göre dağılımı nedir? 
Disiplin suçundan dolayı ilişiği kesilen ve aftan yararlanma hakkına sahip olacak öğrenci sayısı 

kaçtır? 
Türban yasağı nedeniyle ilişkisi kesilen ve aftan yararlanma hakkına sahip öğrenci sayısı kaçtır? 
Bu tasarıya Yükseköğretim Kurumu karşı çıkmıştır; basına ve kamuoyuna açıklamıştır. Buna 

rağmen ısrarla bu yasa tasarısının Meclise getirilmesinin amacı nedir? 
Bir soru daha sormak istiyorum. Gelişmiş ülkelerde dahi türban gibi dinî simgelerin hiçbir 

kamusal alanda kullanılmaması konusunda tedbirlerin ve düzenlemelerin alındığı bir ortamda... 
BAŞKAN - Sayın Karademir, sorunuzu sorar mısınız... 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) -... getirilen teklifin hukuka, insan haklarına ve kamu yararına 

uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karademir. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUŞTALA GA7.ALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakana şu soruları yöneltmek istiyorum: 
Bu tasarının, daha doğrusu önerinin gerekçesinde ekonomik nedenlerle ilişiği kesilenlere de 

gönderme yapılıyor. Gerçekten de. bu harçlarını ekonomik nedenlerle yatıramayanların ilişkisi 
kesilmişse, insanın gönlü onların yeniden ilişki kurmasını istiyor; ama, geçen gün Danıştaya açılan 
bir dava sonuçlanmıştır. Danıştay, harçlarını yatıramayan öğrencilerin ilişkisinin kesilmemesine 
karar vermiştir. Daha doğrusu, bunu, yargı karara bağlamıştır. Dolayısıyla, bu yasanın gerekçesin
de dayandırdığı ve maddesiyle getirdiği bir hüküm ortadan kalkmış oluyor. Buna ne diyeceksiniz? 

Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra, aynı gerekçelerle, birsürü, ilişiği kesilenler olacak; yeni bir 
kısırdöngü mü başlayacak? Yani, hiç olmazsa, bu son düzenleme olup, bunu köklü bir biçimde 
üniversitelere bırakmayı düşünüyor muyuz? 

ABD'nin dışında hangi çağdaş, ileri ülkede, Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, bu tür düzenleme 
yapılmaktadır? Yani, bir üniversitenin işi parlamento tarafından yapılmaktadır? 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Oral, buyurun. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ben; önce, Sayın Bakanımın Cumhuriyet Halk Partisine sorduğu bir soruyu yanıtlamak is

tiyorum. 9 kere af çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi... 
BAŞKAN - Sayın Oral. soru yanıtlamayacaksınız, soru soracaksınız. 
Buyurun. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkanım, soracağım, izniniz olursa... 
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi, belki, çıkarılan bu 9 affa karşı çıkmadı; ama, bundan sonra 

çıkarılacak afların, ne öğrencilere ne sisteme fayda getirmeyeceğini Sayın Komisyon Başkanı da 
deklare etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi de, bunu, bu aftan itibaren düşünmeye başlamıştır. Yani, 
bunun yadırganacak tarafı yoktur; bir kere, bunun, sizin tarafınızdan anlaşılmasını istirham 
ediyorum. 

Soruma gelince: Siz de, beyanınızda, yaklaşık 650 000 öğrenci bundan yararlanacak diyor
sunuz. Üniversite sınavları sonucunda 650 000 öğrencinin, bu eğitim sisteminde, kendine yer bul
maya çalıştığı bir Türkiye eğitim sisteminde, acaba, bu ilave 650 000 öğrenciyle birlikte nasıl bir 
eğitim kalitesi yakalanacaktır ve bu eğitim sistemi kalitesinin yakalanması için, acaba, tarafınızdan 
bilimsel bir altyapı çalışması yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oral. 
Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, üniversitelerimiz, gerek kadro 

gerekse malî kaynak açısından son derece güç koşullarda görev yapmaktadır. Dönersermayelerinin 
en önemli kısmı, temizlik işlerinde çalıştırdıkları sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer görevlilere 
gitmektedir. Bu afla, üniversitelerimize önemli sayıda öğrenci yerleştirilecektir; ancak, kadro yeter
sizliği nedeniyle ve malî açıdan çok büyük sorunları olan üniversitelerimize, acaba. Maliye Bakan
lığımızca, 2005 bütçelerine ilave bütçe verilecek midir? 

İkinci sorum: Ben, size teşekkür ediyorum. Malatya Üniversitesinde 21 öğrenci adına teşekkür 
ediyorum, 15 000 yatan hasta. 25 000 ayakta tedavi hasta adına; ancak... 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, sorunuzu sorar mısınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Soruyorum efendim. 
Acaba, bir kişiye kızarak, bir üniversiteye kadro kanunu verilmez mi; yoksa, Malatya'nın tüm 

sorunu çözülmez mi? Sayın Bakanıma soruyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Buyurun Sayın Tunç. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Bakanım, dünyanın hiçbir yerinde öğrenci affı olmadığı yönün

de konuşmalar yapıldı. Acaba, dünyanın diğer ülkelerinde üniversitelerden atılma var mı? Bunu 
sormak istiyorum. 

Bir de, 15 yeni üniversite kurulacak, bunların içerisinde Uşak Üniversitesi de var. Bu üniver
site ne zaman kurulacak? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 
Buyurun Sayın Şahin. 
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FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, kanun metninde "her ne sebeple olursa olsun, ilişkileri kesilmiş öğrencilere, 

ilişkilerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve üç sınav hakkı 
verilir" denilmektedir. Burada söz konusu olan devam, zorunlu bir devam mıdır yoksa ihtiyarî 
midir; yalnız sınavlara girmekle yeterli olacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 
Buyurun Sayın Oral. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Efendim, ben, daha fazla meşgul etmek istemiyorum, Sayın 

Bakana cevap için süre tanımak istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oral. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Çok naziksiniz. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Her zamanki gibi... İnşallah, siz de öyle olursunuz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, soruları cevaplandırabilirsiniz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

değerli milletvekili arkadaşlarımın sorduğu sorulara, sorulma sırasına göre cevap vermeye 
çalışacağım. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal Karademir Bey, özellikle gerekçede ekonomik meselelerin önp-
lana çıkarıldığını, ancak, ne sebeple olursa olsun, herkesin de bundan yararlanacağını ifade etti; 
bunun doğru olup olmadığını sordu. Türban meselesiyle ilgili sorusu var. 

Hemen şunu söyleyeyim. Burada ifade edilen ekonomik sebep, sadece harçlarını yatıramadığı 
için okuldan ilişiği kesilme anlamına gelmez. 2000'li yıllarda yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla 
toplumda birçok insan iflas etti, üniversitede okutulan insanlara babası tarafından harçlık bile gön-
derilemcdi. Bir insan harcını yatırmış olabilir, ancak şartları itibariyle ekonomik olumsuzluklar ken
disini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Şimdi, burada, gerekçede, tek başına ifade edilen şey, ekonomik sebep değildir; bu sebepler
den birisidir. Bir öğrenci, o anda, şu veya bu sebepten dolayı başarısız olabilir, ancak, bu insan, ken
disini toparlayabilir ve tekrar onlara bir fırsat verirsiniz; başarısızlık da, aynı zamanda, yeniden bir 
şans tanınma sebebi olabilir. İnsanların hastalıktan dolayı üniversitelerle ilişikleri kesilmiş olabilir. 
Dolayısıyla, bütün hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, burada ciddî bir yekûn teşkil etmektedir ve 
zaten, miktarı söyledim; ancak, özellikle "kaç öğrenci türban meselesinden dolayı üniversiteden 
uzaklaştırılmıştır veya ilişiği kesilmiştir" sorusuna verilebilecek bir cevap yok; çünkü, Yükseköğ
retim Kurulundan istediğimiz dokümanlarda da böyle bir tasnif söz konusu değil; ancak, sebepler 
sıralanırken, kendi isteğiyle ayrılan, harcını yatıramadığı için ayrılan, şu veya bu sebepler zikredil
miş. Sayın Karademir'e bu listeyi, ben, yazılı olarak takdim edeceğim. 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Bir ay önce istemiştim; henüz, gelmedi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hemen şimdi takdim edebiliriz; burada. 
Sayın Gazalcı, yine, aynı mahiyette bir soru soruyor. Ekonomik nedenlerden dolayı ilişiği 

kesenlerle ilgili olarak, harcını yatıramadığı için üniversiteden ilişiği kesilenlerle ilgili Danıştayın 
verdiği karardan söz ediyor. 

Bu karar geriye işleyebilir; işlese bile, dediğim gibi, ekonomik neden, tek başına harç 
meselesiyle sınırlı tutulamaz. 
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Denizli Milletvekili Sayın Haşim Oral'ın sorduğu, özellikle ciddî miktarlarda insan bundan yarar
lanacak ve üniversiteye dönecek meselesine Mevlüt Bey de temas etti "önemli ölçüde öğrenci dönecek
tir" dedi. Aslında, Alim Tunç Beyin, Fatma Şahin Hanımefendinin sorulan da aynı mahiyettedir. 

Değerli arkadaşlar, burada "her öğrenciye devam hakkı verilir" ifadesinde, bu hak verilir; ama, 
bu, bir mecburiyet değildir. Özellikle, eğer, öğrenci, iki yıl, üç yıl önce üniversiteden ayrılmışsa ve 
devam ettiği fakültenin, bölümün, laboratuvar, atölye gibi uygulamalı bölümleri varsa, öğrenci, 
kendi bilgilerini yenilemek ve bu konuda kendisini takviye edebilmek için isterse devam edebilir; 
ama, bu, bir mecburiyet değildir, sınava girmek yeterlidir. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, daha önce yaptıkları konuşmalarda "daha önceki af-
larda üniversiteye dönenlerin oranı yüzde 4'tür" dediler. Değerli arkadaşlar, zaten 677 000 öğren
cinin 224 000'i örgün öğretime devam ediyor. Örgün öğretim içerisinde... 

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; Sayın Bakanın konuşması an

laşılamamaktadır... 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Değerli arkadaşlar, bu, örgün öğretim

den ilişiği kesilen 224 000 öğrencinin yine çok önemli bir miktarı meslek yüksekokullarından ay
rılmadır. Meslek yüksekokullarının, zaten, bir kontenjan, yer problemi söz konusu değildir. 
Dolayısıyla, bu af, üniversitelerimize çok ciddî boyutta bir malî yük getirmemektedir. Böyle bir 
kontenjan zorlaması falan da söz konusu olmayacaktır. 

Sayın Aslanoğlu'nun, Malatya'nın özel durumuyla ilgili sorduğu soru, aslında, söz konusu olan 
affın kapsamı içerisinde değildir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Teşekkür ettim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Teşekkür ettiniz, ben de size teşekkür 

ediyorum. 
Malatya Üniversitesinin kadro talebiyle ilgili bir yasa vardır, Meclisin gündemindedir. Meclis, 

günü geldiği zaman, bunu görüşecektir. Buna şimdilik böyle cevap vermekle yetineyim. 
Yine, başka bir arkadaşımızın sorduğu soruya, Uşak Milletvekili Alim Tunç Bey, bir başka 

soruyla yeni bir boyut katmıştır. Sayın Tunç diyor ki: "Dünyanın başka ülkelerinde, üniversiteden 
ilişiği kesilme diye bir şey var mı?" Dünyanın birçok ülkesinde, bu manada, öğrencilere sonsuz, 
sınırsız hak verilmektedir. Üniversiteyi bitirinceye kadar... Hatta, Avrupa üniversitelerinde yaşları 
50'nin, 60'ın üzerinde olan insanlar görürsünüz. Bunların bir kısmı, gençliğinde başlamış, sonra ara 
vermiş, bitirememiş, tekrar dönmüştür. Biz, yasalarımızı, Türkiye'nin ihtiyaçlarını, Türkiye'nin ön
celiklerini ve Türkiye'nin şartlarını gözönünde bulundurarak çıkarıyoruz. Bu hususu özellikle dik
katlerinize sunmak isterim. 

Soru sorduğunuz için ve bana bu cevapları verme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bir şeyin altını özellikle çiziyorum: Devam zorunluluğu yoktur; sadece, bir hak verilmektedir. 

Bunu özellikle ifade etmek isterim. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, İçtüzük 92 nci madde koşullarının dikkate 

alınmasını istiyorum. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkanım, söz verecektiniz... 
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BAŞKAN - Sayın Özyurt, tutanakları istedim; vereceğim söz; tutanakları inceleyip, söz 
vereceğim. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Ne zaman vereceksiniz, yarın sabah mı Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Ama, oturumla ilgili Sayın Özyurt, maddeyle ilgili değil ki?!. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Tutanaklar bir dakikada gelir efendim... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Özyurt... 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İçtüzük 92 nci maddenin dikkate alınmasını istirham 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, söylediğiniz anlaşılmıyor. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kuruldaki uğultudan dolayı sayın hatiplerin konuşması an

laşılamamaktadır... 
Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL, ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, oylamada, İçtüzük 92 nci maddedeki koşul

ların dikkate alınmasını istirham ediyorum. İçtüzük 92 nci maddedeki koşulların... 
BAŞKAN- Sayın Anadol, şimdi, biz, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 

maddelerine geçilmesini oyluyoruz. Hem geçici 50 nci maddede hem geçici 51 inci maddede ve 
aynı zamanda kanunun tümü oylanırken istenilen şartlan arayacağız... 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Lütfen... Şimdi, burada, maddelerine geçilmesini oylamak için 330 çoğunluğu da 

aramayacağız herhalde. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 nci maddeyi ve bu maddeye ekli geçici 50 nci maddeyi okutuyorum : 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN 
MADDF, L- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad

deler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 50.- Yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarında ön 

lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar -kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil- her ne sebeple olursa olsun ilişik
leri kesilmiş öğrencilere ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğretim yılı 
devam ve üç sınav hakkı verilir.... 

(AK Partisi sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Say in milletvekilleri...(AK Partisi sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri....(AK Partisi sıralarından gürültüler) 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. (CHP sıralarından "Bravo Başkan"sesleri, alkışlar) 

Kapanma Saati: 17.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

832 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 23. 2. 2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, kanunun 1 nci maddesini ve bu maddeye ekli geçici 50 nci maddeyi okutuyorum: 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN 

Kanun No.: 5306 Kabul Tarihi: 23.2.2005 
MADDE 1.- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici mad

deler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 50.- Yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve diğer bütün sınıflarında ön 

lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar -kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil- her ne sebeple olursa olsun ilişik
leri kesilmiş öğrencilere ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler için bir öğretim yılı 
devam ve üç sınav hakkı verilir. Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları dersler programdan 
çıkarılmış ise bu derslerin yerine kurumlarınca belirlenecek başka derslerden sınava girerler ve bu 
sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılır. 

Birinci fıkradaki haklar saklı kalmak kaydıyla, uygulamalı eğitim-öğretim yapan okullardan 
ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumun
ca devam imkânı sağlanır. Bu öğrenciler için Kanunun öngördüğü sınav süreci ilgili yönetmelikler-
deki devam şartını tamamladıktan sonra başlar. 

Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok üç dersten başarısız olup 
bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere; üst sınıfa devam etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler 
için üç sınav hakkı verilir. Not ortalaması sebebiyle sınıf geçemeyen öğrencilere de bir üst sınıfa 
devam etme ve istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır; mezun olamayan 
öğrencilere ise istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır. 

2547 sayılı Kanunda öngörülen azamî öğrenim sürelerini doldurdukları için, kurumları ile 
ilişikleri kesilen öğrencilere; alamadıkları dersler için, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl devam 
etme ve sınav hakkı tanınır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen denklik işlemlerine esas olmak üzere yapılan 
seviye tespit sınavlarında başarısız olan öğrencilere ek bir sınav hakkı verilir. 

Müracaat süreleri içerisinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre veril
miş hakları kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların ter-
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hislerinden sonraki iki ay içinde müracaat hakları saklıdır. Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar, 
bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde müracaat ettikleri takdirde, bu Kanun hüküm
leri çerçevesinde haklarını kullanabilirler. 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay 
içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ankara Millet
vekili Oya Araslı. 

Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Araslı, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlıyorum ve 832 sıra sayılı Kanun üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, 1 in
ci maddeyle ilgili görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Yasa görüşülmeye başlandığı sırada, bir af içerip içer
mediği ve reddedilmiş olduğu için, aradan bir yıl geçmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülüp görüşülemeyeceğine ilişkin birtakım tartışmalar yapıldı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 87 nci maddesi fevkalade açıktır. Bu mad
dede, lürkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan genel ve özel af yetkisi ifade edilirken, bu af 
yetkisinin adlî yahut idarî, hürriyeti bağlayıcı yahut para cezası olup olmadığı üzerinde herhangi bir 
ayırım yapılmamış ve affın türlerinden herhangi biri bu yetkinin kapsamının dışında tutulmamıştır. 
Onun için, Anayasanın, hele Türkiye Büyük Millet Meclisinin af yetkisi ile uzaktan yakından ilgisi 
olmayan Cumhurbaşkanına tanınmış af yetkisine uzanarak, buradaki atfın idarî cezaları içermediği 
konusunda birtakım yorumlara sapılması fevkalade yanlıştır. Hukuk fakültelerinde eğitim görmüş 
olanların bu tür bir hataya düşmemiş olmaları gerekir diye düşünüyorum ve memnuniyetle 
görüyorum ki, Sayın Başkan, oylama sırasında beşte 3 çoğunluk arayacağını ifade ederek, böyle bir 
yanlışa saplanılmasının önüne geçmiş olmaktadır. 

Diğer taraftan, tartışmalar esnasında, kimi arkadaşlarımızın, bundan önce yapılmış olan uy
gulamaları burada dile getirerek, reddedilmiş yasaların bir yıl beklenmeden de Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülmesine imkân bulunduğu doğrultusunda birtakım fikirler ifade etmelerini de 
üzüntüyle karşılıyorum. Bu tür uygulamalar yapılmış olabilir; ama, bu tür uygulamaların yapılmış 
olması ve o sırada herhangi bir milletvekilinin veya herhangi bir siyasî parti grubunun, buna, İç
tüzüğün 76 ncı maddesini öne sürerek itirazda bulunmaması, yapılan uygulamaya doğruluk ve hak
lılık kazandırmaz. Yanlış üzerine hak inşa edilmez. Yanlışın her tespit edildiği aşamada bundan 
dönülmesi gerekir. Bu amaçla, ben, reddedilmiş olan bir kanunun, bir kanun teklifi ve tasarısının, 
yine bir yıl geçmeden görüşülmemesi esasına uyulmasında yarar olduğu görüşümü burada 
yinelemek istiyorum. Herhangi bir uygulama olması, bu görüşün taşıdığı haklılığı zedeleyecek bir 
olay değildir, karşı görüş olarak ifade edilecek, hatta, tartışılabilecek bir durum da değildir. 

Bunları ifade ettikten sonra, yasanın 1 inci maddesiyle getirilmiş olan geçici madde 50'yle, 
2547 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 50'yle ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Burada, her ne sebeple olursa olsun, 29.6.2000 tarihinden bugüne -yürürlüğe girdiği tarihe-
kadar üniversitelerle ilişkileri kesilmiş olan öğrencilere, üniversite eğitimine devam imkânı getiril
mekte ve üç imtihan hakkı tanınmaktadır. Böyle bir düzenlemede kamu yararı var mıdır? Bunu iki 
açıdan irdelemek gerekir. 

Birincisi, bu yasa teklifi, kamu yararına yönelik midir? Biliyorsunuz, bütün erklerin kamu 
yararı nihaî amacına yönelik olarak kullanılması gerekir. Ama, gerekçeye bakıyoruz, deniliyor ki, 
toplumda bir beklenti uyanmıştır, bir beklenti yaratılmıştır. Her ne kadar yanlış olsa da, sık sık af 
çıkması... Bir daha çıkmaması için uyarıda bulunalım; ama, bu beklentiyi karşılayalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir kamu yararı amacı değildir. Bu bir beklentiyi karşılamaktır, bunun 
adı da -açık konuşalım- popülizmdir. Yasama erkini bu amaçla kullanmaya yetkiniz olmamak 
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gerekir. Biz, bu düzenlemeyi, eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi için yapıyoruz diyebiliriz. Biz, 
bu düzenlemeyi, öğrencilerin daha coşkulu bir eğitim hayatına geçmesini, daha kaliteli bir eğitim 
almasını sağlamak için yapıyoruz diyebiliriz. Ama, beklenti karşılamak için, yanlışlığını da ifade et
tiğiniz bir düzenlemeyi getirmek, kamu yararı amacına yönelmek değildir. Burada nihaî amaç, 
kamu yararını gerçekleştirmek değil, beklentileri karşılamaktır. 

Bir başka açıdan da kamu yararını arayalım, o açıdan da değerlendirelim bu teklifi. Kamu yararı 
amacının gerçekleşebilmesi, kamunun yarar görebilmesi için eğitime bir şeyler katması gerekir 
yapılan düzenlemenin. Acaba, eğitime bir şeyler katıyor mu? Sık sık, hemen hemen iki yılda bir tek
rarlanan aflar, acaba, eğitimin kalitesinin yükselmesine, hem eğitimi veren hem eğitimi alan bakımın
dan herhangi bir katkıda bulunuyor mu; hayır, değil. Şimdi, şu tarihte kayıtları silinmiş öğrenci 
konumunda olanların bir kısmı, pek çok kez, çıkan bu af yasalarından yararlandılar. Pek çok kez kayıt
ları silindi, yeni çıkan aflarla tekrar sisteme dahil edildiler ve bugün affedeceğimiz öğrencilerin 
içerisinde gene tekrar tekrar affetmiş olduklarımız var. Eğer affetmenin eğitime bir yararı olsaydı, bu 
öğrenciler bu konuma gelmezlerdi. Sürekli çıkan af, öğrencide bir beklenti yaratıyor. Tembellik yap
sam da, nasıl olsa iki yıl tembellik yaparım, kaydım silinse bile, iki yıl sonra treni bir yerinden yakalar, 
eğitime devam ederim; bizim için hak zaten af çıkarması Meclisin... Öğrencide böyle bir beklenti 
yaratıldığı zaman, öğrencinin dersini can kulağıyla dinlemesi ve tüm varlığıyla kendini derslerine 
çalışmaya adaması mümkün değildir. Bunu bir eğitimci olarak biliyorum, eğitimci kökenli arkadaş
larımın hepsinin de bildiğine inanıyorum. 

Hele hele disiplin cezası nedeniyle kaydı silinenler... Bir öğrenci, kendisine ders veren öğretim 
üyesine hakaret etmiş, kaydı silinmiş, tekrar onu öğretim üyesinin karşısına oturtuyorsunuz. Bu 
nasıl bir eğitim disiplini anlayışı?! Ve sık sık da aynı şeyi çıkardığınız aflarla yapıyorsunuz. Bu öğ
rencilerde, aklıma gelen hakareti yapayım, canımın istediği münasebetsizliği sınıfta yapayım, nasıl 
olsa, iki yıla kalmaz bir af çıkar anlayışı yaratıyorsunuz. Böyle bir anlayış çerçevesinde eğitimde 
disiplin sağlamak mümkün müdür; hayır. O zaman, getirdiğimiz düzenleme, eğitim ilkeleri 
bakımından herhangi bir yarar sağlamaya yönelik bir düzenleme değildir. 

Peki, yükseköğretim kurumları acaba afla gelecek yükü karşılayabilecek bir durumda mıdır? 
Üniversitelerimize, öğrenci sayıları da gözetilerek bütçeden birtakım tahsisler yapılmıştır; ama, 
şimdi, biz, mevcut öğrenci sayısını birkaç kere kabartacak bir öğrenci yükünü, yükseköğretim 
kurumlarına bu afla göndermiş olacağız. Bu, çalışmayan öğrencinin, çalışmaktan başka hiçbir 
günahı olmayan öğrencinin üniversitede sahip olduğu imkânlara ortak olması demektir; o imkân
ların iki kere, üç kere azaltılarak, çalışkan öğrencinin yararlanacağı bu imkânlardan, çalışmamış öğ
rencinin yararlanması suretiyle, bu imkânları azaltması demektir; öğretim üyesinin öğrenciye ayır
ması gereken zamanın azalması demektir. 

Acaba, bunları kaldırmaya bizim yükseköğretim kurumlarımızın kapasitesi yeterli midir; kuş
kusuz yetersizdir. Yetersiz olduğu için de, yaptığımız bu işlem, eğitimin kalitesini düşürmekten öte 
bir sonuç vermeyecektir ve yaptığımız bu tasarrufla, derslerini çalışmakta yeteri kadar başarı gös
termemiş, özen göstermemiş öğrenciler için, özen göstermiş öğrenciler, imkânları azaltılmak 
suretiyle cezalandırılmış olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Buna hakkımız var mıdır; buna da hakkımız olmadığını 

düşünüyorum. 
Bir konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hukuk devleti, kâğıtta kalan bir ilke değil. Bunun 

yürürlüğe konulması, bizim yapacağımız birtakım tasarruflarla mümkün. Bir kuralın kural olmasını 
sağlayan özelliklerinden birisi, onun kalıcılığıdır; onun, hukuk devletinin, vatandaşa sağladığı güven
lerden birisi istikrardır; kuralın istikrarı, kalıcılığı, neyi getirip neyi getirmediğinin belirli oluşudur. 

Şimdi, üniversite öğrencisi için sınıf geçme düzeni bakımından kural nedir; bu kuralları, biz, 
iki yılda bir değiştiriyoruz ve yasama meclislerinin merhametine bağlı olarak değiştiriyoruz. Bir ar-
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kadaşımız "af, merhamet değildir" dedi. Peki, bu koşullarda yapılan bu tasarruf merhametten başka 
nedir?! Neye göre değiştiriyoruz? Eğer, gerekiyorsa, Yükseköğretim Kurumuyla görüşelim, sınırsız 
sınav hakkı çıkaralım; buna itirazımız yok Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu bağlamda yapılan 
görüşmelerle ortaya çıkacak çözümlere asla ve kafa itirazımız yok. Bu, çeşitli şekillerde olabilir; 
ama, bir düzen kurulsun ve bir daha bu düzen bozulmasın. Bu da, böyle, bir arkadaşımızın, iki ar
kadaşımızın verdiği yasa teklifleriyle kurulacak bir düzen değildir. Bu, yükseköğretim kurumlarıy
la görüşerek, onların kapasiteleri, deneyimleri gözönünde tutularak ortaya konulabilecek olan bir 
çözümdür. Bu nedenle, en azından, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi bakımından da, getirilen 
düzenlemenin fevkalade olumsuz bir görünüm taşıdığını söylemek istiyorum. 

Ayrıca, böyle bir af için ne değişmiştir? Ne getirecektir bu sınav hakkının ötesinde? Diğer öğ
rencilere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OYA ARASLI (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Devamla) - ...çalışkan öğrencilere tanımadığımız sınav hakkının ötesinde, bir im

tiyazın ötesinde ne getirecektir? Biz, bu öğrencilerden maddî imkânsızlık nedeniyle kaydı silinenler için 
yeni maddî imkânlar mı sağladık? Onların annelerine, babalarına iş imkânları sağladık da, gelirleri art
tı, eh bundan sonra da -maddî imkânsızlık nedeniyle kaydı silinmişti- devam etsin demek durumunda 
mıyız; yok, hayır; aslına bakarsanız, her gün işyerleri kapanıyor, her gün işsiz sayımıza yenileri ek
leniyor. Yurtların kapasitesini artırdık da, gelin bakalım, kalacak yeriniz olmadığı için tahsilinize son 
verilmişti, şimdi, bu imkânı sağladık, gelin mi diyoruz? Çocukların burslarının miktarlarını, kapsam
larını mı artırıyoruz; hayır, böyle bir durum da yok. O zaman, bu tavırda bir yanlış var ve burada 
atacağımız adım, siz ne derseniz deyin, bu son adım deyin, yanlıştır, bir daha bu yanlış yapılmasın 
deyin, bunu başka aflar da izleyecektir ve öyle sanıyorum ki, o zaman, şimdi teklifi ben verdim, sen 
verdin diye aralarında öncelik kavgası olan arkadaşlar, bu kere, kim öncelikte bulunmamışsa öncelikte 
bulunma imkânını da eline geçirebilecektir. Biz, bu durumda, bu tavırda devam edersek atlar birbirini 
izleyecektir ve öğretim sistemimiz de o ölçüde yozlaşmaya devam edecektir. 

Onun için, oylarımızı kullanırken dikkatli olalım ve öğrencinin eğitimiyle ilgili köklü bir 
reform bağlamında gelmeyen bu düzenlemeye olumlu oy kullanmayalım, katkı vermeyelim 
diyorum, size saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Özyurt; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; aslında 

konuşmak niyetinde değildim, açık söyleyeyim; Sayın Bakan konuştuktan sonra ve benim ismim 
geçecek şekilde birkaç konuya değindikten sonra konuşmaya karar verdim. 

Hemen söylemek istiyorum; Sayın Bakan "cambazın olduğu yerde perende atılmaz" diye bir 
tekerleme söyledi. Öncelikle, buna çok üzüldüğümü söylemek istiyorum; çünkü, cambazların 
olduğu yer, bildiğiniz gibi, sirklerdir, burası ise bir Parlamento. Her ne sekile olursa olsun, 
cambazın buraya getirilmesi ve kendilerinin çok cambaz olduğunu ortaya sürmeleri üzücü olmuştur. 

Benim için ayrıca bir üzüntülü tarafını daha söyleyeyim; kendisi öğretim üyesi olmakla 
övündüğü için, ben de hasbelkader 1974'ten beri öğretim üyesi olduğum için ayrıca üzüldüm, bir 
öğretim üyesinin cambazlıkla övünmesi bana üzüntü verdi. (CHP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, Sayın Bakan konuşmaları arasında, 2000 yıllarındaki ekonomik krizden dolayı 
üniversitedeki öğrencilerin çoğunun ayrıldığını söylediler. Ben de kendilerine söyleyeyim; bu, üniver
siteden ayrılan öğrencileri ...Bu söylediklerimin hepsi devlet üniversiteleridir- özellikle vurgulamak is
tiyorum. 210 000 örgün öğretimdeki öğrenci üniversiteden ayrılmıştır. 51 646 öğrenci kayıtlarını 
yenilemediği için ayrılmıştır arkadaşlar. 40 000'i başarısız olduğu için ayrılmıştır; başarısız -bunu tek
rar vurguluyorum- 40 000 öğrenci başarısızdır. 24 800'ü devamsızdır. (AK Parti sıralarından gürül-
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tüler) Bilmiyorum... Sizler daha iyi bilirsiniz niye devam etmediğini. 84 544 öğrenci kendi isteğiyle 
ayrılmıştır, "ben burada okumak istemiyorum" demiştir ve belgesini almış, ayrılmıştır. 

Şu üzerinde konuştuğunuz, nitelikli çoğunluk dediğimiz beşte 3 çoğunluk 343 öğrencidir ar
kadaşlar. Üzerinde... Bugün, defalardır söylediğimiz af yasası kapsamında olan 343 öğrenci yüzün
den bu yasa tasarısı geri gelmiştir; bunu da söylemek istiyorum. 

Son bir konuya değineceğim; bu da, Sayın Bakan dedi ki... Benim televizyondaki bir konuş
mamı izlemişler. Doğrudur, af yasasına karşı olmadığımı söyledim; ama, dedim ki, bunu, gelin, biz 
yapmayalım -burada da tekrarladım bunu- gelin, biz bunu üniversiteye bırakalım; diyelim ki, 
üniversite bu işi kendisi çözsün. Hâlâ da aynı konuda ısrar ediyorum; gelin, biz bunu çözmeyelim. 

Sizin yetkiniz var; isterseniz şunu da söylerseniz: "Arkadaşlar, size, diplomalarınızı veriyorum, 
devam etmenize gerek yok." Bana sorarsanız, bazı öğrenciler için, zaten, bunu yapıyorsunuz, dip
loma veriyorsunuz; ama, hiçbiriniz için temenni etmem, bilmeyen bir hekimin veya bilmeyen, mes
leğinde yetenekli olmayan bir avukatın, bir yargıcın karşısına, inşallah, düşmezsiniz; çünkü, bunun
la bunu yapıyorsunuz. 

Sayın Bakan bir de dedi ki: "Avrupa ülkelerinde af vardır." Böyle bir şey yoktur arkadaşlar, Av
rupa ülkelerinde af diye bir şey yoktur. Bu, üniversiteye bırakılır. Üniversite kendisi düzenler, şu şu 
dersten olanlara bir hak daha veririm der veya vermem der ve her üniversitenin kendisine has bir 
özelliği vardır, ille de bunu böyle yapacaksın diyemezsiniz; bazı üniversite, ben bu hakkı 
veriyorum, bir daha sınava girsin der. Burada öğretim üyesi arkadaşlarım var; yönetim kurulu 
kararıyla, biz, öğrencilere sınıf geçme yahut da yeniden sınava girme hakkını vermişizdir; ama, 
gelin, bu işi üniversiteye bırakın, siz bu işin vebalini yüklenmeyin, bu vebalin altında kalırsınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
Madde üzerinde, Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

biraz önce, 1 inci madde üzerinde görüşlerini ifade eden Değerli Milletvekili Sayın Oya Araslı dedi 
ki, bursların miktarını mı artırdık; evet, bursların miktarını artırdık. Biz iktidara geldiğimizde burs
lar ve krediler aylık 45 000 000'du, şu anda 110 000 000 ve aylık olarak ödenmektedir; bir. 

"Yurtların kontenjanını mı artırdık" dedi; evet, Türkiye'de 14 000 yeni kontenjan artırılmıştır; 
yurtların kontenjanını artırdık. Artı, Türkiye'de, şu anda, özellikle yurtta kalsın kalmasın, kredi için 
veya burs için müracaat eden herkese, gelir düzeyi esas alınarak ya kredi veya burs verilmektedir; 
bunu, Sayın Araslı'yla paylaşmak isterim. 

Ben de, bir akademisyen olan Sayın Özyurt'a şunu hatırlatmak istiyorum; biraz önce, ben, 
burada bir tekerleme ifade etmedim -kelimelerin manasını çok iyi bilmek lazım derken bunu kast 
ediyorum- ben bir atasözünden söz ettim. Değerli milletvekilleri, atasözü ile tekerleme farklı şey
lerdir. Artı, bakın, eğer şöyle bir atasözü söylerseniz, insanların birbirinden etkileşimini ifade etmek 
için "kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan" dediğiniz zaman, siz, insanları at mı yapmış 
olursunuz?! Şimdi, buradan hareketle nereye varmaya çalışıyoruz allahaşkına?! Biz, ne yaptığımızı, 
ne söylediğimizi bilen insanlarız. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Gelelim... Sayın Özyürek diyor ki; 

benim... 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Özyurt... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Özyurt, affedersiniz. 
Benim yanlış rakam verdiğimi söylüyor. Örgün öğretimden ayrılanların miktarının 224 000 

değil, 210 000 olduğunu söylüyor. Halbuki, burada, sayın, değerli milletvekilleri, özel üniver-
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siteleri, vakıf üniversitelerini işin içine katmıyor. Biz, vakıf üniversitelerini üniversite olarak nasıl 
değerlendirmeyiz, onları nasıl hesaba katmayız?! 

Bir başka şey, yine, değerli milletvekilimiz dedi ki: "Efendim, ben dedim ki, biz, bunu üniver
siteye bırakalım..." Bakın, ben, NTV'deki yapılan konuşmayı aynen buraya getirdim; hepsini size 
okuyacak değilim, sadece, bazı cümlelerini sizinle paylaşmak istiyorum; diyor ki Sayın Özyurt: 
"Sanki, şöyle bir intiba uyandı; İktidar Partisi bu konuyu getirmiş de, CHP buna karşıymış gibi söz
leriniz oldu" Sayın Altıkulaç'a söylüyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Efendim, ben maddeyle ilgili 

konuşuyorum. 
"Parlamentoda böyle bir şey olmadı" diyor. Geçiyorum... CHP sıralarından gürültüler) 
Müsaade edin... "...ama, hemen, şurasını ilave etmek istiyorum: CHP, böyle bir affa karşı değil

dir; yani, gerçek anlamda, daha doğrusu af demek de yanlış bir terim" diyor "çünkü, ortada bir suç 
unsuru, bir şey yok; yani. bazıları suç işlemeden de üniversiteden ayrılmışlar; yapılacak olan şey. 
eğer, yeniden bir yasayla bu işi düzenlemek gerekiyorsa, bu öğrencilere üniversiteye devam hakkı 
tanınabilir" diyor; ki, yaptığımız da odur. "Son,verilmiş olan haktan bu yana -Sayın Özyurt'un 
ifadesi- 22 Haziran 2000 tarihinde verilmiş olan sınava girme veya üniversiteye devam etme hak
kından bu yana bir hak verilebilir. Üniversiteye devam hakkı verilebilir, bu yapılabilir; ama, tabiî, 
bunu, Parlamentoda, oturur, konuşuruz -bakın üniversiteye bırakırız falan yok- kararlaştırırız; ama, 
tekrar söyleyeyim; CHP buna karşı değildir, yapılmayacak şey değil, bazı şeyler yapılabilir." Biz de, 
bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. 

Netice itibariyle, burada yapılan bir suç değildir; Türkiye'nin, yükseköğretimin, aslında, 
yararınadır. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde, 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Oral. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Bakanım, özellikle, verdiğiniz bilgiler için... Belki kamuoyunu 

tatmin ediyorsunuz; ama, konuyla ilgili, özellikle eğitimin lokomotifi olan üniversiteler ve öğretim 
üyeleri, sizin söylediklerinizden pek tatmin olmuş değiller. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Bu benim 
şahsî yorumum değil, zaten onların beyanıdır. Bunu öncelikle dikkate almanızı istirham ediyorum. 

Daha sonra da, maddenin... Özellikle, demin kendiniz de söylediniz "konuyla ilişkili öğren
cilerin devam zorunluluğu yok" dediniz. Doğru anladım sizi değil mi Sayın Bakanım; sadece kayıt 
var, devam zorunluluğu yok? 

MİLLÎ KĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - İsterse edebilir... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - İsterse kayıt yapabilir, devam zorunluluğu yok?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) -İsterse devam edebilir... 
V HAŞİM ORAL (Denizli) - İsterse edebilir... İşte ben de oraya gelmek istiyorum zaten, ben 

de size onu söyletmek istedim. 
Velev ki, bu öğrenciler devam etti. O zaman, ben, size ilk sorduğum soruyu bir kez daha 

soruyorum; yani, bunun altyapısıyla ilgili gerekli hazırlığınız var mı? Çünkü, ben size soruyu sor
duğum zaman, sizin bana yanıtınız "Sayın Oral, sakın böyle bir kuşkun olmasın" demek istediniz 
"çünkü, bu öğrencilerin hepsi zaten devam etmeyebilir, isterlerse ederler; ama, aslolan bunların 
kayıtlarını yenileme hakkının verilmesidir" dediniz. Doğru mu anlamışım sizi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Doğru... 
V HAŞİM ORAL (Denizli) - Doğru anlamışım, evet. Ben de diyorum ki; eğer, siz böyle bir 

hak veriyorsanız -o öğrencilerin ne yapıp ne yapmayacağına değil de- bu haktan yararlanacak olan 
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öğrencilerin tamamının sizin verdiğiniz haktan yararlanması halinde altyapınız hazır mı, bununla il
gili çalışmaları bitirdiniz mi diye, bir kez daha altını çizerek... Sizin beklentinize göre değil, benim 
soruma göre cevap vermenizi istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oral. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanımıza 3 kısa soru sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi; Sayın Bakanım, yasalaş

tırmaya çalıştığımız kanun teklifine yönelik olarak birkısım akademik çevrece kalite sorunu gün
deme getirilmektedir. Bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. 

Bir diğer sorum; 1980 yılından itibaren yirmi yıllık süreçte 9 defa çıkarılan benzer yasalarla 
bugün çıkarmakta olduğumuz yasa arasında amaç ve kapsam açısından fark var mıdır? 

Son sorum: 677 000 öğrenciye imkân tanıyan bu yasayla, öğrencilerin yakın akrabalarını da 
düşündüğümüz zaman, yaklaşık 5-6 milyon vatandaşımızı da yakından ilgilendirdiği ortadadır. Sos
yal ve ekonomik açıdan toplumsal yararı da değerlendirmenizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Buna "çanak soru" derler... 
BAŞKAN - Sayın İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Öncelikle Sayın Bakana şunu söylemek istiyorum: Kır atın yanında duran ya huyundan ya 

suyundan bir şey kapar; gerçekten bu çok doğru, ona katılıyorum. 
İkincisi ise, bu Af Yasası 2000'den sonrasını kapsıyor. Oysa, Sayın Bakan, 2000'den önce 

üniversitede öğretim üyesiydi. Kendisinin üniversitede çalıştığı dönemlerde üniversiteden ayrıl
masına neden olduğu öğrenci var mı? Var da, o yüzden mi 2000'den sonrasını kapsıyor, kendi öğ
rencilerini bu yüzden mi dahil etmiyor? Bunu sormak istemiştim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın İnce, teşekkür ediyorum. 
Sayın Tunç, buyurun. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Ben soru sormaktan vazgeçtim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 
Sayın Bakan, buyurun, soruları cevaplandırabilirsiniz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkanım, arkadaşlarımızın 

sorduğu soruların bir kısmı gerekçede ve daha önce yapılan konuşmalarda cevabını bulmuş olan 
sorulardır; ama, buna rağmen bu sorulara yazılı olarak tekrar cevap vereceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 832 sıra sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanunun çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen geçici madde 50'de yer alan "29.6.2000" 
tarihinin "12.9.1980" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-

TİKULAÇ (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bu kanun teklifinin ilgili maddesi üzerinde bir değişiklik önergesi vermiştim. Biraz önceki 

konuşmamda da bu değişiklik önergesini niçin verdiğimi anlatmıştım; ancak, ona geçmeden önce, 
biraz önce burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin değerli temsilcisi Sayın Oya Araslı 
Hanımefendinin görüşlerine katılmadığımı, yanlış bir düşünce içerisinde olduğunu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. 

Demin de söyledim; bu Mecliste, daha önce, tam, gerçekten bir af kanunu olan bir kanun burada 
görüşülmüş, yine, nitelikli çoğunlukla geçmediği için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderil
miş ve yine. Mecliste yapılan görüşmelerle nitelikli çoğunluk sağlanarak Sayın Cumhurbaşkanına 
gönderilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak yasa yürürlüğe girmiştir. 

Şimdi, o yasa burada görüşülürken, bunun nitelikli çoğunlukla geçmemesi nedeniyle, Cum
huriyet Halk Partisi sözcülerinin gelip burada bunun reddedilmiş sayılması gerektiğiyle ilgili her
hangi bir konuşmaları yok. Tam tersine, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen geri gönder
me gerekçesi üzerinde burada yapılan görüşmelerde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Kartal konuşmuşlar ve böyle bir kanunun Meclisten geçmesi gerektiğini ifade ederek 
olumlu oy kullanmışlar ve nitelikli çoğunluk aranarak buradan geçmiş ve kanun yürürlüğe girmiş. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz kanunun nitelikli çoğunlukla geçmediği ve dolayısıyla, bir yıl 
süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınamayacağı ve görüşülemeyeceğiyle ilgili 
hususların doğru olmadığı, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun o kanunu desteklemesi ve uy
gun görüş bildirmesi ve milletvekillerinin de kabulü yönünde oy kullanmalarından rahatlıkla an-
laşılabilmektedir; ama. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan milletvekilimizin grup 
adına yaptığı konuşmada, hâlâ, bunu bir af olarak görmediklerini ifade etmesi karşısında üzül
düğümü ifade etmiş ve belki bir 330 nitelikli çoğunluğun burada sağlanamayabileceğini ifade et
miştim; ancak. Sayın Başbakanın da Mecliste bulunmasından sonra, nitelikli çoğunluğun sağ
lanacağı kanaati bende hâsıl olmuştur. 

Öncelikle, bu kanun teklifini ilk Parlamento gündemine taşıyan bağımsız İstanbul Milletvekili 
Emin Şirin ve ikinci olarak gündeme getiren, Doğru Yol Partisi milletvekili olarak ben, aylar sonra 
Meclis gündemine taşıdığımız bir kanun teklifinin, buradan yasalaşmış olarak çıkacağını görmenin 
mutluluğu içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Yalnız, bununla ilgili vermiş olduğum bir önerge var. Demin de söyledim, bu kanun teklifinin, 
bu tasarının. 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yürürlükte olmasını, geçerli olmasını ve o tarihten 
itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencileri de içine alması şeklinde bir önergem var. Biraz ön
ce önergem okundu: ancak, hem Sayın Millî Eğitim Bakanı hem de Sayın Komisyon Başkanı bu 
önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. Ben, kendilerinden istirham ediyorum. Gelsinler, bu kür
süden. bu önergeme niye katılmadıklarını, burada, hem Meclisteki milletvekillerimize hem de -
bugün, bu önergem burada geçerse- bu haktan istifade edecek olan 100 000 civarındaki öğrenciye 
bunun sebeplerini izah etsinler. 
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2000'deki bu değişiklikten istifade edemeyen bir hayli öğrenci var; yüzlercesi benim yanıma 
geldiler ve bunun 1980'den itibaren geçerli olması noktasında, âdeta yalvar yakar oldular. Böyle bir 
düzenlemeyi buradan geçiriyoruz, 650 000 öğrenci bundan istifade edecek, ne olur, gelin, bu 650 
000 öğrencinin yanına 100 000 öğrenciyi daha ilave edelim, onların da bu ümitli bekleyişlerini, 
umutlu bekleyişlerini onlar lehine çevirelim. Demin de söyledim, şimdi de söylüyorum; belki, bun
ların içerisinden 5 - 10 bin tanesi, 20 bin tanesi yeniden üniversiteye dönecekler, başarılı olacaklar, 
üniversiteyi bitirecekler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O nedenle, bu önergemin lehinde oy kullanmanızı, 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan özellikle istirham ediyorum. 
Sayın Millî Eğitim Bakanına da bir iki söz söylemek istiyorum müsaadenizle. Sayın Bakan, 

benim konuşmam üzerine, geldiler, burada o konuşmayı yaptılar, biraz önce savundukları konuş
mayı yaptılar. Ancak, orada, ben. Sayın Bakanın konuşmalarında 11 kez aftan bahsetmiş olmasına 
rağmen, sonra da gelip bunun af olmadığını söylemesini eleştirmiştim. Sayın Bakan "ben laf cam
bazıyım, siz ne oluyorsunuz; benim bu konudaki söylediklerim son derece doğrudur. Sizler, benim
le. bu laf söyleme sanatı üzerinde aşık atamazsınız" şeklinde bir ifadede bulunmuşlardı. Ben de ken
dilerine, mağrur olma Sayın Bakanım diye hitap etmek istiyorum; çünkü, Meclisteki, daha önceki, 
geçen seferki, görüşmelerde, bu kanun teklifini, ilk defa, Sayın Emin Şirin ile benim gündeme getir
diğimi, burada, bir iki kez ifade edince, kendileri, oradan "siz He-man misiniz" şeklinde bir ifadede 
bulunmuşlardı. Ben de, kendilerine. Sayın Bakanıma ifade etmek istiyorum; burada, 549 millet
vekili var, 549 milletvekilinin 548'i, gerekirse, bu kürsüden, sizden daha iyi hatip olduğunu gös
terebilecek kabiliyettedirler. 

Hepinize saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Aleyhte söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Ancak önerge sahibi konuşabilir Sayın Fatsa. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Geçici 50 nci maddenin oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasına dair önerge vardır; 

önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 832 sıra sayılı Kanunun geçici 50 nci maddesinin oylamasının açıkoylama 

şeklinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerini arayacağım: 
İrfan Gündüz?.. Burada. 
Recep Garip?.. Burada. 
İnci Özdemir?.. Burada. 
Eyüp Fatsa?.. Burada. 
Ömer Özyılmaz?.. Burada. 
Recep Yıldırım?.. Burada. 
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Eyyüp Sanay?.. Burada. 
Mehmet Yılmazcan?.. Burada. 
Zeynep Karahan Uslu?.. Burada. 
Ahmet Yaşar?.. Burada. 
Nevzat Yalçıntaş?.. Burada. 
Alaattin Büyükkaya?.. Burada. 
Ahmet Gökhan Sarıçam?.. Burada. 
Zülfükar İzol?.. Burada. 
Mehmet Ceylan?.. Burada. 
Yahya Baş?.. Burada. 
Nusret Bayraktar?.. Burada. 
Recep Koral?.. Burada. 
Aziz Akgül?.. Burada. 
Muharrem Candan?.. Burada. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince açıkoylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için Öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 

Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 1 inci maddesine bağlı geçici 50 nci maddesinin 
açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 426 
Kabul: 356 
Ret: 67 
Çekimser: 3 (x) (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Böylece, geçici 50 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 51 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 51.- 29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, lisan

süstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere 
başarısız oldukları dersler ve yeterlilik için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için 
yabancı dil sınavında başarısız olanlara iki sınav hakkı tanınır. 

29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar; sanatta yeterlilik veya tıpta 
uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı 
derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartı ile iki sınav hakkı tanınır. 

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay 
içinde kurumlarına müracaatları şarttır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen, 
Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. 

Sayın Kepenek, süreniz 15 dakikadır. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan; yalnız, bu gürültü işini 

zannederim halledeceksiniz... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda uğultu var; sayın hatip konuşmasına baş-

layamıyor. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çok değerli milletvekilleri, değerli izleyenlerimiz; zamanınızı çok almamaya çalışacağım. 832 

sıra sayılı, tartışmalı tasarı üzerinde şahsım ve CHP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, şunu belirtmek isterim: Yasa, bu tasarı, bir toplumsal yaraya 
çözüm getirmek istiyor. Böyle bir yaklaşım, hiç kuşkusuz olumludur, doğrudur ve hepimize gelen 
yüzlerce, binlerce başvuruyla da kanıtlanacağı gibi, öğrencilerin önemli bir derdidir; ancak, bir yara 
sarılmak istenirken, bir başka yara açılmamalıdır. Burada, çok önemli bir noktaya değinmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir öğretim üyesinin en temel, en doğru hakkı, en önemli görevi, doğru 
değerlendirmedir. Biz... 

BAŞKAN - Sayın Kepenek, bir saniye... 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Buyurun efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; sayın hatibin konuşması 

anlaşılmamaktadır. 
Buyurun Sayın Kepenek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başbakanla konuşuyorlar, onun için... Sayın Baş

bakanı bulamadıkları için, onunla konuşuyorlar! 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Ben, otuz yıl, otuzbeş yıl sınıflara hitap ettim. Öğrencilerim 

hep dinlediler; ama, buradaki öğrencilerin, anladığım kadarıyla, öğrenmeye niyeti yok! 
AHMET YENİ (Samsun) - Onlar öğrencileriniz değil ama! 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Değil tabiî, arkadaşlarımız; ama, burada, çok önemli bir nok

taya şöyle değinmek istiyorum: Öğretim üyesinin asıl görevi, temel görevi öğrencisini değerlendir
mektir. Biz ne yapıyoruz bu af yasasıyla; öğretim üyesinin bu değerlendirme hakkını elinden 
alıyoruz. Öğretim üyesinin değerlendirmesi yerine, biz kendimizi ikame ediyoruz -eski deyimiyle-
ve ilke olarak yanlış yapıyoruz. Eğer ortada toplumsal bir yara varsa -ki, var, ben de kabul 
ediyorum- yapılması gereken, bu toplumsal yaraya giden yolları düzeltmek, bu yaranın nedenlerini 
ortadan kaldırmaktır; ama, tasarıda böyle yapılmıyor. Bu tasarıyla yapılan şudur: Diyorsunuz ki 
"her ne sebeple olursa olsun..." Şimdi "her ne sebeple olursa olsun" deyimiyle, başarısız olan, zayıf 
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alan, beceriksizliği, başarısızlığı öğretim üyesi tarafından defalarca tescil edilen öğrenciye, siz 
yeniden -affederek- hak tanıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, şu anda yürürlükteki YÖK Yasasının -ki, bu yasayla ben her zaman ters 
düşmüşümdür- 44 üncü maddesi, son sınıfta zaten sonsuz hak veriyor. Ayrıca, bu bir af yasasıdır ve 
çok sayıda öğrenciye yeniden devam hakkı veriyor; fakat, bunlar gözardı ediliyor ve af getiriliyor. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının, benim üzerinde konuşmak durumunda olduğum geçici 51 in
ci maddesi çok daha büyük bir facianın göstergesidir, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada 
diyoruz ki, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başarısız olsalar da, gelsinler, eğitimlerini tamam
lasınlar. Değerli arkadaşlar, doktora, bilimsel çalışmanın, bilim insanı olmanın ilk ayağıdır, birinci 
adımıdır. Yüksek lisans konusunda, doktora yaparken başarısız olmuş bir kişiye "sen gel doktoranı 
tamamla, seni affediyorum" demeye hakkımız yoktur. Bu, en azından, bilime saygısızlıktır; bu hiç 
doğru değildir. Şunu anlarım, yoksul olduğu için, katkı payını ödeyemediği için, çalıştığı İçin veya 
başka nedenlerle zorunlu olarak devam edemeyen öğrencinin hakkının tanınmasına bir şey demem 
ve ben, ilke olarak, bunun üniversiteye bırakılmasından yanayım, Meclisin işi olmadığını 
düşünüyorum; ama, doktora aşamasında başarısız bir öğrencinin, başarısız olmuş bir doktora öğren
cisinin afla bilim insanı sayılmasını da, çağımızda, büyük bir çelişki, büyük bir yanlış, büyük bir 
yıkım olarak görüyorum. Bu -tekrar edeyim- bilime yapılacak en büyük saygısızlıktır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, üniversitelerimizin sorunu çok. Üniversitelerimizde öğretim üyesi 
yetersizliği var ve bu yetersizlik çok büyük boyutlara ulaşıyor. Sayın Bakanla, bütçe görüşmeleri 
sırasında, burada, bu kürsüde bu noktaya değinmiştik hep birlikte. Görünen ya da yaşanan odur ki, 
hükümetinizin iki yıllık uygulaması döneminde araştırma görevlisi olarak üniversitelere verilen sayı 
2003'te 3 250'dir ve bir önceki hükümetin verdiği sayıdan; yani, 4 250'den 1 000 eksiktir. Araştır
ma görevlisini söylüyorum. 2004'te verilen araştırma görevlisi sayısı da 2 705'tir ve kuşkusuz, bun
ların içerisinde TUS dediğimiz tıpta uzmanlık dahil değildir, yoktur, öyle olması da gerekir. 

Şimdi, devlet üniversiteleri, özellikle devlet üniversiteleri, araştırma görevlisi, uzman ve tek
nisyen yetersizliği çekiyor. Bu nedenle öğretim üyesi araştırma yapamıyor, bu nedenle ekdersler 
verilemiyor, yapılamıyor. Şimdi, böyle bir ortamda, 650 000 öğrenciye af çıkarıp,araştırma görev
lisi kadrosu vermediğimiz üniversiteye bu öğrencileri göndermek, tek başına kendi içinde mantık
sız değil mi, çelişkili değil mi?.. Hükümetimizin üniversite konusundaki tutumu, bütçe yönünden, 
bina yapımı yönünden olumlu olabilir; fazla katkı yapılmıştır, verilmiştir, buna kimsenin bir 
diyeceği yok; ama, asıl önemli olan, araştırma görevlisi kadrolarında yapılan uygulama, takınılan 
tutum üniversiteyi yıkıma sürüklemektedir. 

Bu kürsüden bir kez daha söylemek zorundayım, pek çok devlet üniversitesinde profesör 
sayısı, yani, yaşlanmış ve emekli olacakların sayısı gençlerden birkaç kat fazladır; yani, araştırma 
görevlisi ve yardımcı doçent düzeyinde yeterli elemanımız yoktur. Hükümetin yapması gereken, 
öncelikle bu açığın giderilmesi olmalıydı, bu noktaya parmak basmak olmalıydı. 

Sayın Bakan, yükseköğretimde okullaşma oranının Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde yüz
de 19'dan yüzde 28,5'e çıkması gerektiğini söylüyor. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum; bu Sekizin
ci Beş Yıllık Planın, 2001-2005 yıllarını kapsayan bu planın son ikibuçuk yılı ve üç yılı bu hükümet 
zamanında uygulanacaktır, icra edilecektir. Şimdi, o zaman, öğretim üyesi yetersizliği ve diğer 
nedenlerle, eğer. yükseköğretimde okullaşma oranı planın öngördüğü düzeyde olamayacaksa, 
bunun sorumluluğunu başkalarına yüklemeye ne derece hakkımız vardır, bu, ne derece doğru olur; 
bu noktanın altını çizmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, üniversitelerin yasalara konu olacak pek çok sorunu var; ama, biz, başta da 
söylediğim gibi, sondan başlıyoruz; sorunlara çözüm getirecek yerde bir afla üniversite meselesini 
hallettiğimizi, çözdüğümüzü düşünüyoruz. 
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Burada bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Hükümetimizin 15 ilde yeni üniversite açacağı 
basına yansıyor, demeçlerden anlaşılıyor. Şimdi, hemen şunu söyleyeyim: Hiçbir yurttaş -CHP mil
letvekilleri dahil- bu ülkede üniversite sayısının artırılmasından rahatsızlık duymaz, tedirgin olmaz. 
Tam tersine, Türkiye üniversitelerinin sayısının artması ve fakat, ek olarak, daha da önemlisi, 
niteliğinin yükselmesi için hepimizin elbirliğiyle çaba göstermesi gerekir. 

Şimdi, üniversitelerimizin araştırma-geliştirme konusunda çok da yeterli olmadığını veriler, 
sayılar açıklıyor. Üniversitelerimizin toplumsal ilişkilerinin çok da yeterli, verimli, iyi, etkin ol
madığını yine sayılar kanıtlıyor. Özellikle, büyük kentlerin dışındaki üniversitelerimizin, taşra 
üniversitelerinin toplumla bağlarının, sanayiyle, üreticiyle, üretimle bağlarının, çiftçiyle bağlarının, 
balıkçıyla bağlarının düzgün olduğunu söyleyebilir miyiz?! Anadolu insanı üretimde bulunurken, 
mal ve hizmet üretirken, kaç bilim insanını yanında buluyor?! Biz, bu sorulara cevap bulmalıyız, bu 
sorunlara çözüm bulmalıyız. Bizim, asıl işimiz bu olmak gerekir. Biz, bunu yapmıyoruz, bunu 
yapacak yerde, af çıkaralım, bu işi geçiştirelim diyoruz. Bu yaklaşımın doğru olmadığı çok açıktır. 

O nedenle, tekrar edeyim, üniversitenin en önemli sorunu, nitelikli öğretim üyesi eksikliğidir. 
Bugün başlarsak, bunun sonucu ancak beş yıl sonra alınır. Dolayısıyla, hükümetin -ikibuçuk sene 
oldu işbaşına geldiğinden bu yana- bu konuda, öğretim üyesi yetiştirme konusunda planı, programı 
nedir, ne yapıyor, iktidara geldiğinde durum neydi, dönem sonunda durumu ne olacaktır; seçimlere 
giderken üniversitelerin durumu ne olacaktır? Bu konularda çok daha net, çok daha açıklayıcı tar
tışmaların yapılması, bu süreçlere, bu olaylara Meclisin elkoyması ve üniversitelerin güçlenmesini 
sağlamamız gerekirdi diye düşünüyorum. 

Bu yasayla bu büyük sorunlara çözüm getirdiğimiz, sorunlarla ilgili çözüm ürettiğimiz kanısını 
taşımıyorum. Af meselesinin, diğer pek çok üniversite sorunu gibi, buraya taşıdığımız katsayı 
meselesi gibi ve başka meseleler gibi, ben esas olarak üniversitenin kurumlarının kendisinin sorunu 
olduğunu düşünüyorum. Bizim elatmamız gereken çok daha köklü, çok daha derinlemesine sorun
lar var ve hepsinden önemlisi, yaptığımız işin -15 üniversite olur, başka şeyler olur- hazırlığını ne 
olur bilimsel ölçülerle yapalım. Altyapısını sağlıklı oluşturalım ve ancak o zaman bu toplumu yarın
lara çok daha güçlü, çok daha üretken, çok daha bilimsel taşırız ve görevimizi tam olarak yapmış 
oluruz. 

Beni sabırla dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır. Önergeyi okutup işleme alıyorum... 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli)- Sayın Başkan, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN- Önerge geri alınmıştır. 
Geçici 51 inci maddenin oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasına dair önerge vardır; 

önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 832 sıra sayılı Kanunun geçici 51 inci maddesinin oylamasının açıkoylama 
şeklinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- İrfan Gündüz?.. Burada. 
Mehmet Kılıç?.. Burada. 
Ahmet Yaşar?.. Burada. 
Akif Gülle?.. Burada. 
Zeynep Uslu?.. Burada. 
Eyüp Fatsa?.. Burada. 
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Asım Aykan?.. Burada. 
Ahmet Yeni?.. Burada. 
Recep Garip?.. Burada. 
İnci Özdemir?.. Burada. 
Recep Koral?.. Burada. 
Mehmet Fehmi Uyanık?.. Burada. 
Mehmet Yılmazcan?.. Burada. 
Ahmet Gökhan Sarıçam?.. Burada. 
Nevzat Yalçıntaş?.. Burada. 
Alaattin Büyükkaya?.. Burada. 
Zülfükar İzol?.. Burada. 
Nusret Bayraktar?.. Burada. 
Mehmet Ceylan?.. Burada. 
Yahya Baş?.. Burada. 
Muharrem Candan?.. Burada. 
Recep Yıldırım?.. Burada. 

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, açıkoylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, pusula gönderen sayın milletvekillerinin isimlerini 

okuyacağım; salonda hazır bulunmaları gerekir. 
Sayın Pepe?.. Burada. 
Sayın Yalçınbayır?... Burada. 
Sayın Tüysüz?.. Burada. 
Sayın Kurt?.. Sayın Kurt?.. 
Sayın Yetkin?.. Burada. 
Sayın Hamidi?.. 
Sayın Arvas?.. Burada. 
Sayın Yalçıntaş?.. Burada. 
Sayın Aktaş?.. Burada. 
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Sayın Aydın?.. Burada. 
Sayın Özyılmaz?.. 
Sayın milletvekilleri, 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Mad

deler Eklenmesine Dair Kanunun 1 inci maddesine bağlı geçici 51 inci maddesinin açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 387 
Kabul: 350 
Ret: 36 
Çekimser: 1 (x) 
Böylece, geçici 51 inci madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, kabul edilen geçici 50 ve 51 inci maddelerle birlikte 1 inci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünün oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasına dair önerge vardır: önergeyi 

okutup imza sahiplerini arayacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 832 sıra sayılı Kanunun tümünün oylamasının açıkoylama şeklinde yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - İrfan Gündüz?.. Burada. 
Mehmet Kılıç?.. Burada. 
Ahmet Yaşar?.. Burada. 
Eyüp Fatsa?.. Burada. 
Ömer Özyılmaz?.. Burada. 
Recep Garip?.. Burada. 
Zülfükar İzol?.. Burada. 
Zeynep Karahan Uslu?.. Burada. 
Akif Gülle?.. Burada. 
İnci Özdemir?.. Burada. 
Ahmet Gökhan Sarıçam?.. Burada. 
Nevzat Pakdil?.. Burada. 
Mehmet Yılmazcan?.. Burada. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Recep Yıldırım?.. Burada. 
Mehmet Ceylan?.. Burada. 
Aziz Akgül?.. Burada. 
Recep Koral?.. Burada. 
Muharrem Candan?.. Burada. 
Alaattin Büyükkaya?.. Burada. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama işlemine başlanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurul çalışması devam edecektir, bilginiz olsun. 
(Hlektronik cihazla oylama işlemine devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 

Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 383 
Kabul: 349 
Ret: 28 
Çekimser: 26 (x) 
Böylece, kanun kabul edilmiştir. 
Birleşime 20.15'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.22 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 milletvekilinin, Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

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

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 833 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Akif Ham-

zaçebi söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunda değişiklik yapan kanun teklifi hakkında görüşlerimi açıklamak üzere, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz aldım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teklif, yürürlük ve yürütme maddelerini bir kenara bırakırsak, toplam 2 maddeden oluşmak
tadır ve esas itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, yani TMSF'nin, yönetim ve denetimin
de olan şirketlerin, varlıkların ve diğer aktif değerlerin satışına ilişkin birtakım düzenlemeleri kap
samaktadır. Bu çerçevede, 4389 sayılı Bankalar Yasasının 15 inci maddesinde bir değişiklik ve ay
rıca 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 29 uncu mad
desinde bir değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetim ve denetiminde olan varlık ve değerlerin süratle 
elden çıkarılarak nakde çevrilmesine ilişkin olarak, TMSF'nin mevcut görevlerini ve yetkilerini 
düzenleyen ilgili maddede -ki, teklifin 1 inci maddesidir- esas itibariyle olumlu düşünüyoruz. Mad
denin birtakım teknik sorunları varsa da, bu varlıkların bir an önce nakde çevrilmesi yönünde, 
TMSF'nin ihtiyaç duyduğu yetkilerin kendisine, kuruma verilmesi doğru bir düzenlemedir; ancak, 
TMSF'ye ilişkin bu düzenlemeleri değerlendirirken, bugünkü duruma nasıl geldik. Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonunun bugün karşı karşıya kaldığı sorunların, tasfiyesiyle yükümlü olduğu sorun
ların bu aşamaya birikerek gelmesi nasıl oldu, bunu kısaca değerlendirmekte yarar var diye 
düşünüyorum. Bunun için, 1999 yılı sonundan itibaren IMF destekli olarak uygulanan istikrar prog
ramlarının bankacılık sisteminde nasıl şekillendiğine ve bankacılık sisteminde hangi sonuçları 
yarattığına bakmak gerekir. 

(x) 833 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Türkiye. 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında krizler yaşadı biliyorsunuz ve bu krizlerin ön
cesinde ve sonrasında IMF destekli olarak uygulanan programlar vardır; halen bunlardan ikincisi 
sona ermiştir, bir üçüncüsünü, hükümet, IMF'yle imzalamak üzeredir, imzalama aşamasındadır. 

Bu krizlerden sonra "bankacılık reformu" adı altında uygulamaya konulan programın 4 temel ayağı 
vardı. Birincisi, nihaî hedefi özelleştirme olmak üzere, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması. 

Yine, buna paralel olarak, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına paralel olarak, özel 
bankaların sermaye yapısının güçlendirilmesi, bu bankacılık reformu adı altında uygulamaya 
konulan programın ikinci hedefiydi. 

Üçüncü hedef, malî yapısı bozuk olan bankaların, TMSF'ye alma yöntemiyle sistemden ayık
lanması: böylece, bankacılık sisteminin daha güçlü bir hale getirilmesi, malî yapısı daha güçlü olan 
bankalardan oluşan bir sistem haline dönüştürülmesi. 

Dördüncü hedef de. sistemde gözetim ve denetimin etkinliğini artıracak, sistemin rekabet 
koşullarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde bir bağımsız denetim, gözetim ve bir 
düzenleyici kurumun oluşturulması. 

TMSF'ye ilişkin bir yasa teklifinin görüşülmesinde amacım, Türk banka sistemini değerlendir
mek değil veya bankacılık reformu adı altında uygulamaya konulan programın teker teker unsur
larını değerlendirmek değil; ancak, TMSF'nin bugün konuştuğumuz sorunlarının temelinde nelerin 
yattığını bilebilmek için. bugün bu noktaya nasıl geldiğimizi bilebilmek için, bu noktalara, prog
ramın, 1999 yılı sonundan beri uygulanagelmekte olan programların bu konudaki düzenlemelerini 
mutlaka değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 

Mevduat sigorta sistemleri, normal, rayında giden bir ekonomide, bir ekonomik süreçte, ban
ka sistemi içerisinde meydana gelecek münferit bazı olaylarda çözüm olarak kullanılabilir. Bir veya 
birkaç banka ödeme güçlüğü içine düşebilir veya yükümlülüklerini vadesinde yerine getirme im
kânına sahip olmayabilir, malî bilançoları bozulmuş olabilir; ama, bu bir veya birkaç bankadaki 
malî yapıda meydana gelen bozukluk, hiçbir zaman sistemin tümünü etkileyecek düzeyde değildir. 
Böyle bir durumda, mevduat sigorta sistemleri devreye girer ve bankacılık sistemini tekrar kendi 
sağlığına kavuşturur, o münferit bankalarla ilgili sorunları çözümlerler. Ama, eğer bir ülkede, ban
kacılık sisteminin tümünü etkileyecek ölçüde bir sorun varsa, böyle bir finans krizinden, bir malî 
krizden, bir bankacılık krizinden ülke geçiyorsa -ki, buna sistemik kriz diyoruz- böyle bir durum
da, mevduat sigorta sistemlerinin kendisinden beklenen görevi yerine getirmesi mümkün değildir. 

2000 Kasım ve ardından 2001 Şubatında, Türkiye'de bankacılık sisteminde, biraz önce 
tanımını vermeye çalıştığım bir sistemik kriz yaşanmıştır; yani, bankacılık sisteminin tümünü il
gilendiren, tümünü etki altına alan ve bu suretle, ekonominin tamamında etkili olan bir kriz yaşan
mıştır ve bu krizleri, bu şekilde, doğru olarak eğer tanımlarsak, aslında, sadece bir bankacılık sis
temi krizi değil bir reel sektörün, bir ekonominin tümüyle krizinden söz etmek mümkündür. Böyle 
bir krizde, doğal olarak, mevduat sigortasının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, banka sistemini 
rehabilite etmesi, banka sisteminin sorunlarını çözmesi mümkün değildir; ama, genellikle, yapılan, 
o günlerde çok fazlaca tartışılmadan yapılan, 1999 yılından bu yana, genellikle, malî durumu 
bozulan bankaların TMSF'ye alınması yöntemiyle, bankacılık sistemindeki krizlerin çözülmesi ol
muştur; genci yaklaşım bu olmuştur. Yöntem bu olunca, bankacılık sistemine, kamu kaynakların
dan sürekli olarak bir kaynak transferi yapılmıştır. Bu transferler çok önemli boyutlara ulaşmıştır. 
Hem kamu bankalarına hem özel bankalara yapılan bu transferlerin büyüklüğü, gayri safî yurtiçi 
hâsılaya oranı cinsinden ifade edecek olursak, bunun toplamı, bugün, yüzde 32'lere ulaşmaktadır. 
Bunun sadece yüzde 27'si hazine kaynaklı transferlerdir. Benzer ülkeler vardır. Bankacılık sis
teminin krize girdiği benzer ülkelerde, bu orana yaklaşan hiçbir ülke yoktur. Bizde, gerçekten, müt
hiş bir oran söz konusudur. Bu oranlar, TMSF'ye devir dışında başka çözümler olabilir miydi 
sorusunu isler istemez akla getirmektedir. 
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Kriz sonrasında ve öncesinde de bankalar TMSF'ye alınırken, tabiî, banka sisteminin ve özel
likle bazı kredilerin bankacılık sisteminde yarattığı olumsuz izlenimler. TMSF'ye alma dışında 
diğer çözümlerin olup olmayacağını, bunların tartışılmasını. Türkiye'nin. Türk toplumunun gün
deminden. maalesef, çıkardı; onları tartışabilseydik, hemen anında TMSF'ye alma yerine, belki. 
başka çözümler de bulunabilirdi. Örneğin. 2000 yılı kasımında bankacılık sisteminde küçük bir 
likidite desteğiyle. Merkez Bankasının likidite desteğiyle aşılabilecek olan bir o ufak çaplı kriz. 
fınans piyasalarındaki o günkü hareket, maalesef. IMF ile imzalanmış olan programın katı. ama. 
yanlış kuralları nedeniyle aşılamamış ve 2000 Kasımındaki bu küçük çaplı kriz, bir sonraki krizin 
tetikleyicilerinden. nedenlerinden birisi olmuştur. 

TMSF'nin, hâlâ. aslî görevi olan mevduat sigortasına dönemeyip de. krizin ardında bıraktığı 
dev kuruluşların, dev varlıkların tasfiyesiyle uğraşmasının temelinde bunlar vardır. Şu anda. Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonu. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisidir. Medya kuruluşlarından 
sanayi kuruluşlarına kadar, bankacılığa kadar birçok konuda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 
bünyesinde çok çeşitli şirketler vardır. 

4389 sayılı Bankalar Kanunu 1999 yılında çıktı değerli arkadaşlar. O zaman da. bu yasa çıkar
ken. uluslararası kuruluşların görüşleri alınmıştı ve bu yasa o zaman için bir reform olarak nitelen
dirilmişti. Şimdi, hükümet, yeni bir yasa hazırlıyor; bankacılık yasası veya fınansal hizmetler 
kanunu tasarısı olarak isimlendirilen bu tasarı da. yine, hükümet tarafından veya kamuoyu tarafın
dan bankacılık reformu olarak isimlendirilmektedir. 1999 yılından 2005 yılına geldik, bankacılık 
sisteminde yeni bir reformu, ikinci reformu yapıyor Türkiye; ama. bankalar TMSF'de. Yani. gelir 
idaresi yasa tasarısı gibi personeli motive etmek için hazırlandığı söyleniyor, gerekçelerden birisi o: 
ama. memurlar sokaklarda yürüyor. Bankacılık reformu da bankaları TMSF'ye devretti. Yeni 
reform, bakalım neler getirecek; onu. yeni yasa tasarısı görüşmelerinde görüşeceğiz. 

Türk banka sisteminin büyüklüğüne baktığımızda, bütün bu krizlerin ve alınan önlemlerin. 
TMSF uygulamalarının, müdahalelerinin olmasına rağmen. Türk banka sisteminin bugün ulaştığı. 
bugün gelmiş olduğu büyüklük hâlâ 2000 yılının gerisindedir. Bakın, aktiflerin. Türk banka sis
teminin aktif toplamının gayri safi millî hâsılaya oranı 2000 yılında yüzde 83'ken. 2004 yılında -
üçüncü çeyrek verileriyle yıl sonu tahminini söylüyorum- yüzde 71.6'dır. 

Kredilere bakalım... Krediler de aynı şekilde: bir genişleme yoktur. 2000 yılında kredilerin 
gayri safi millî hasılaya oranı yüzde 25.4'ken. şimdi. 2004 yılında bu yüzde 23.9'dur. Daha 2000 
yılını aşabilmiş değiliz. 2001 yılından beri belki bir artış var: ama. geldiğimiz noktada daha 2000 
yılını aşan bir banka sistemi bihüklüğünü henüz yakalayabilmiş değiliz. 

Peki. TMSF'de durum nedir? TMSF'ye bakıyoruz. TMSF'de durum şu değerli arkadaşlar: 
TMSF. bugüne kadar 22 adet bankayı bünyesine almış veya kararlarla 22 adet banka TMSF hun
i s i ne katılmış. Bunlardan 3 tanesi. IMF'\le programın başladığı 1999 Aralık ayından önce 
TMSF'ye devredilmiş. 7 tanesi. 1999 Aralık ayından 2000 Kasımındaki o mini krizin olduğu tarihe 
kadar TMSF'} e devredilmiş. 2001 Kasımından sonra da toplam 12 adet banka TMSF yönetimine 
devredilmiş. Bildiğiniz gibi. kriz sonrasında, krizler sonrasında, işte. bu devredilen 22 bankanın bir 
kısmı tasfiye edildi, bir kısmı kapatıldı, bir kısmı elden çıkarıldı: ama. buradaki mevduat garantisi 
nedeni} le. devletin sınırsız mevduat garantisi nedeniyle, dev letin bu bankalara aktarmak zorunda 
olduğu çok önemli kaynaklar oldu. Bakın, hazinenin rakamlarına göre. şu ana kadar TMSF'ye veril
miş olan devlet içborçlanma senetleri nedeniyle TMSF'ye nakden ödenen rakam 44 katrih on liradır. 
Henüz itfa edilmemiş devlet içborçlanma senetlerini de dikkate aldığımızda bu rakam 62.4 katril
yon lira} a ulaşmaktadır. Bu. sadece TMSF'dir değerli arkadaşlar: kamu bankalarına aktarılan kay
nakları buna dahil etmiyorum. TMSF'nin kayıtlarına göre. Amerikan Doları cinsinden sö_\ lersek. 
aktarılan kaynakların tutarı şu ana kadar 46 milyar dolardır ve bunun TMSF tarafından bugüne 
kadar tahsil edilmiş bölümü 2.2 milyar dolar: bundan sonra tahsili beklenen bölümü de. bugünkü 
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değerlerle 6,2 milyar dolardır. Geriye, 46 milyar dolardan tahsil edilen ve gelecekte tahsili beklenen 
rakamları düştüğümüzde, aşağı yukarı 38 milyar dolar civarında, tam rakamıyla 37,6 milyar dolar 
civarında bir rakam kalmaktadır. 

Malî durumu bozulan bankaların münhasıran TMSF'ye alınmak suretiyle bankacılık sistemin
deki sorunların çözümü, en son yaşanan Türkiye İmar Bankası olayından sonra çözüm olmamıştır. 
Daha doğrusu, bunun, tek bir çözüm yolu olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şimdi, 
hükümetin hazırlamakta olduğu yeni bankacılık yasasında en tartışmalı maddelerden birisi budur. 
Malî durumu bozulan, taahhütlerini yerine getiremeyen bir banka TMSF'ye mi devredilecektir, yok
sa tasfiye mi edilecektir? Yaşanmış bunca olumsuz tecrübeye rağmen, bunca kamu kaynağının ak
tarılmış olmasına rağmen -ki, bunun bir kısmının tahsili mümkün olmayacak muhtemelen- şimdi, 
burada, IMF'nin de ısrarıyla, malî durumu bozulan bankaların TMSF'ye devri alternatifi hâlâ 
hükümetin gündeminde duruyor. Hani bu sistem iyileştirilmişti, bu sistemde artık zayıf bankalar 
ayıklanmıştı, sistem güçlendirilmişti, Türk banka sisteminin geldiği nokta IMF tarafından sürekli 
övgü konusu yapılıyor, o halde neden hâlâ sistemden çekimliyor?! Hâlâ sistemde batacak banka mı 
var?! Değerli arkadaşlar, bu, gerçekten, üzerinde tartışılması, durulması gereken bir konudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her kriz sonrasında, o ülkede, o ekonomide servetin 
dağılımı değişir. Doğaldır, krizden etkilenen kesimler varlık kaybına uğrar, servet kaybına uğrar. 
Krizi değerlendirebilen diğer gruplar da buradan daha avantajlı çıkarlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu da, ister istemez, kendi istesin veya istemesin, kriz ortamında böyle bir görev üstlenmiş ol
duğu için, Türkiye'de servetin dağılımında veya servetin ulusal veya yabancı sermaye arasındaki 
dağılımında bir rol üstlenmektedir. Bu, kendi inisiyatifiyle üstlendiği bir rol değildir. O nedenle, 
biz, TMSF'nin, bir an önce, bütün bu varlıklarını elden çıkararak, aslî görevine dönmesini arzu 
ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda TMSF'nin ihtiyaç duyacağı başka yasalar da 
olursa, başka yetkiler de olursa, bütün bunlara destek vermeye hazırız. 

TMSF'yi görüşürken, Sayın Başbakanın çok sık kullandığı bu hortum konusuna veya hortum-
lama konusuna gelmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımız 
konuşmalarında sürekli olarak "hortumları kestik" vurgusunu yapmaktadır ve yanlış hatırlamıyor
sam, bir dönem, konuşmasında, 43 milyar dolar gibi bir kaynağın banka sisteminden hortumlan-
dığını söylemişti. 

Değerli arkadaşlar, banka sisteminden bu şekilde alınmış olan, aynı kelimelerle ifade edecek 
olursak, hortumlandığı iddia edilen bu kaynakların geri alınması için ihtiyaç duyulacak herhangi bir 
düzenleme varsa, herhangi bir yasa ihtiyacı varsa, bunları sonuna kadar desteklemeye hazırız. 

Ben, şimdi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun rakamlarına bakıyorum, tahsilat rakamlarına 
bakıyorum ve TMSF yönetiminin bu konuda son derece iyi niyetli, son derece gayretli çalıştığına 
inanıyorum. Elindeki varlıkları bir an önce elden çıkarmaya ve alacaklarını süratle tahsil etmeye 
çalışan bir idare var karşımızda; ama, Sayın Başbakan 43 milyar doların tahsilini topluma taahhüt 
etmiştir. Biz, Sayın Başbakandan 43 milyar dolarlık bir tahsilatı bekliyoruz. Bunun için herhangi bir 
yasal düzenleme ihtiyacı varsa, biraz önce söylediğim gibi, buna, biz destek vermeye hazırız; ama, 
şu dikkatimi çekiyor: Sayın Başbakanın bütün bu taahhütlerine rağmen, geçen hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan ve yarından itibaren yine görüşülmesine 
devam edilecek olan, torba yasa olarak isimlendirdiğimiz o tasarıda, Sayın Başbakanın bu yak
laşımının dışında farklı yaklaşımlar görüyoruz. O da şudur: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre, TMSF'nin herhangi bir 
nedenle tahsil edemediği alacağın silinmesi halinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - TMSFnin tahsil edemediği alacakların ilgili 
mevzuatına göre silinmesi halinde, bunların bütçede gider gösterilmesi gerekir, bütçede görülmesi 
gerekir bunun. 

2001 krizinden sonra 2002 yılında 57 nci hükümet döneminde çıkan 4749 sayılı Yasa, Tür
kiye'nin borçlanmasında yaşadığı olumsuzlukları bir daha yaşamaması için saydam bir borç 
yönetimi oluşturmuştur. O nedenle, her şeyi bütçede göstereceksiniz; ama, torba yasa, getirdiği 
hükümle bunu TMSF yönünden kaldırmaktadır, rafa kaldırıyor. TMSF'nin ne kadarlık rakamının 
silinmesinden vazgeçildiğini biz bilemeyeceğiz. Oysa, Sayın Başbakan bunun tahsilini taahhüt et
mişti. Bırakın bunu, tahsil edileceğini söylemişti. Bıraktık onu, geçtik bir kenara, Sayın Başbakan 
"bunu sileceğiz; ama, bütçede de göstermeyeceğiz" diyor görüştüğümüz torba yasayla. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu vaktinde tasarının tümü üzerindeki görüş
melerimi burada bitirerek vaktinizi fazla almak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Halil 

Aydoğan; buyurun. (Alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 833 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkın
da Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

Geçmişte TMSF'ye aktarılan ve tasfiyeye tabi tutulan bankalar, fınansal hizmetler sektöründe 
ve reel sektörde fon kaynak kullanım sürecinde oldukça ciddî boyutlarda etkinlik, verimlilik ve al
ternatif maliyet sorunları üretmiş; borç stokunu artıran, faizleri ekonominin kaldıramayacağı 
seviyelere çıkaran, reel ekonominin küçülmesine yol açan ve sonuçta üretimi ve istihdamı gerileten 
tablonun oluşmasına ivme kazandırmış; ekonomik istikrarsızlığın da en önemli nedenlerinden biri 
olmuştur. 

Zayıf piyasa yapısı ve özelliği, düşük düzenleme, denetleme, yaptırım kalitesi, ahlakî riziko, 
tutarsız tercihler, hatalı kaynak kullanımı, geçmişte bankacılık sektöründe beklenen rol ve fonksiyon
ların yerine getirilmesini engellemiştir. Ortalama düşük sektörel performans, gelir ve servetin hak
sız dağılımına yol açmış, çok büyük bir maliyetin kamu tarafından üstlenilmesine neden olmuştur. 
TMSF, faaliyetinin oldukça büyük bir kısmını, söz konusu bankalarda mevzuata aykırı olarak oluş
turulmuş fon, kaynak ve kullanım süreçlerini belirlemeye, bu şekilde aktarılmış kaynaklan yeniden 
kamuya kazandırmaya, kamunun üstlendiği maliyeti asgariye indirmeye tahsis etmek zorunda kal
mıştır. Bu süreçte TMSF'nin uygun yasal yetkilerle donatılarak, yönetim ve denetimlerini devraldığı 
bankaların ve iştiraklerinin kaynak ve varlıklarını en kısa sürede kamuya maliyetini en aza indirecek 
şekilde değerlendirmesi ve işleme tabi tutması fevkalade önemlidir. Ancak, TMSF, bu değerlendir
me ve işleme tabi tutma işlevini hızlı ve en yüksek değeri elde edecek şekilde yapmakta hukukî zor
luklarla karşılaşmakta, bu da alacağın tahsilini zorlaştırmakta ve/veya geciktirmektedir. 

TMSF'nin, tasfiyeye tabi tutulan bankaların hâkim ortaklarından olan alacaklarını tahsil için 
uyguladığı 6183 sayılı Kanun, takip sürecinin hızlı işlemesini sağlamakta; ancak, takip sonunda 
haciz konulan varlıkların yahut şirketlerin satışında yeterli hukukî imkânı sunamamaktadır. Hukuk 
tekniği açısından varlıkların tek tek, örneğin gayrimenkullerin ve araçların satışına uygun olan 
6183'ün satış hükümleri, Fon tarafından elkonulan bankaların ve iştiraklerinin her biri başka şirkete 
farklı şekillerde dağıtılmış varlıklarının satışına uygun değildir. 

Büyük borç yükü nedeniyle bu şirketlerin hisselerini satmak, ekonomik ve fınansal açıdan ol
dukça zordur. Dolayısıyla, söz konusu şirketlerin sahip oldukları varlıkları satmak, süreci hızlandır-
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mada önemli avantaj sağlayabilecektir. Bu durumda da, dağılmış ve parçalanmış varlıkların bir ik
tisadî bütünlük içinde satılmasını sağlamak özel önem taşımaktadır. 6183 sayılı Kanun, bu iktisadî 
bütünlüğü oluşturmaya imkân veren düzenlemeleri içermemektedir. 

Bu kanun teklifi, 6183 sayılı Kanunun satışa ilişkin bu ve benzeri kısıtlamalarını aşmayı, satış 
sürecini hızlandırmayı, satış sürecindeki ve satış sonrası hukuksal belirsizlikleri kaldırarak satış 
değerlerini yükseltmeyi sağlayacak hükümler içermektedir. 

Seçim beyannamemizde, Fona devredilen alacakların tahsilatının hızlandırılacağı, Fon bün
yesindeki gayrimenkul ve iştiraklerin süratle satılacağı beyan edilmiş, hükümet programımızda da, 
piyasa ekonomisinde kamunun iktisadî rolünün piyasa mekanizmasının iyi çalışması için gerekli, 
düzenleyici ve denetleyici mekanizmaları oluşturmak olduğu, finans sektöründe zaman zaman or
taya çıkan kötü yönetimlerin topluma maliyet yüklemesini önleyici tedbirlerin alınacağı açıkça 
belirtilmiştir. 

Kamuoyu, basın, iktidar, muhalefet ve nihayet toplumun bütün kesimlerinin Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna devredilen bankalarla ilgili olarak, TMSF'nin alacaklarının bir an önce tahsili, iş
tiraklerinin ve varlıklarının en kısa sürede satış ve tasfiyesi ile kamu zararlarının azaltılması talebi 
ve beklentisi içinde olduğunun bilinciyle, İktidar Partisinin milletvekilleri olarak bu kanun teklifini 
vermiş bulunuyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonundan Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınlan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adıyla geçen bu kanun 
teklifi; 

1- Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirket ve iştirakler yanında, bunlara ait mal, hak 
ve varlıkların yüzde 49'undan fazlasının yabancı gerçek ve tüzelkişilere doğrudan ya da dolayı 
olarak satılabilmesini öngörmektedir. 

2- Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun Hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerin
den doğan haklar ve bu varlıkların feri ve mütemmim cüzi niteliğindeki sözleşmelerden doğan, an
cak, başhbaşına iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere, diğer tüm hak ve varlıkları bir 
araya getirerek ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak satışına Fon Kurulunun yetkilendirilmesini 
öngörmektedir. 

İhale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartlan, ödeme 
tarihini ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı ol
maksızın belirlemeye, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, 
satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet 
alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmeye 
Fon Kurulunun yetkilendirilmesini öngörmektedir. 

Satışın Fon Kurulu tarafından iptal edilmesi hali hariç olmak üzere, ihalenin feshi halinde, 
alıcısına teslim edilmiş olan mal, hak ve varlıkların iadesinin istencmeyeceğini; ancak, ihale bedeli 
ve bu bedelin, ödeme tarihinden itibaren, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun hükümleri uyarınca işleyecek faiz tutarı toplamıyla sınırlı olmak kaydıyla, ilgililerin taz
minat haklarının saklı olmasını düzenlemektedir. 

Radyo, yazılı ve görsel medya sektöründeki fona devredilmiş olan şirketlere tanınmış işletme 
izni, önizin, yayın izni, geçici frekans kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcılarına devri ve tescili 
işlemlerinin, ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca, Fonun bildirimi üzerine, gerekli bilgi ve bel
gelerin tamamlanmasını müteakip, en fazla bir ay içerisinde tamamlanmasını öngörmektedir. 

Varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin, kamu kurum, kuruluşları ve 
üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçlarının, satış bedelinden garameten tah-
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sil edilmesi, garametle dağıtım sonrasında, bakiye borç kalmasının, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleş
mesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletil
mesi için gereken ve kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve 
nakli işlemine engel teşkil etmemesini öngörmektedir. 

Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren, iki yıl içerisinde, 
ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın, imtiyazlı alacaklılar dahil, 
üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alınması ve satışının talep edilemeyeceğini, mahcuzların 
maliklerinin iflasına karar verilemeyeceğini, ilgili tahkikatlar hakkında zamanaşımı ve hak 
düşürücü sürelerin işlemeyeceğini öngörmektedir. 

Satışın, kanunda öngörülmeyen diğer esas ve usullerinin, Fon tarafından çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenmesi öngörülmektedir. Bu hükümle fon, satışın usul ve esaslarını yönetmelikle 
düzenleme yetkisini kazanmaktadır. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceği 
için de, satışın hangi usul ve esaslara göre yapılacağı herkes tarafından önceden bilinecektir. 

Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda, yabancı sermayenin payının, ödenmiş sermayenin 
yüzde 25'ini geçemeyeceğine ilişkin 3094 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendini "bir 
ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payının, bu kanunun ilgili diğer 
maddeleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaması, yüzde 50'den fazla yaban
cı sermaye payı bulunan toplam radyo ve televizyon yayın kuruluşu sayısının, ulusal yayın yapan 
kuruluş sayısının dörtte Tinden fazla olmaması, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon yayın 
kuruluşlarında yabancı sermayenin hisse sahibi olmaması" şeklinde yeniden düzenlemektedir. 

Türkiye'de, radyo ve televizyonlarda yabancı sermaye payı vaktiyle sıfırken, yabancı ser
mayenin bu sektöre rekabet, kalite ve etkinlik anlamında yararları olacağı düşünülerek, yerel 
televizyonları da kapsayacak şekilde, yabancı sermaye payının yüzde 25 olarak yeniden belirlenme 
ihtiyacı duyulmuş; ancak, RTÜK Yasasının yürürlüğe girdiği 1994 yılından bugüne kadar yüzde 
25'lik bir payla, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi imkân dahilinde olmamıştır. Çünkü, o 
yabancı sermaye kuruluşlarının da kendilerine göre bir beklentileri var ve bu beklentilerine uygun 
pozisyon alamadıkları takdirde, Türkiye radyo ve televizyon piyasasına girme istekleri olmadığı 
geçen zaman içerisinde açıkça görülmüştür. 

İşte, bu kanun teklifiyle, hem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun varlıklarının ve bu varlıklar 
içerisinde yer alan radyo ve televizyonların bir an önce satışıyla ilgili düzenleme yapılırken hem de 
yabancı sermayenin Türkiye radyo ve televizyon piyasasına girmesini sağlayacak bir düzenleme 
yapılarak, bu sektörde rekabetin, dolayısıyla kalitenin ve etkinliğin de artırılması amaçlanmaktadır. 

Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının faaliyet gösterdiği medya sektöründe yabancı 
sermaye payı konusuna ilişkin Avrupa uygulamalarında herhangi bir sınırlama olmayan, belli bir 
oranla sınırlı tutulan veya karşılıklılık esasının bulunduğu üç rejim söz konusudur. 

Bugün Avrupa'nın en önemli ülkelerinden Almanya'nın yanı sıra Belçika'da, Çek Cum
huriyetinde, Portekiz'de, Slovakya'da, Slovenya'da yabancı sermaye kısıtlaması olmadığı gibi, AB 
üyesi ülkelerin birbirlerine karşı da genellikle yabancı sermaye kısıtlaması bulunmamaktadır. İtal
ya'da da, mütekabiliyet koşullarına bağlı olarak yabancı sermaye kısıtlaması yoktur. Şu andaki mev
cut teknoloji düzeyiyle zaten uluslararası pek çok yayın kanalı Türkiye'den de izlenmektedir. Bugün 
kendi dillerinde yayın yapan bu yabancı kanallar, yarın Türkçe yayınlar şeklinde de Türkiye'ye 
yönelik yayın yapabilirler. Yani, gelişen teknolojileri ve koşullan yasalarla durdurmak, bastırmak 
ve engellemek mümkün değildir. Yapılması gereken, devletimizin bu sektördeki düzenleyici ve 
denetleyici rolünü hâkim kılmaktır, güçlü kılmaktır, etkin kılmaktır. 

Ayrıca, uluslararası yayın kuruluşlarının yurt dışından Türkiye'ye yönelik diledikleri gibi yayın 
yapmaları yerine, Türkiye içinden, düzenleyici ve denetleyici kurallara uyarak yayın yapmalarının 
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ülkemiz menfaatlan bakımından daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki, yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelişi, uluslararası yayın standartlarının Türkiye'de de uygulanması ve bu standartlara 
uyulması sonucunu doğuracaktır. Özetle, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişinin hem medya 
grupları hem medya çalışanları ve hem de halkımız açısından pek çok faydaları olacağına 
inanıyoruz. 

Bu nedenlerle, hiç kimse, ulusal hassasiyetlerimiz noktasında kendisini herkesten daha vatan
perver olarak önde görmeye kalkışmamalıdır ve hiç kimse, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekil
leri olarak bizlerin vatan sevgisini ve vatana bağlılığını görmezlikten gelmemelidir. 

Kaldı ki, halen geçici frekans tahsisi çerçevesinde faaliyet gösteren yayın kuruluşlarının satışı 
sonrası, diğer yayın kuruluşlarının frekansa yönelik tabi olduğu prosedüre tabi olacağı, bir istis
nanın söz konusu olmayacağı, bu kanun teklifinde de böyle bir ayrıcalık öngörülmediği herkesin 
malumudur. 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinde "radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın temel ilkelerine, 
temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çer
çevesinde yapılır" denilmekte, bu yayınların, cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamayacağı vurgulanmaktadır. 

Aynı kanunda belirtilen radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın il
kelerinden bazılarını sizlere sunmak istiyomm. Bu yayın ilkelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmaması, toplumu şiddete, teröre, etnik ayırımcılığa sevk eden 
veya halkı, sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya 
toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi, insanların dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve 
aşağılanmaması, yayınların, toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı ol
maması yer almaktadır. 

Bu yasal düzenlemeler dikkate alındığında, Türkiye'de radyo ve televizyon kanalı satın alacak 
yabancı sermayenin, bu kanun ve kurallara uymadan faaliyetini sürdürmesi mümkün değildir. 

Anayasamızın 88 inci maddesinde, kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin 
yetkili olduğu, kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve 
esaslarının İçtüzükle düzenleneceği belirtilmekte, Meclis İçtüzüğümüzün 74 üncü maddesinde ise, 
milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir veya daha çok imzanın bulunabileceği beyan edil
mektedir. 

Anayasamızın 88 inci maddesi ve Meclis İçtüzüğümüzün 74 üncü maddesinde, kanun tasarı ve 
teklifleri yönünden Bakanlar Kurulu ile milletvekilleri arasında herhangi bir konu sınırlaması ol
madığından, bu konunun, neden kanun tasarısı şeklinde değil de, birkısım milletvekilleri tarafından 
kanun teklifi olarak Meclis gündemine getirildiği eleştirilerinin hiçbir dayanağının bulunmadığı or
tadadır. 

Kaldı ki, kanun tasarı veya teklifinin şekline değil de, içeriğine daha fazla önem verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibi geçerlidir ve yürürlüktedir. Yasama, yargı ve yürütme 
birbirinden ayrılmıştır ve bağımsızdır. Yasama yetkisi de, Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin yasalaşma sürecinde ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüş ve 
önerileri alınmakla birlikte, sonuçta yasamada karar mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği yasalara da ilgili bütün kunım ve kuruluşlar uymak ve 
bunları uygulamak zorundadır. 
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Sonuç olarak, bu kanun teklifimizin, halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Grubumuz 
ve şahsım adına Yüce Meclisi ve halkımızı bir kere daha saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydoğan. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu 
Buyurun Sayın Kumkumoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış 

bulunuyorum; Sayın Başkanlığı ve değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, her ne kadar, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek

lifi diye isimlendirilmiş ise de, esas itibariyle, 2 maddeden ibaret olan bu düzenlemeyi, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin düzenlemeler olarak değerlendirebiliriz. 

Sayın Akif Hamzaçebi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bugün içerisinde bulunduğu 
durumu ve geçmişle ilişkilendirilmesine ilişkin değerlendirmeyi geniş biçimde yapmaya çalıştı; 
ama, ben, konunun bir başka noktasına, bir başka boyutuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kapsamı içerisine alınmış olan 
bütün kurumların tamamına yakınının 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de moda bir anlayışla Tür
kiye'nin bütün sorunlarına, bütün dertlerine çare olarak sunulan özelleştirme uygulamalarıyla bire 
bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Bugün, esas itibariyle, bu düzenlemede, hepimizin yakinen bildiği 
Uzan Grubuna ilişkin yapılabilecek satışlara dönük ortaya çıkmış olan sorunları çözmeye 
çalışıyoruz. Bu düzenlemelerin büyük çoğunluğu bunu ilgilendiriyor. 

Biraz önce İktidar Partisi Grubu adına konuşma yapan arkadaşımızın, televizyonlar üzerinde 
yapılmak istenilen değişiklikle ilgili söylediği düzenleme de esas itibariyle Uzan Grubu nedeniyle 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçmiş olan televizyonların ve radyoların satışını kolaylaştır
maya dönük bir arayışın sonucudur. 

Başlangıçta, yapılan bu özelleştirmelerin doğru bir altyapısı olmadığını; hukukî, sosyal, 
ekonomik ve siyasal altyapısının doğru biçimde oluşturulmadığını ifade ederek bu tür özelleştirme 
mantığına karşı çıkmaya çalışanlar -ki, bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alan arkadaş
larımızın büyük bir çoğunluğu bunlardandır- o dönemde, bugün moda alışkanlıklara karşı çıkma an
layışına yönelik en ciddî suçlama olarak yöneltilen "siz, çağı, zamanı, günün koşullarını yeterince 
algılayamıyorsunuz" biçimindeki suçlamalara muhatap olmuşlar. Peki bugün, bu özelleştirme 
politikası ve özelleştirme mantığıyla nereye gelmişiz?!. Nereye gelmiş Türkiye?!. Hangimiz, bun
ca yıllık, yirmi yılı aşkın bir süreden bu yana yapılmakta olan bu özelleştirmelerin sonucunda Tür
kiye'nin geldiği noktayı, başlangıçta Türkiye'ye bu özelleştirmeler sonucunda gelinebilecek noktay
la ilgili gösterilen hedeflere, hiç olmazsa birazcık yaklaşabildiğimize ilişkin bir ifade, bir iddia ses-
lendirilebilir veya kullanılabilir?!.. Nerede o özelleştirme şampiyonları?.. Nerede "hiçbir hukukî alt
yapıya, hiçbir ekonomik altyapıya gerek kalmadan, böyle bir şeye ihtiyaç duymadan özelleştirmeyi 
yapalım, Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz" diyenler?!. Geldiğimiz noktada hepimizin kabul ettiği, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının, İktidar Partisine, Başbakana "özelleştirmeler sonucun
da geldiğimiz nokta neresidir" sorusuna hiç kimse cevap veremiyor. Hepimiz biliyoruz ki, gel
diğimiz nokta, kocaman bir hiçten ibarettir Türkiye'nin sorunlarını çözmeye dönük. Peki, sorun
larını çözmemiştir de hiç olmazsa mevcudu koruyabilmiş midir; hayır. Türkiye, bugün, en fazla iş
sizlikten ve üretimsizlikten şikayetçidir. Özelleştirme politikaları sonucunda Türkiye'de hiçbir alan
da üretim artırılamamıştır. hiçbir alanda istihdam sorunu, istihdam problemi dünden daha farklı bir 
biçimde, farklı boyutta, daha ileri bir boyutta çözülememiştir; tam aksine, bugün, biz, bu özelleştir
me politikaları sonucunda zenginleştirdiğimiz, hiç olmayan, sonradan ortaya çıkıp bu özelleştir-
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melerle Türkiye'nin kaynaklarının önemli bir kısmına sahip olan kurumların, kişilerin, kuruluşların 
yarattığı yeni problemleri çözmek için bugün Parlamentodan kanunlar çıkarmaya çalışıyoruz. 
Bugün çıkarmaya çalıştığımız kanunlar, Türkiye'de, bu, vurdumduymazlığın, başıbozuklukların, 
kanunsuzluğun, yasa tanımazlıkların, hiçbir altyapıya gerek duymaksızın moda birtakım alışkanlık
ların arkasına takılarak yapılmak istenilen özelleştirmelerin başlangıçta yaratmış olduğu zenginlik
lerin ve sonuçta o zenginlikleri taşıyamayıp zenginlikleriyle birlikte bütün varlıklarını yetmiş mil
yonun boynuna bir yük olarak bindirenlerin sorunlarını çözmekle uğraşıyoruz şu anda. Buradaki 
çabamızın, gayretimizin asıl hedefi, asıl amacı budur. Peki, çözerken ne yapıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme, Türkiye'nin sorunlarının başlangıcını oluşturmuştur. Özel
leştirmenin zengin ettiği unsurların batırdığı bankalar, şirketler, sanayi kuruluşları Türkiye'nin bu 
konuyla ilgili karşılaştığı sorunlar noktasında ikinci aşamayı oluşturmuştur. Şimdi, bir üçüncü 
aşamaya geçiyoruz; üçüncü aşama, bu sürece her boyutuyla her anlamda yabancıları katmaktır. 
Şimdi bugün burada yapmaya çalıştığımız düzenlemeyle ilgili olarak, eğer. bu düzenlemelerden 
beklenen, amaçlanan sonuçlar elde edilebilirse, yarın bir problemle karşı karşıya kaldığımızda. 
Uzanlara bir şekilde uygulayabildiğimiz, onlarla ilgili yapabildiğimiz uygulamaları, hiçbir suretle 
yapamayacağımız unsurları, yani, yabancıları bu düzenlemelerin içerisine sokuyor, yabancıları bu 
düzenlemelerin içerisine katıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu. teklif olarak, milletvekili arkadaşlarımızın teklifi olarak bu düzen
leme komisyonlara gelmiştir. 

I inci maddesi şirketlerin satışıyla ilgilidir; orada arkadaşlarımız daha geniş biçimde anlatacak
lar. İşçileri, çalışanları o kurumlardan alacakları olanları kaderlerine terk eden bir anlayışla karşı 
karşıyayız. 

Biraz önce konuşan arkadaşımız, çalışanlarla ilgili olarak, onların tazminat haklarını saklı 
tutuyoruz dediler. İyi vallahi, bari onları da alsaydınız hepten kurtulmuş olurlardı. 

Değerli arkadaşlarım, bunun ikinci bölümü televizyonlarla ilgili olan uygulamadır. Teklif, ön
ce. yüzde 25 olan hisse oranını yüzde 49'a çıkarmak olarak gelmiştir komisyonumuza. Aynı ar
kadaşlar altkomisyonda görev almışlardır. Hangi sebeple olduğu bilinmez; yüzde 49'la diye komis
yona getirilen teklifi, altkomisyonda yüzde 100'e çıkarmışlardır. 

Şimdi, arkadaşımız, buradan, biraz önce, altkomisyon başkanı olarak görev yapan arkadaşımız. 
buradan "elbette, milletvekilleri, teklif olarak yasal düzenleme yapabilirler, getirebilirler" dedi. 
Şimdi, şu soruyu bu arkadaşımıza sormak... Onun bir teklif yapma hakkı olduğu kadar, bütün mil
letvekili arkadaşlarımızın hakkı değil midir?! Siz, komisyona yüzde 49 olarak getirdiğiniz bu tek
lifi. gece rüyanızda bir şey mi gördünüz de altkomisyonda yüzde 100'e çıkardınız?! 

Değerli arkadaşlarım, şu anda. içinizde, Türkiye'de daha önce RTÜK. Yasasıyla yüzde 25'le 
sınırlı tutulan yabancı sermaye payını, önce komisyona yüzde 49 olarak teklif edip. sonra altkomis-
yondan yüzde 100 olarak çıkarılmasının gerekçesiyle ilgili olarak en küçük bilgi sahibi olan bir ar
kadaşımız var mı?! (CHP sıralarından alkışlar) Yani, hangi sebeple, hangi nedenle, başlangıçta 
RTUK Yasası oluşturulduğunda özelleştirmenin, yabancı sermayenin Türkiye'de en popüler olduğu. 
Türkiye'nin kurtuluşu olarak yabancı sermayenin, özelleştirmenin Türkiye'ye bir çare olarak sunul
duğu süreçte bu sınır yüzde 25'te tutulmuştur da. bugün hangi gerekçelerle, artık, bu sınırın, bir an
lamı olmadığı düşünülerek bu sınır tamamen ortadan kaldırılmıştır?! Burada, bize. yüzde 25'lik bir 
sayısal sınırlama -işle efendim televizyonların tamamını yabancıların alması mümkün değil; rad
yoların tamamını yabancıların alması mümkün değil, burada yüzde 25'lik bir sınırlama getirilmiş
tir- gerekçe olarak sunulmaya çalışılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - BıiNurım Sayın Kunıkııınoğlu. 
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ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bugün ulusal televizyon 
diye tanımlanan televizyonlar, esas itibariyle televizyonculuk konusundaki en iptidaî yayıncılık sis
temiyle getirilmiş olan ölçülerdir; yani, yerel televizyon, bölgesel televizyon, ulusal televizyon an
layışı, televizyonculuğun bugün kazandığı teknolojik boyut olan dijital televizyonculuk anlayışıyla 
değil, yerden yayın yapan, antenden antene, vericiden antene yayın yapan anlayışın getirdiği öl
çülerdir. Artık, böyle bir sınır yoktur. Yerden yayın yapan televizyonculukta doğanın müsaade et
tiği sınırlar var, onun dışına çıkamazsınız; ama, dijital yayıncılıkta böyle bir sınır yoktur, dijital 
yayıncılıkta sınırsız sayıda televizyonun aynı anda kablolardan veya uydudan yayın yapabilme şan
sı vardır, imkânı vardır. O zaman, yarınlarda, yarınlar dediğimiz çok uzak tarihler değil, Türkiye'nin 
çok büyük bir kısmı en geç on yıl içerisinde dijital yayıncılığın esas olduğu sisteme geçecektir ve 
ulusal yayın yapan yüzlerce televizyon olacaktır. 

Şimdi, biz, yüzlerce yayın yapan televizyonun içerisinde elli tane yabancı televizyon var 
canım; sermayesinin tamamı yabancılara ait elli tane televizyon var, bu, zarar etmez diyebilir miyiz 
değerli arkadaşlarım?! Kime sorduk böyle bir şeyi? Böyle bir düzenlemeyi yapma yetkisini, biz, 
hükümet, bence... Arkadaşlarımız "biz, bunu teklif ettik, bu, bizim hakkımızdır" diyorlar; ama, ben 
şu gerçeği biliyorum: Hükümet, bunu tasarı olarak buraya getirmeyi kendisi göze alamamıştır. Bu 
sorumluluğu, tek tek milletvekili olan arkadaşlarımızın üzerine yıkmıştır. RTÜK, bu düzenlemeye 
karşıdır. Bakan, komisyonda, komisyon üyelerini yanıltmış olmasına rağmen, bu düzenlemenin 
RTÜK'le bir uyum içerisinde geldiğini -komisyon tutanaklarında vardır- ifade etmiş olmasına rağ
men... 

BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - ...RTÜK'ün başhukuk müşaviri, Bakanın yanın

da, üstelik, Bakanın o ifadelerini duyduktan sonra, bu düzenlemeyi 2'ye karşı 5 oyla RTÜK'ün red
dettiğini, Bakanın da hazır bulunduğu komisyon toplantısında ifade etmiştir. Böyle bir düzenlemey
le ilgili olarak devletin hangi birimlerinden ne tür bilgiler alındığına dönük hiçbir ifade söz konusu 
değildir. RTÜK, bu konuda bilgi sahibi değildir; kiminle ne görüşülmüştür, RTÜK bu konuda bilgi 
sahibi değildir. İsteyen arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili gidip RTÜK'le kendileri görüşebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, bugün, televizyon kuracak olan kişilerden veya şirketlerden. Baş
bakanlık güvenlik dairesi tarafından verilen bir güvenlik belgesi istemektedir. Biz, yabancılardan, 
hangi kaynakla, hangi anlayışla, nasıl bir güvenlik belgesi alacağız?! Güvenlik belgesine gerek yok; 
devlet, bunun gerekli olduğunu ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Yabancılara satış konusunda, 
herkesin üzerinde mutabakat sağladığı ortak ölçülerden bir tanesi, stratejik öneme sahip olan 
kuruluşların yabancılara satılmamasıyla ilgili olan kanaattir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Telekomünikasyon Kurumunun bütün birimlerini, altyapısıyla bir
likte yabancılara satabiliyoruz. Şimdi, televizyonlarımızı, yüzde 100'ünü yabancı sermayeli 
kuruluşlara devredebiliyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakan, konuyla ilgili olan herhangi bir kurumdan, şurada bu çerçeve dikkate alın
dığında, bu "stratejik öneme sahip kurum" ifadesinden kastedilen şey nedir, bir tek örnek verebilir
ler mi?! Herhalde, bunların dışında bize söyleyebilecekleri tek şey, Silahlı Kuvvetlerimizi yaban
cıların emrine veremeyiz... Onun dışında hiçbir şey kalmamıştır! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde, Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

Şener söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye ekonomisinin krizlerle, sarsıntılarla geçen son on yılının bize bıraktığı en kötü miras, 

sorunlu bankaların kamuya yüklediği maliyetin büyüklüğü olmuştur. İçborçlar, bu maliyete bağlı 
olarak katlanarak artmıştır, reel sektör finansman sıkıntılarıyla ve sorunlarla karşılaşmıştır. Buna 
bağlı olarak da, istihdam, üretim ve büyüme, hızla geriye doğru gitmiştir. 

Türkiye'de, banka sisteminin aktif büyüklüğünün toplam finans sektörü içerisindeki payının 
diğer gelişmiş ülkelere nazaran yüksek olması, bir başka deyişle, finans sektörünün, ağırlıklı olarak 
banka sisteminin kontrolünde bulunması, bankacılıkta meydana gelen krizlerin, ekonomideki den
geleri, diğer ülkelerdekinden çok daha şiddetli bir biçimde sarsmasına sebep olmuştur. 

Finans sektörünün yeterli derinliğe ve çeşitliliğe kavuşmamış olması anlamına gelen bu yapısal 
dengesizliğin yanı sıra, bütün dünyada en sıkı biçimde düzenlenen ve denetlenen bankacılık sek
törünün, geçmişte, neredeyse, başıboş bırakılmış olması, yapılan denetlemeler sonucunda alınması 
önerilen tedbirlerin ise ya zamanında alınmamış yahut tamamen ihmal edilmiş olması, bugün tas
fiye etmek için büyük çaba gösterdiğimiz batık bankalar sorununu ortaya çıkarmıştır. 

1994 yılında üç bankanın faaliyet izinleri iptal edilerek tasfiyeye sokulmasının meydana getir
diği panik ortamının sistematik bir krize yol açmaması için tasarruf mevduatına getirilen yüzde 100 
devlet güvencesinin geçici bir tedbir olmaktan çıkarılıp, sürekli ve kalıcı bir sigorta modeline 
dönüştürülmesi ve arkasından banka lisanslarının kolayca dağıtılmış olması ve belirttiğim gibi, 
denetim ve gözetimde ortaya çıkan sorunlar, neticede, 1997 ve 2002 yılları arasında Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu tarafından yönetimi ve denetimi devralınan 21 bankanın ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. 

Bu 21 banka ve bu bankalara bağlı rakamlar gözden geçirildiğinde, hemen tespit edilen gerçek, 
ortaya çıkan maliyettir. 21 bankanın devir tarihindeki bilanço zararları yaklaşık 18 milyar dolardır; 
İmar Bankasının kayıtdışı mevduatı 6 milyar dolar civarındadır; birlikte 24 milyar dolarlık bir 
maliyet söz konusudur. Fona devirden sonra yaşanan krizlerin etkisiyle ortaya çıkan ilave maliyet
leri 3,8 milyar dolar olarak aldığımızda, Fonun sorunlu bankalara aktardığı para miktarı 27,8 mil
yar dolar olmaktadır. Tabiî, hepsini para olarak kastetmiyoruz, kâğıt olarak da desteklemeler var; 
ama, bu 27,8 milyar doları tarihî değer olarak kabul etmek lazım; buna piyasa faizini işlettiğiniz tak
dirde veya faizli bir maliyet hesabını bugünkü değer itibariyle çıkardığınız takdirde, 46 milyar 
dolarlık bir maliyetle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. 

Bu 27,8 milyar dolarlık faizden arındırılmış maliyetin karşılandığı kaynaklarsa bellidir; 
Hazineden alınan özel tertip borçlanma senetleriyle finanse edilen kısım 21,6 milyar dolardır, 
Fonun kendi kaynaklarından aktarılan miktar 4,4 milyar dolardır, varlıkların tasfiyesinden sağlanan 
miktarsa 1,8 milyar dolardır. Fonun 31.12.2004 tarihine kadarki tahsilatını da buradan düşecek olur
sak, bugünkü maliyeti itibariyle, tarihî değerle 25 milyar dolarlık bir maliyeti ifade etmektedir Fona 
devredilen bankalar. 

Bundan sonraki tahsilatın ne olabileceğiyle ilgili yapılan değerlendirmeler çerçevesinde konu 
ele alındığında, toplam 6 milyar dolarlık bir tahsilat varsayımıyla, 21 bankanın beklenen nihaî 
maliyeti, faiz işletilmeksizin, 19 milyar doları göstermektedir; bu değere faiz işlettiğiniz takdirde, 
bu maliyetin, yani nihaî maliyetin 37 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. 

Fona devredilmiş bankaların meydana getirdikleri zararlar, dün de, bugün de, gelecekte de 
sürekli tartışılmıştır, tartışılmaya da devam edecektir. 

Birçok bankanın Fona devriyle birlikte, bir taraftan hâkim ortakların borçlarının tahsil edilebil
mesi, diğer taraftan TMSF'ye devredilen varlıkların, iştiraklerin ve şirketlerin ve bunlara bağlı gelir-
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lerin tahsil edilebilmesi için, büyük zorluklar ve güçlüklerle karşı karşıya kalınmıştır. Bu zorlukların 
temelinde, bir taraftan, borçluların, hukukun boşluklarından yararlanarak ödemeleri gereken 
yükümlülüklerden kurtulma çabaları yer almaktadır. 

İşte, bu zorluklar dikkate alınmak suretiyle bazı düzenlemeler yapılması gerektiği, kamuoyun
da da, değişik çevrelerde de, siyasette de sık konuşulan, çok tartışılan bir konu olmuştur; ama, ay
nı zamanda, daha önce TMSF'nin BDDK'dan ayrılmamış olması da, düzenleme ve denetleme 
göreviyle birlikte Fon gelirlerinin tahsilinde büyük zorluklar ve güçlükler ortaya çıkarmaktaydı. 
Tüm bunlar dikkat alınmak suretiyle, 5020 sayılı Kanun, daha önce, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde oylarınızla kabul edilmiştir. Bu kanuna istinaden de, TMSF, BDDK'dan ayrılmıştır, bağım
sız yapısıyla, Fon alacaklarını daha etkin bir şekilde tahsil imkânına kavuşmuştur. 

Nitekim, TMSF'nin ayrılmasından sonra Fon alacaklarının tahsilinde büyük etkinlik gösteril
diği açıkça anlaşılmaktadır; çünkü, sadece 2004 yılında yapılan tahsilat 762 000 000 dolar olmuş
tur. Ancak, TMSF'nin BDDK'dan ayrılmasının, tahsilatla ilgili etkinliği artırmış olmakla birlikte, 
tüm tahsilat sorunlarını ortadan kaldırmadığı da bir gerçektir. İşte, buna istinaden, borçluların yasa 
boşluklarından yararlanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmelerinin önüne geçmek 
için, hatta, mal varlıklarını kaçırmalarının önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapılmaya ih
tiyaç duyulmuştur. Yani, Fonun, daha etkin bir tahsilat yapabilme imkânına kavuşturulması gerekli 
olmuştur. Bu gerekliliğin bir ifadesi olarak da, bugünkü, görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, ilgili milletvekillerimiz tarafından verilmiştir. 

Özü itibariyle, bu kanun teklifinde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, tah
silatın etkili hale getirilmesine yöneliktir. Bir arada olması ve birlikte kullanılması halinde, diğer 
değer ifade edecek olan varlıkların, aynı grubun çok sayıda şirketine dağılmış bulunması, bu var
lıkların bir araya getirilerek bir iktisadî bütünlük halinde satışını zorunlu kılmakta; ancak, 6183 
sayılı Kanun, bu şekildeki bir satışa müsait bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı kanunun satış 
prosedürüne ve satış sonrası işlemlerine ilişkin hükümleri, uluslararası satış usullerine uygun düş
memekte, bu da, satışa iştirak etmesi beklenen yabancı yatırımcıları caydırıcı bir rol oynamaktadır. 
Örneğin, satışın açık artırmayla ve peşin bazda yapılmasının zorunlu olması ve ihaleye katılacak
larda teknik veya fınansal yeterlilik şartları aranmasına imkân vermemesi gibi özellikler, satışlar 
için açılacak ihalelere katılımı sınırlamakta ve yeterli rekabet ortamının oluşturulmasını imkânsız 
kılmaktadır. Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ihalenin sonuçlanmasından ve 
malların tesliminden sonra açılacak bir ihalenin feshi davasında fesih kararı çıkması halinde, ihale 
bedelinin, iade edilecek malların alıcıdan geri alınması gerekmektedir. İmalat ve hizmet sektörün
de faaliyet gösteren büyük şirketlere ait varlıkların satıldıktan sonra geri alınma ihtimali karşısında 
hiçbir alıcı ihaleye giremeyecek ve satış değeri asgariye inecektir. 

Üçüncü bir nokta olarak; şirket satışı yerine varlık satışının yapılması, varlıklarla birlikte 
lisans, ruhsat veya frekans kullanım hakkının da devrini gerektirmekte, ancak, yürürlükteki mev
zuat hükümleri bu açıdan bazı belirsizlikler taşımaktadır. Başka bir şirket bünyesine aktarılacak 
olan söz konusu varlıkların yeni sahipleri tarafından işletilmesi için gerekli lisans, ruhsat, frekans 
ve imtiyaz hakkı devirlerinin objektif esaslara bağlanmaması ve belirsizlikten kurtarılmaması halin
de ihalelere katılım azalacak ve satış değeri düşecektir. 

İşte, bu temel çerçeve içerisinde üç noktada belirlediğim güçlüklerin aşılması ve Fon varlık
larının, şirketlerin bir an önce elden değeriyle çıkarılabilmesi için bu yasal düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmuştur ve 1 inci madde bu temel çerçeveyi düzenleyecek şekilde ele alınmıştır. 

2 nci maddede ise, RTÜK Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan bir değişiklikle, yabancı 
sermayenin medya kuruluşlarına girişine imkân sağlanmaktadır. Şu anda, bildiğiniz gibi, yüzde 25 
düzeyinde yabancı sermayenin ulusal radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlara ortak olması 
zaten mümkündür; yani, yabarıcı sermaye, şu anda, zaten, Türkiye'ye belli sınırlar içerisinde gir-
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mektedir; ancak, bu düzenlemeyle, 2 nci maddeyle, yabancı sermayenin, ulusal radyo ve televiz
yonlara, televizyon kuruluşlarına girişiyle ilgili sınır genişletilmektedir; ama, yine, bu giriş belli 
sınırlar içerisinde tutulmaktadır. Nedir bu sınırlar; birincisi, prensip itibariyle, yabancı sermaye, rad
yo ve televizyon yayını yapan kuruluşlara girer diyoruz; ancak, diğer kanunlardaki sınırlar, diğer 
hükümlerdeki sınırlar kalmak kaydıyla diyoruz. Buradan şunu ifade ediyoruz -pek çok sınırlama ol
makla birlikte, burada konunun daha iyi anlaşılması için ifade ediyorum- 29 uncu maddenin (i) fık
rasında, bir yabancı sermaye kuruluşunun sadece bir medya kuruluşuna girebileceğini ifade ediyor. 
Bu sınır devam ediyor; yani, bir yabancı medya kuruluşu, Türkiye'deki sadece bir medya 
kuruluşuna girebilecektir, birkaç ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşunu ele 
geçiremeyecektir; birinci sınır bu. 

İkinci sınır ise, toplam ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının sadece yüzde 
25'ine, yabancı sermaye, yüzde 50 payını geçmek üzere girebilecektir. Şu anda, 24 tane yayın yapan 
kuruluş var; bunun yüzde 25'i 6'dır; yani, bu kanun yasalaştığı takdirde, yabancı sermaye, sadece 6 
ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşuna yüzde 50'nin üzerinde payla girebilecektir, 18 
radyo ve televizyon kuruluşuna bu oranda giremeyecektir; bu da ikinci sınırlamadır. 

Üçüncü sınırlama ise, bölgesel ve yerel yayınlarla ilgilidir. Bölgesel ve yerel yayın yapan rad
yo ve televizyon kuruluşlarına yabancı sermaye hiç giremeyecektir. Şu andaki yürürlükteki mev
zuata göre ise, yabancılar, yerel medyada da yüzde 25 hisse sahibi olabilmektedirler. Bu düzenleme, 
yerel radyo ve televizyonlara yabancı sermayenin girişini tamamıyla yasaklamaktadır. Bu yapısı 
itibariyle, Türkiye'de medya sektöründe rekabeti imkân dahiline sokabilecek ve bu rekabet or
tamının oluşturacağı standardın Türkiye açısından faydalı bir düzeyi ifade edeceğini belirtmek is
tiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır; 

buyurun. 
Sayın Yalçınbayır, süreniz 10 dakikadır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, 14 Mart 

Tıp Günü nedeniyle tüm halkımıza iyilikler diliyorum, sağlıklı yaşam diliyorum. Sağlıklı yaşam, 
fiziksel olarak ve moral olarak tam iyilik halidir, maddî ve manevî iyilik halidir. Umarım ki, bizim 
yapacağımız düzenlemeler halkın bu hallerine hizmet eder. 

Değerli milletvekilleri, 833 sıra sayılı kanun teklifinin sürecine bakıldığında, bunun tekliften 
daha ziyade tasarı olduğunu görüyoruz. Arkasında hükümet vardır, hükümet iradesi vardır. Gönül 
ister ki, milletvekilleri teklifleri hep bu şekilde komisyonlarda değerlendirilsin ve gündemde yer
lerini alsınlar, rapora bağlansınlar. Bundan önceki konuşmacıları dinlediğimizde hep satışlardan 
bahsedildi. Oysa, burada ihlal edilen temel hak ve özgürlükler var. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa teklifi, Anayasanın 2 nci, 5 inci, 26 ncı, 28 inci, 167 nci ve 172 
nci maddelerine apaçık aykırı bir tekliftir. 

Değerli milletvekilleri, televizyonlarda yabancı sermaye payını yüzde 100'lere kadar çıkaran 
kanun teklifine ilişkin şunları söylemek istiyorum: Teklif, aynen kanunlaştığı takdirde, Türkiye 
genelinde yayın yapan 24 televizyonun 6'sı tümüyle yabancı sermayenin eline geçebilecektir. Tür
kiye'ye daha çok yabancı sermaye girmesini istiyoruz, bunları özendiriyoruz. Doğrudan yabancı 
sermayenin girmesinde büyük yarar var; ancak, bu satış, herhangi bir firmanın satışı değil, bir gazoz 
firmasının satışı değil. Bu satış, kamuoyunu oluşturan düşünce özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle 
yakından ilgili olan bir tekliftir. 

SELAMİ UZUN (Sivas) - 50 tane yabancı kanal var, ne olacak onlar? 
BAŞKAN - Sayın Uzun, lütfen... 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Evet, bu yabancı kanalların olağanüstü süreçlerde 
kamuoyunu nasıl oluşturduğunu biliyoruz. Türkiye, olağanüstü süreçlerin içindedir. 

Ben, o söz atan arkadaşlarımın geçen dönem burada olmadığını biliyorum. O zaman, sözümü, 
geçen dönem burada olan 53 arkadaşa söylüyorum öncelikle. RTÜK'le ilgili kanun tasarılarının 
görüşmelerini hatırlasınlar. Geçen dönemin birinci devresinde Anayasa Komisyonu Başkanıydım. 
Genel Başkanın, Başbakanın talimatına rağmen, Sayın Sadık Yakut'un da büyük katkılarıyla, biz, o 
tasarıyı komisyonda geçirmedik. Ondan sonra, ikinci devrede, ben, komisyon başkanı olmadım. Biz, 
bedel ödemeyi biliriz. Bunlar ödenmedikçe Türkiye özgürleşmeyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA KART (Konya) - Bravo... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ikinci devrede, 7.6.2001'de, 

AK Parti kurulmadan kısa bir süre önce, bu kanun tasarısı yine geldi, özellikle 3984 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesinin (d) ve (e) fıkralarıyla ilgili... Sermayenin tekelleşmesi ve kartelleşmesi ve basın 
özgürlüğü, kamuoyunun oluşması, halkın haber alma hakkıyla ilgili o tasan karşısında nasıl diren
miştik. O 53 milletvekilinin, başta Mehmet Ali Şahin olmak üzere, Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, 
Bülent Annç ve diğer arkadaşların verdiği mücadeleyi unutmak mümkün değil. 

Bana dışarıda soruyorlar, soracaklar; Sayın Yalçınbayır, geçen dönem, siz, Genel Başkanınıza 
rağmen bunların karşısında direndiniz. Evet, ben, çelişkili davranma yasağı içinde olanım. Bir 
hukukçu, bir siyasetçi çelişkili davranma yasağı içindedir. O 53 milletvekilinin söylediklerini, 
burada, karşınıza çıkarmak isterdim. Bugün geldiğimde gördüm bu tasarıyı. Biz, o tekelleşmenin 
önündeki mücadeleyi yapan milletvekilleri olarak dedik ki, apaçık Anayasaya aykırı ve Cumhur
başkanı tarafından veto edildi, geldi, geçti. 

Değerli milletvekilleri, ben, önce, o arkadaşlara, çelişkili davranmama hususunu özellikle 
hatırlatıyorum ve AK Parti kurulurken edindiğimiz tecrübeleri ve bilgi birikimini programa aktar
dık. Programın RTÜK'le ilgili maddesine, lütfen, baksınlar. 

Değerli milletvekilleri, RTÜK Uluslararası ilişkiler Dairesinin tespitlerine göre, Avusturya'da 
bir televizyonda yabancı sermaye oranı -Avrupa Birliği ülkeleri dahil- yüzde 49'un üzerine 
geçemez. Bundan sonra söyleyeceklerim, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle ilgilidir. Avrupa 
Birliğinde mallar, hizmetler serbestçe dolaşabilir. Onlarla ilgili hep birlikte paylaştığımız ortak 
değerler vardır. Orada, birtakım mekanizmalarda varız. Orada, onlarla ilgili birtakım düzenlemeler 
yapabiliriz; ama, daha Avrupa Birliği üyesi değiliz. Avrupa Birliği üyesi olacağımız iradesiyle bun
ları yapıyorsak, şunları da hatırlatmak istiyorum: Güney Kıbns Rum yönetiminde bir televizyon iş-
letmesindeki yabancı sermaye, AB üyesi olmayan ülkeler için -Amerika dahil- yüzde 5'le sınırlıdır, 
Yunanistan'da bu sınır yüzde 25'tir, İrlanda'da yüzde 27'dir, İspanya'da yüzde 25'tir. Biz, henüz, AB 
ülkesi değiliz. Diğer ülkelere sonuna kadar açmanın bir yararı var mı?! 

Olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. Büyük Ortadoğu Projesidir, Irak'tır, İran'dır, Suriye'dir, söz
de Ermeni soykırımı iddiasıyla itham edilen bir süreçten geçiyoruz. Kıbns sürecinden geçiyoruz. 
Yabancı sermayenin sahip olduğu televizyon kanallarının işleyeceği programlar itibariyle RTÜK'ün 
mü yetkili olacağını zannediyorsunuz; tahkime gideceklerdir, Avrupa Birliğine gideceklerdir. İstis
nai haller, olağanüstü hallerdir sizin karakterinizi ortaya çıkaran. Normal zamanlarda yüzde 100'ü 
de, 50 televizyonu da onlann olsun, gelsinler burada... Ama, olağanüstü süreçtedir Türkiye; bu 
süreci lütfen dikkate alalım. 

Bir an için, Meclisteki kanun teklifinin aynen kanunlaştığını ve 6 büyük televizyon kanalının, 
örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinin eline geçtiğini düşünün. Irak tezkeresi sürecindeki Tür
kiye'yi etkileme çalışmalannı ve onların burada o görüşlerini destekleyen bazı kalemşörleri hatır
layın. 6 büyük televizyon kanalının tümünü yabancı sermaye alırsa, bu kanallar, kuruluşlar üzerin
de RTÜK'ün denetim yetkisi de kalmayacaktır ve hatırlayın, özellikle o 50 milletvekili hatırlasın
lar; büyük sermaye gruplarının televizyon ve radyoculuk alanında tekelleşmelerine olanak sağ-
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layacak yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarda... Bakın, bu, kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi yaratacak
tır. Kartelleşen ve tekelleşen görsel ve işitsel medya, bir taraftan ekonomik alanda haksızlık 
yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan haber alma özgürlüğünü kısıtlayabilecektir. 6 televiz
yon kanalı, en çok reyting yapan 6 televizyon kanalı... Diğer kanallarımızın rekabet edebileceğini 
söyledi Sayın Bakan; sizin ve kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Bu düzenleme, düşünceyi 
açıklama ve yayma özgürlüğünü sınırlandıracaktır. Bu düzenleme, basın özgürlüğünü de sınırlan
dıracaktır. Türkiye, basın özgürlüğünü sınırlandıran hususlardan kurtulma aşamasındadır. 

Bununla ilgili bir önerim de şudur: Milletvekillerinin kürsü sorumsuzluğunu sadece ceza 
hukuku değil, tazminat hukuku bakımından da, gelin, kabul edin, özgürleşmek için. Milletvekilleri 
ona buna hakaret edecek kişiler değildir; ama, düşüncemizi özgürce söyleyelim, dava tehditleri al
tında kalmadan söyleyelim. 

Değerli milletvekilleri, sosyal görevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğüyle donatılan 
medyanın, yabancı sermayedeki medyanın sorumluluk bilinci içinde hareket edeceğini düşünüyor 
musunuz siz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yerlisi yapıyor mu ki yabancısı yapsın. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, medyanın kamuoyunu et

kileme gücünü hepimiz biliyoruz ve bu gücün, yabancı sermaye elindeki medya tarafından nasıl 
kötüye kullanılacağını hepimiz biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, lütfen toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bir dönemde, bir veya iki defa rutındışı görev 

düşer milletvekillerine. Genel başkanlarına, gruplarına rağmen bu görev düşer; 1 Martta düştüğü 
gibi. Bugün de o gündür. Çok tehlikeli bir gündür bugün. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K.KEMAL ANADOL (İzmir)- Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
ATİLLA KART (Konya) - Toplantı yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Başkanım. 
Sayın Anadol, Sayın Kart, Sayın Hamzaçebi, Sayın Koç, Sayın Ersin, Sayın Özkan, Sayın Öz-

yürek, Sayın Keleş, Sayın Arslan, Sayın Ateş, Sayın Yücesan, Sayın Gürsoy, Sayın Aslan, Sayın 
Aslanoğlu, Sayın Ünlütepe, Sayın Baratalı, Sayın Parlakyiğit, Sayın Kumkumoğlu, Sayın Gülçiçek, 
Sayın Güneş, Sayın Araslı. 

Sayın milletvekilleri, 20 milletvekili tarafından yoklama talebinde bulunulmuştur; isimleri 
okundu, buradalar. 

İsimlerini okuduğumuz sayın milletvekillerinin, yoklama için elektronik cihaza girmemelerini 
rica ediyorum. 

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) 
(Devam) 

BAŞKAN - Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
BANKALAR KANUNU İLE RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN
LARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) 
numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini 
ve denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve 
müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları veya Fon, bu bentte sayılan gerçek 
veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat, 3984 sayılı Kanunun 
geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı ve imtiyaz sözleş
melerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle 
orantılı aktiflerinin satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına 
mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçlan ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair 
borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. Bu şirket ve iştiraklerin % 49'un-
dan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, hak ve varlıklar, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarındaki 
kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabilir. Fon alacaklarının 
tahsilini teminen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarın
ca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu var
lıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi 
değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek ticarî ve ik
tisadî bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli malların birden faz
la borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmaya, 
ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini 
ve ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın 
belirlemeye, satışa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, satışa konu 
varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından 
doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmeye Fon 
Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçekleştirmek üzere en az üç 
kişiden oluşan bir Satış Komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. Satış Komisyonu, toplam üye 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Ticarî ve 
iktisadî bütünlüğün muhammen bedeli. Satış Komisyonu tarafından, uzman gerçek veya tüzel 
kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü oluşturan varlıkların ayrı ayrı 
kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor çerçevesinde Fon 
Kurulu tarafından belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar üzerinde birden fazla 
kişinin aynî veya şahsî hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması 
durumunda, bu mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayrı ayrı tespit edilir. Bu madde hükümleri 
uyarınca yapılacak satış sürecinde, satış ilânının Resmî Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak 
tebliğ hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturduğuna karar verilen mahcuzların satışı, 
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kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapılır. Bun
dan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi halinde ihalelere, pazarlık usulü ile devam edilebilir. Bu 
usûllerden hangisinin uygulanacağına, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mal, hak ve varlıkların 
nitelikleri dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. İhale bedelinin dağıtımına esas sıra 
cetveli Satış Komisyonu tarafından düzenlenir. İhalenin sonuçlanması, Fon Kurulunun onayına bağ
lıdır. Satışın Fon Kurulu tarafından iptal edilmesi hali hariç olmak üzere, ihalenin feshi halinde 
alıcısına teslim edilmiş olan mal, hak ve varlıkların iadesi istenemez. Ancak, ihale bedeli ve bu 
bedelin ödeme tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 
hükümleri uyarınca işleyecek faiz tutarı toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla ilgililerin tazminat hak
ları saklıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satışlarla ilgili ihalenin feshi davaları, Fonun merkezinin 
bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına karar 
verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun iz
ni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alınması ve satışı 
talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında 
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, 
enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya his
seleri Fon tarafından devir alınan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme iz
ni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans 
ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır. Bu hüküm uyarınca 
yapılacak satışlara ilişkin diğer esas ve usuller Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 
Fon tarafından atanan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık ol
masından dolayı mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamak
tan dolayı bu şahıslar hakkında İcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a 
maddesi hükümleri uygulanmaz ve Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca şahsî 
sorumluluk davası açılamaz. Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon 
tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden 
alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek haklarında görev yaptıkları dönem veya dönemler dışında şah
sî sorumluluk davası da açılamaz. Bu bentte yer alan hükümler çerçevesinde, varlıkları ticarî ve ik
tisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış 
tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım 
sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı 
ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum, kuruluş
ları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve naklî işlemine engel teşkil etmez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz, isteyen Mersin Millet
vekili Sayın Mustafa Özyürek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özyürek, aynı zamanda şahsınız adına da söz istediğiniz için süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; gecenin bu saatinde son derece önemli bir konuyu görüşüyoruz. 
Şimdi, daha sonra 2 nci maddede düzenlenen... 
K. KKMAL ANADOF (İzmir)- Sayın Başkan, arkadaşlar otursunlar lütfen; duyamıyoruz, din

leyeni iyoruz. 
MUSTAFA ÖZYÜRFK (Devamla) - Kvet, Sayın Başkan, bu saatte önemli bir konuyu 

görüşüyoruz; ama, arkadaşlarımızın bir kısmı, burayı sohbet yeri, telefonla konuşma yeri... Grup 
yönetimi mecbur tuttuğu için burada bulunma göreviyle yükümlü hissediyorlar ve sağlıklı bir 
görüşme imkânına da fırsat vermiyorlar. 
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BAŞKAN - Sayın Özyürek, bir saniye... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Mustafa Bey, sizin grubunuzdan da kimse katılmıyor. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gayet sayımız az da olsa düzenli bir 

şekilde oturuyoruz. Bizim şikâyetimiz, katılan katılmayanla ilgili değil; burada, ayakta, birbirleriy
le sohbet eden, hâlâ devam eden arkadaşlarımızla ilgilidir. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 2 nci maddeyle ilgili kısa bir değer

lendirme yaptıktan sonra 1 inci maddeye geçmek istiyorum. 
Sayın Yalçmbayır burada çok önemli bir konuşma yaptı. Aslında, AKP'nin değişip değiş-

mediğiyle ilgili çok önemli tartışmalar kamuoyunda her zaman yapılır; ama, Sayın Yaçınbayır'ın 
değerlendirmesini dinledikten sonra, AKP'nin gerçekten değiştiğine ben de kani oldum... 

AHMET YENİ (Samsun) - Konuyla alakalı konuşursanız, biz de memnun oluruz. 
BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Sayın Milletvekili, onu, ben takdir edeyim izin verirseniz, 

bir de Başkan takdir etsin, siz de lütfen dinleyin. 
AHMET YENİ (Samsun) - AKP ile alakalı ama... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Şimdi, bir önemli tespit yapıldı burada, denildi ki "biz, 

geçmişte 53 milletvekili olarak bu değişikliğe, yani, radyo, televizyonların yabancı sermayeye açıl
masına karşı çıkmıştık." Ama, şimdi, siz, yüzde 100'ünü yabancı sermayeye açıyorsunuz. Demek 
ki, AKP, önemli ölçüde değişmiştir ve artık, ulusal duyarlılık, radyo, televizyonların tümüyle yaban
cı sermayenin eline geçmesi, AKP'liler açısından hiçbir anlam ifade etmemekte. Yani, ne yazık ki, 
AKP, yabancı sermayeye teslim olmuştur. Bunu burada Sayın Yalçınbayır'ın ifadelerinden açıkça 
gördük. Bunu biz biliyorduk; ama, içinizden birisinin -Sayın Yalçınbayır'ın- bunu tescil etmiş ol
ması, son derece anlamlıdır. 

Sayın Bakanımız -ayrıldılar- Abdüllatif Şener de o 53 kişilik çekirdek kadronun içindeydi ve 
o zaman, bu tip düzenlemelere nasıl karşı çıktığını, hangi konuşmaları yaptığını hepimiz biliyoruz; 
ama, şimdi geldiler, çıktılar, burada, yabancı sermayenin gelip radyo, televizyonları ele geçirmesine 
onay verdiklerini açıkça ifade ettiler. Ben, bu durumu kamuoyunun ve sizlerin takdirine sunuyorum. 
Hayırlı olsun bu değişim, hayırlı olsun yabancı sermayeye dönük yönünüz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, 1999 yılından beri Türkiye'de sürekli, Bankalar Kanununu 
değiştiriyoruz. Bu sekizinci mi, dokuzuncu mu, onuncu mu; sayısını unuttuk. Nedir yapılmak is
tenen? Niçin böylesine sürekli değişikliklere ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü, banka konusunu sistemli 
bir şekilde ele almadık ve banka kuruluşunda lisans verirken gerekli özeni göstermedik. Normal 
şartlarda gidip bir şubeden kredi alamayacak kimselere banka kurma izni verdik ve daha sonra, o 
şahısların, halktan toplanan mevduatı kendi şirketlerine aktarmasına, yurtdışına kaçırmasına fırsat 
verdik. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bankacılık sistemi en çok denetime tâbi olan sistemdir. Yani, 
bu bankalar soyulurken herkes bu soygunu biliyordu. Bankalar yeminli murakıplarının raporları or
tadadır, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun raporları ortadadır, hesap uzmanlarının raporları or
tadadır. Fakat, çeşitli şekillerde o raporlar sumen altı edilmiştir ve bankaların soyulmasına göz 
yumulmuştur. Şimdi, bu bankaların soyulmasına göz yumanların bir kısmı Yüce Divanda yargılan
maktadır; ama, bu bankaları soyanların hepsi bir süre gözaltına falan alınsalar da daha sonra serbest 
bırakıldılar, zevku sefa içinde, keyif içinde günlerini gün etmektedirler. Onların hazineye yüklediği 
46 milyar dolarlık zararı, yükü nasıl giderebiliriz derdi de bu konuyla hiç ilgisi olmayan bizlere düş
mektedir. Yani, vaktiyle alınmamış tedbirler, vaktiyle alınmamış önlemler nedeniyle biz burada dur-
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madan kanun değiştirerek, göz göre göre çalınan, hortumlanan paraların tahsiline nasıl fırsat veririz 
diye aramaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, her seferinde buraya getirilen tasarıların Anayasaya uygun olup ol
madığı, hukukun temel kurallarına uygun olup olmadığına bakmadan, bu Meclis, yeter ki şu hor
tumlanan paralar tahsil edilsin diye bu yetkileri vermiştir; ama, bugün geldiğimiz noktada, tahsilat 
açısından, ne yazık ki bir arpa boyu yol alınmamıştır. Bu yetkiyi de bugün burada vereceğiz; ama, 
göreceksiniz ki kısa bir süre sonra yine gelinecektir buraya, şu kanunun şu maddelerini değiştirir
seniz bu paralan tahsil ederiz denilecektir. 

Burada ben bir pratik yöntem öneriyorum: Bankacılık Denetleme Düzenleme Kuruluna ve 
TMSF'ye dilediği gibi yasa değiştirme yetkisini verelim, onlar istedikleri gibi yasaları değiştirsin
ler, biz de rahat edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu paralar nerede? Ortadaki dönen büyük bir para, büyük bir meblağ. 
Bunların hepsinin zarar olması veya yurtiçinde buharlaşması mümkün değildir. Bunların büyük 
bölümü bu bankaların sahipleri tarafından çeşitli yöntemlerle yurtdışına kaçırılmıştır ve ne yazık ki, 
biz, yurt dışındaki bu paralara ulaşacak bir çalışmayı, bir yöntemi oluşturamadığımız için, dur
madan kanun çıkararak zaman kazanmaya, vakit geçirmeye çalışmaktayız. Burada önemli olan, 
uluslararası hukuku kullanarak, bu konuda uzmanlaşmış hukuk bürolarını devreye sokarak, yurt 
dışında olduğu bilinen bu paralara ulaşmanın yolunu bulacak mıyız bulamayacak mıyız?.. Bunu 
bulamadıktan sonra, bugün, burada öngörülen, 1 inci maddede öngörülen, işte, iktisadî bütünlüğü 
sağlayalım, bunları satalım filan... Yani, olabilir, bir önemli adımdır; ama, işin esasını kesinlikle 
çözmez. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, herkes bilmiyor mu; mesela, Uzanların Ürdün'de olduğunu herkes 
bilmiyor mu?! Siz, orada bulunan insanı bile yakalayıp getirecek bir girişimi yapamıyorsanız, bu 
konuda bir adım atamıyorsanız, niye kendi kendimizi oyalıyoruz, niye birbirimizi gecenin bu vak
tinde yoruyoruz değerli arkadaşlarım. 

Burada, bu sorunun çözümü, açıkça söylüyorum, siyasî irade meselesidir. O kanunun o mad
desinde şu var, bu kanunun bu maddesinde bu varla bir yere gidemeyiz. Eğer, bu paralan tahsil 
edecek siyasî irade net bir şekilde ortaya çıkarsa, ona uygun örgütlenmeleri yaparsanız, bu paraları 
tahsil edersiniz. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Çok şey yaptık... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Peki, nerede, nerede bu paralar? Ne kadar tahsil ettik 

Sayın Milletvekilim, ne tahsil ettik? 
ASIM AYKAN (Trabzon) - ÇEAŞ'a, Kepez'e el koymadık mı? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Peki, Uzanlardan bütün alacağımızı tahsil ettik mi? 8-9 

milyar doları hortumlamadılar mı?! 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Yavaş yavaş alacağız... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - "Aldık" diyorsunuz. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Yavaş yavaş alacağız... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hayırlı olsun, hayırlı olsun... Siz bir mesele görmüyor

sanız, bizim için hiç mesele yok. 
Peki, bu 46 milyar doları ben mi çıkarıyorum?! Sorun -burada TMSF'nin Başkanı var- "bunun 

yükü nedir" diye sorun. Peki, 44 katrilyonluk devlet tahvili buralara verdik. Niye tahsil edemiyoruz 
da, işte, torba kanuna bunların süresini uzatma filan diye çözümler getiıiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kendimizi aldatmak kolaydır; kendimizi aldatmayalım. Bu paralan, 
siyasî iradeniz varsa tahsil edersiniz; yok, siyasî iradeniz yok da tahsil ediyormuş gibi davranmak 
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istiyorsanız, işte, bunları yaparsınız. Şimdi, yaptığımız budur. Burada birbirimizi kandırmanın hiç
bir anlamı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, burada bu düzenlemeleri yapıyoruz, hortumcuların üstüne gidilsin diye 
bu yetkileri de veriyoruz; ama, Sayın Yalçınbayır'ın da belirttiği gibi, bu düzenlemede önemli öl
çüde Anayasaya aykırılıklar var. Şimdi, bugüne kadar, o yasalarla ilgili olarak Anayasaya aykırı ol
duğunu bildiğimiz halde, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine konuyu götür
medik; yeter ki dedik belki bir para tahsil edilir; ama, bugüne kadar bir mesafe alınmadı, bir para 
tahsil edilmedi. Fakat, konu, artık mahkemelere intikal etmiştir; mahkemelerdeki bazı davalar 
nedeniyle Anayasa Mahkemesine konu gittiği zaman, bu hükümleri iptal kaçınılmaz hale gelir. 
Onun için, her zaman olağanüstü yöntemlerle değil, olağan yöntemlerle de nasıl tahsilat 
yapacağımızı düşünmemiz lazım. 

Şimdi, BDDK'yı iyi niyetlerle kurduk, TMSF'yi iyi niyetlerle kurduk; ama, konu o hale geldi 
ki, BDDK'nın sorununu çözmek başlı başına bir sorun haline geldi, TMSF'nin sorununu çözmek bir 
sorun haline geldi. Şimdi, yakında, bankacılık yasa tasarısı önümüze gelecek. Bununla ilgili, aylar
dır bazı tartışmalara tanık oluyoruz; deniliyor ki, eskiden olduğu gibi, şu ana kadar uyguladığımız 
gibi, bir bankaya elkoymak veya bir bankayı faaliyetten menetmek gerektiğinde, yine bugün olduğu 
gibi Fona mı devredelim, yoksa tasfiyesine, iflasına mı karar verelim?.. Bu konuda, BDDK ile 
hükümet arasında, hükümet ile IMF arasında bir türlü uzlaşma sağlanamadığı için, bu tasarı gün
deme gelmiyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, artık rakamlarla ortaya çıkmıştır ki, biz, devlet olarak, baştan beri 
bu bankaların tasfiyesi yoluna gitmiş olsaydık, bu kadar büyük bir zararla karşı karşıya kalmayacak
tık. Yani "halkın yatırdığı mevduat, tamam, devlet güvencesi altındadır, bunları halka ödeyelim; 
fakat, bu bankaların diğer zararlarını, diğer yüklerini çekmeyelim" demiş olsaydık, daha az zararla 
bu beladan kurtulurduk. Şimdi, gene, yeni yeni bankalara elkoymak gerektiğinde onları aynen Fona 
alırsak bu zararlarımız artarak gidecektir. O bakımdan, burada, basına yansıyan şekliyle söy
lüyorum, BDDK'nın önerisi doğrultusunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek. toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) -... bankaların Fona alınması yerine tasfiyesi yoluna gidil

mesi, çok daha, Türk ekonomisinin lehine olacaktır. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifini burada gecenin bir yarısında görüşüyoruz. Umarım ve 

dilerim ki, bu konuda yapılan son düzenleme olsun, kanun eksik bahanesi arkasına sığınılmadan, bu 
paraların tahsili yoluna gidilsin. Bu paraların nerede olduğu, nasıl tahsil edilebileceği, bu konunun 
içinde olan insanlar tarafından bilinir. Onun için, siyasî iradeyi tam olarak ortaya koyalım, hal
kımızın hortumlanmış olan 46 milyar dolarını tahsil etme yoluna gidelim; çünkü, bu paralan tahsil 
edemezsek, burada elimizden geleni yapamazsak, burada uluslararası hukuku çalıştıramazsak, 
burada yetkin ve yeterli uluslararası hukuku bilen uzmanları, avukatları devreye sokup, dışarıda ol
duğunu hepimizin bildiği paralan tahsil edemezsek, bunun vebali, günahı hepimizin sırtında olur. 

Ben, bunun gereğinin yapılması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Madde üzerinde, şahsı adına Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; size bir örnek vereceğim: Türkiye'de bir reklamcılık sektörü vardı. Bu sektöre, Türkiye'de 
yabancı firmalar ve yabancı patentle ürün üreten firmalar... Hemen hemen reklamcılık sektörünün 
yüzde 80'i, yüzde 90'ı yabancıların eline geçti; yani, yurt dışındaki yabancı reklamcılar burada bir 
reklam ajansı aldılar ve ondan sonra dediler ki, Türkiye'de yabancı üretim yapan, yabancı ser
mayeyle üretim yapan ve patenti yabancılara ait olan ürünleri üreten firmalar dediler ki, sen, mec
buren şu ajansa gideceksin, fiyatı ne olursa olsun, reklamını bu ajanstan yaptıracaksın. Sadece bir 
anekdot olarak veriyorum. 

Şimdi, biliyorum, TMSF'nin elinde 13 tane kanal var. Aslında, burada, biz, reklamcılık sektörü 
veya radyo ve televizyonlara yeni devler yaratıyoruz, sektörü de dibinden dinamitliyoruz bununla. 
Eğer, velev ki TMSF'nin elindeki kanallar satıldı; bunlar, yarın bir dev olacak ve yarın, yerli tüm 
televizyon kanallarını dibinden dinamitleyeceğiz. Hiçbir reklam yerli kanallara verilmeyecektir. 
Bunu buraya yazın. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Öyle değil, o kadar değil... 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Bir inceleyin şu andaki Türkiye'deki reklam

cılık sektörünü. Yeni bir dev yaratıyoruz. Ülkedeki kendi değerlerimize dinamit koyan dinamitler 
yaratıyoruz. Bir kere, bunu arz edeyim. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, baktığımız zaman, TMSF ile sistem bugüne, böyle, 1999, 2000 
yılında gelmedi. TMSF, sadece, devletin hak ve alacağını elinden geldiğince almaya çalışan bir 
kurum. Tabiî, hep bir tarafa baktık; kimde kimin hakkı varsa, her türlü şekilde TMSF nasıl alıyor
sa, alacağı her türlü öneriyi, her türlü desteği bu Meclis vermeli, sonuna kadar vermelidir. Hiç kim
senin hakkı, hiç kimsenin, yani devletin, kamunun, hesap sahibinin alacağı kimsede kalmamalıdır; 
buna hiçbir itirazım yoktur; ancak, bu TMSF, kamunun hak ve alacağını korumak adına her türlü 
çareye başvurmalıdır, sonuna kadar herkes bunun yanındadır; ancak, olaylara bir taraflı bakıyoruz. 
Bu ülke bugüne 1999'da gelmedi, 1985'lere gitmeliyiz, kamuyu da yargılamalıyız, siyasetçiyi de 
yargılamalıyız. Bunların müsebbibinin önemli bir kısmı da kamudur, siyasetçidir. Bu bankaların 
hepsinin röntgen filmi 1985 yılında kamunun elinde vardı. 1985 yılından itibaren dürüst ile dürüst 
olmayanı ayırmadığınız sürece, dürüst olmayanı desteklediğiniz sürece bugüne bu yüzden geldik. 
Hiç kamu bacağını, siyasetçi bacağını irdelemedik, hâlâ da irdelemiyoruz. 

Hazine bonosu satacaksın aynı gün yüzde 110 faizle, iki gün sonra faizler birden çıkacak yüz
de 130'a; aman, hazine bonosu sattım diye sevineceksin, onu alan bankalar aynı gün ne kadar mil
yar kâr edecek ve hazine bonosu sattım diye fiyatlar aşağı düşecek; sen, bu kadar hazine bonosu 
niye alıyorsun, nereden kaynak fonluyorsun diye hiç soru sormayacaksın bu bankalara; ondan son
ra, sen, niye bu hale geldin diyeceksin!.. Bunun birinci müsebbibi, en az banka sahipleri kadar, 
kamu da siyasetçi de suçludur. Bu Meclis, hiçbir zaman bu bacağa girmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Tabiî, burada, TMSF'den, kamu vicdanı açısın

dan, hassaten, İmar Bankası, bono... Yine diyorum; hiçbir mudi, bu bankanın bono satma yetkisi var 
mıdır yok mudur, Türkiye'de bunu sormaz sayın milletvekilleri, hepiniz bankalara girip çıkıyor
sunuz. Kamu vicdanı açısından, o 800 trilyon lira olan bir para... Ben, bir kez daha TMSF Baş
kanımdan istirham ediyorum. Tabiî, TMSF adildir, adil olmalı; kamu adına görev yaptığı için 
kamunun hak ve hukukunu koruma açısından objektif olmalı; hele ki, asla TMSF'ye, kimsenin, hiç 
kimsenin, inançsızlığı veya şüphesi olmamalı. 
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Sayın Başkanım, belki haberiniz var veya yok; mal satacağız, televizyon satacağız... Bu, dün
kü Star Gazetesi Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, bu gazete dünkü Star Gazetesi. TMSF, gay
rimenkul satmak için ilan veriyor. Başkanımın bilgisi olduğuna inanmıyorum; ama, şuna, ben, 
büyüteçle baktım, okuyamadım. Ben, size takdim edeceğim. Tabiî, objektif bir TMSF'nin -ben, 
yürekten inanıyorum, ama- kamuoyunda da dürüstlüğü, objektifliği hiç tartışılır olmamalı. Bunu 
alan bir insan, acaba, bu TMSF, bunu, ilanlar okunmasın diye yaptığını farz ederse, burada sorun
lar doğar Sayın Bakanım. Bu gazeteyi size takdim edeceğim; okuyamıyorum, büyüteçle dahi 
okuyamadım. 

Teşekkür ederim; saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen Ban

kalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafının birin
ci cümlesinde geçen "3984 sayılı Kanunun" ibaresinden önce gelmek üzere "13.4.1994 tarihli ve" 
ibaresinin eklenmesini, 3095 sayılı Kanuna yapılan atıftan sonra yer alan "ilgililerin" ibaresinin 
"hak sahiplerinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ramazan Toprak Muharrem Karslı 
İstanbul Aksaray İstanbul 

Hüsnü Ordu Yahya Baş 
Kütahya İstanbul 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

833 sıra sayılı Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesine son fıkra olarak aşağıdaki 
hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Osman Kaptan Birgen Keleş 
Trabzon Antalya İstanbul 

Mustafa Özyürek Ali Kemal Kumkumoğlu Atila Emek 
Mersin İstanbul Antalya 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

"Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan, tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon 
tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bir bankadan alınan Devlet İç Borçlanma senetlerinin karşılık
larını ödemeye Fon kurulu yetkilidir. 

Bu senetlerin karşılıklarının ve bankanın senetlerin satışına aracılık etme konusunda izninin 
bulunup bulunmadığı aranmaz." 

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

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşacak mısınız? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin 

katılmadığı önerge, şu konuyu düzenliyor: Hatırlayacaksınız, 2003 yılının haziran ayında, Türkiye 
İmar Bankasına ilişkin süreç işlemeye başladı. 12 Haziran 2003 tarihinde, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı, Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik Türk Anonim Şirketlerinin imtiyaz sözleş
mesini iptal etti. İmar Bankasındaki hâkim sermaye grubunun iştirakleri olan bu iki önemli 
kurumun imtiyaz sözleşmesinin iptali sonrasında, Türkiye İmar Bankasında olağandışı bir mevduat 
hareketi yaşanmaya başladı ve bu süreçte, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu da toplantı 
yetersayısı olmadığı için, üyeliklerden 3 tanesi boşalmış olduğu için toplantı yapamıyordu. Bir yan
da İmar Bankasında olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor, bir yandan da, sektörü düzenlemek ve 
denetlemekle görevli olan kurum, 3 üyeliği boş olduğu için toplantı yapamıyordu; böyle bir süreç 
yaşıyorduk. Hükümet, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kuruluna ataması gereken 3 üyeyi 
atamıyordu çünkü. Taa ki, 1 Temmuz 2003 tarihinde bu olay sona erdi; 1 Temmuz 2003 tarihinde 
BDDK'ya 3 üye atandı, BDDK nihayet toplantı yapabilecek sayıya ulaştı, toplantısını yaptı ve 3 
Temmuz 2003 tarihinde de Türkiye İmar Bankasının bankacılık yapma ve mevduat kabul etme iz
nini kaldırdı. Tabiî, Türkiye İmar Bankasının banka sistemi içerisindeki büyüklüğü dikkate alınarak, 
vatandaşın yatırmış olduğu mevduata sınırsız güvence verildi. Sınırsız güvence verildiği tarihte, 
bankanın bilinen bilanço değerleri ile bilinmeyen ve daha sonra ortaya çıkan değerlerinin ne olduğu 
konusuna girmek istemiyorum, bu ayrı bir tartışma konusu; ama, vatandaşa, mevduatı nedeniyle bir 
güvence tanındı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, daha sonra, almış olduğu devlet iç borçlanma 
senetlerini nakde çevirmek suretiyle, bu Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, taksitler halinde de 
olsa, 36 aya yayılan taksitler halinde de olsa vatandaşın mevduatı ödenmeye başlandı. 

2003 yılında, aralık ayında çıkarılan bir yasa, İmar Bankasında mevduatı olan kişilerin hak
larını düzenleyen bir yasaydı ve onların 36 aylık taksitler halinde, 36 aya uzanan vadeler halinde 
mevduatlarını geri almasını düzenliyordu. Aynı yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun güven
cesinde olmayan ticarî mevduatları da güvence kapsamına aldı. Dikkat edin, değerli arkadaşlar; 
ticarî mevduat güvence kapsamında değildir; ama, çıkan yasa, ticarî mevduatı güvence kapsamına 
almıştır. 

Yasanın güvence kapsamına almadığı tek bir konu vardı; İmar Bankasından devlet iç borçlan
ma senedi alan vatandaşlar. Esasında, hükümet tasarısında, İmar Bankasından devlet iç borçlanma 
senedi alan vatandaşların bu senetlerin karşılığı olarak ödedikleri paraların kendilerine iadesini 
düzenleyen bir hüküm vardı; fakat, Genel Kurul görüşmeleri sırasında İktidar Partisinin oylarıyla 
bu hüküm tasarıdan çıkarıldı ve İmar Bankasına, Türk bankacılık sistemine güvenerek devlet iç 
borçlanma senedi aldım diyen vatandaşlar, sonunda, ellerindeki makbuzlarla, hiçbir işe yaramayan, 
hiçbir değer ifade etmeyen makbuzlarla karşı karşıya kaldılar. 

Değerli arkadaşlar, bankalar birer güven kurumudur. Bankaları düzenleyen özel bir yasa var
dır, bir anonim şirket olmalarına rağmen ticaret hukuku kurallarından onları ayırıp bir bankalar 
yasasına tabi tutan bir düzenleme vardır; 4389 sayılı Bankalar Yasası vardır. Sektörü düzenleyen, 
bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar vardır; BDDK vardır, Sermaye Piyasası Kurulu var
dır. Bunların güvencesi altında, bunların denetimi altında faaliyet gösteren bankadan vatandaşımız 
devlet iç borçlanma senedi aldığını düşünüyor; bankanın... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...faaliyetine son verilmekle birlikte vatandaş anlıyor ki -hükümet açıklıyor ki daha doğrusu-

bu bankanın devlet iç borçlanması senedi satma izni yoktur. Ne zamandan beri; taa, 1992 yılından 
beri bu izin kaldırılmış; ama, banka, reklamlarıyla, televizyon reklamlarıyla, gazete reklamlarıyla 
bu senetleri satıyor; buna hiçbir kamu otoritesi ses çıkarmıyor. İşin daha ilginç yanı, hükümet "İmar 
Bankasından devlet iç borçlanma senedi, hazine bonosu alan vatandaş İmar Bankasının bunu satma 
yetkisinin olmadığını bilmeliydi" derken, öte yandan, bazı SPK görevlilerini yargıya sevk etmiştir. 
SPK'da yapılan soruşturma sonucunda bazı SPK görevlileri İmar Bankasının izinsiz hazine bonosu 
satma olayında sorumlu bulunmuş ve bu sorumluluktan sonra adlî yargıda bir yargılama süreci baş
lamıştır. Tabiî ki, SPK görevlilerinin bu konudaki rolü nedir, sorumluluğu var mıdır yok mudur, 
bunu bilemiyorum, bunu değerlendirecek durumda değilim, bunu değerlendirecek olan yargıdır; 
ama, hükümet, bir yandan vatandaşa "sen İmar Bankasının hazine bonosu satma yetkisi olmadığını 
bilmeliydin" derken, öte yandan SPK görevlilerini "sen neden İmar Bankasının izinsiz hazine 
bonosu satışına engel olmadın" gerekçesiyle yargıya göndermesi ilginçtir. Bu, bir çelişki değil midir 
değerli arkadaşlar?! Mademki, bu işin kamuda, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumda bir 
sorumlusu vardır, bu kurum mademki bu işin sorumlusu olarak görülmektedir, o halde, aynı nok
tada vatandaşı sorumlu görmenin bir mantığı var mıdır?! 

Bu önerge, bu yapılan yanlışlığı, bu haksızlığı, bu adaletsizliği düzeltmeye yöneliktir. Sizlerin 
takdirine sunuyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen Ban

kalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafının birin
ci cümlesinde geçen "3984 sayılı Kanunun" ibaresinden önce gelmek üzere "13.4.1994 tarihli ve" 
ibaresinin eklenmesini, 3095 sayılı Kanuna yapılan atıftan sonra yer alan "ilgililerin" ibaresinin 
"hak sahiplerinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Gündüz?.. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
3984 sayılı Kanunun tarihinin de yazılması kanun tekniğine uygun olacaktır. "İlgililerin" 

ibaresinin "hak sahiplerinin" şeklinde değiştirilmesi hukukî netlik sağlayacaktır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum; yalnız, karar yetersayısı arayacağım: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2 .- 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"h) Bir ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermaye payı, bu Kanunun ilgili 

diğer maddeleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. 
% 50'den fazla yabancı sermaye payı bulunan toplam radyo ve televizyon yayın kuruluşu sayısı 

ulusal yayın yapan kuruluş sayısının dörtte birinden fazla olamaz. 
Bölgesel ve yerel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarında yabancı sermaye hisse sahibi 

olamaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına İstanbul Mil

letvekili Sayın Birgen Keleş; buyurun. 
Süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 833 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nci maddesiyle ilgili olarak 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve kendi adıma söz almış bulunuyorum ve Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

Çok önemli, ama, o ölçüde keyfî ve sakıncalı hükümler içeren bir yasa maddesini görüşüyoruz. 
Bazı AKP'li milletvekillerinin tabiriyle, bu, arkasında hükümet desteği olan bir tekliftir. Hükümet 
destekli kanun teklifi, sanıyorum, bu hükümetin, hukuk literatürüne yaptığı bir katkıdır ve özellik
le tartışma yaratacak konularda gündeme gelmektedir. 

Bu hükümet döneminde, tartışma yaratacak konular, zaman zaman, teklif olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirilmektedir. Daha önce birkaç kez sorduğumda yanıt alamadığım için, 
neden tasarı olarak getirmediniz diye sormuyorum; ama, tasarı olarak getirilmesi gereken, o önem
de bir düzenlemenin teklif olarak getirilmesini doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum ve şimdilik 
bunu söylemekle yetiniyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 2 nci maddesiyle ilgili görüşlerimi açıklamadan önce, yasa tek
lifinin Anayasanın 8 inci, 36 nci ve 138 inci maddelerine aykırı olduğunu vurgulamak istiyorum. 
Anayasanın 8 inci maddesine aykırıdır; çünkü, Anayasanın 8 inci maddesi, Cumhurbaşkanının ve 
Bakanlar Kurulunun yürütme yetkilerini, Anayasaya ve yasalara uygun olarak sürdürmelerini ön
görmektedir. Oysa, 1 inci maddeyle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu teklif çerçevesinde satış 
yaparken 6183 sayılı Kanun hükümlerinin dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Fonun, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesiyle de bağlı olmadığı belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, belli maddelerin, Anayasa maddesinin, yasa maddesinin değiştirilmesi 
başka bir şeydir, o maddeler orada varlıklarını sürdürürken bunların gözardı edilmesi, yok farz edil
mesi ve onların dikkate alınmaması apayrı bir olaydır ve doğru değildir, Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 36 nci maddesine aykırıdır; çünkü, Anayasanın 36 nci maddesi hak arama hür
riyetiyle ilgilidir. Oysa, bu teklifin 1 inci maddesinde hak ve özgürlükler kısıtlanmaktadır. Alıcıların 
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sahip olması gereken koşullar ve satışın kural ve koşulları belli değildir. Birden fazla alacaklının 
haciz hakkı olması durumunda bile Fona satış yetkisi tanınmaktadır. Alacaklıların haklarının ne öl
çüde karşılanacağı belirsizdir; bir diğer deyişle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun haczinin bulun
duğu durumlarda, üçüncü kişilerin hukuk düzeniyle korunan haklarının ikinci planda kalması, sınır
landırılması ve bazılarının da hiç kullanılmaması peşinen kabul edilmiştir. 

Yasa teklifi, Anayasanın 138 inci maddesine aykırıdır değerli arkadaşlarım; çünkü, satışın Fon 
Kurulu tarafından iptal edilmesi durumu hariç olmak üzere, ihalenin feshi halinde alıcısına teslim 
edilmiş olan mal, hak ve varlıkların geri istenemeyeceği öngörülmektedir. Diğer bir deyişle, yargı 
kararlarının dikkate alınmayacağı ve düşük faizli bir tazminatla durumun geçiştirileceği kabul edil
miştir. Oysa, Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiş
tiremez ve bunların uygulanmasını erteleyemez. 

Sayın milletvekilleri, incelemekte olduğumuz teklifin 2 nci maddesi, 13 Nisan 1994 tarihli ve 
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 29 uncu mad
desinin (h) bendini değiştirmektedir. Söz konusu yasanın 29 uncu maddesinin (h) bendi, bir özel 
radyo ve televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı, ödenmiş sermayenin yüzde 25'ini 
geçemez demektedir. Getirilen değişiklikle, bir ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşunda 
yabancı sermaye payı, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaktan çıkarılmaktadır. Sadece, yüzde 50'den 
fazla yabancı sermaye payı bulunan toplam radyo ve televizyon yayın kuruluşu sayısının -dik
katinizi çekiyorum- ulusal yayın yapan kuruluş sayısının dörtte Tinden fazla olamayacağı belirtil
mektedir. Ayrıca, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarında yabancı sermayenin 
hisse sahibi olmayacağı açıklanmaktadır. Bu, tıpkı, dün, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 
yabancıya toprak satışı gibi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak olan bir girişimdir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun elindeki bir televiz
yon kanalının satışı değildir. Yapılan, tüm ulusal radyo televizyon yayın kuruluşlarının yabancılara 
açılmasıdır. Getirilen sınırlamalar göstermeliktir ve toplumu ikna etmeye yöneliktir. 

Sayın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, sizlere sesleniyorum. Lütfen, getirilen 
değişikliğin ne demek olduğunu düşününüz. Bakın ne diyor: "Yüzde 50'den fazla yabancı sermaye 
payı bulunan toplam radyo ve televizyon yayın kuruluşu sayısı ulusal yayın yapan kuruluş sayısının 
dörtte Tinden fazla olamaz." Bu hesaba göre, bütün büyük ve etkili yayın organları yüzde 100 
yabancıların elinde olabilir. 

Bir tane şirket belki bir tane yayın kuruluşundan başkasını alamaz öbür yasaya göre; ama, bir
kaç tane yabancı şirket gelip, hepsi birlikte bütün önemli yayın organlarını ele geçirebilirler. Bu 
neden mümkündür değerli arkadaşlarım; çünkü, radyo ve televizyon yayın organı sayısı o kadar 
çoktur ki, önemlileri yabancıların eline geçtiği takdirde bile, yüzde 100 veyahut da yüzde 50'den 
fazla sahip oldukları yayın organları sayısı, toplamın dörtte Tini geçmeyecektir. Kaldı ki, radyo ve 
televizyon yayın organlarının sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Dijital sisteme geçişte bu 
artış inanılmaz boyutlara erişecektir. 

2 nci maddede getirilen düzenleme, başka ülkelerde görülmemektedir ve hiçbir neden, haklı 
neden olamaz böyle bir değişikliği yapmak için. Bu nasıl bir anlayıştır değerli arkadaşlarım?! 
Bağışlayın, ama, bu nasıl bir aymazlıktır?! 

Teklifi hazırlayan ve katkıda bulunan milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: Siz bu ülkede 
yaşamıyor musunuz; yoksa olup biteni izlemiyor musunuz sayın milletvekilleri?! Yabancıların Tür
kiye'ye gelir gelmez belli yörelere koştuklarını, o yöredeki vatandaşlarımızı koşullandırmak için 
büyük bir çaba harcadıklarını, etnik ve dinî azınlık yaratmak için gayret gösterdiklerini görmüyor 
musunuz, okumuyor musunuz?! Yabancıların ve onların Türkiye'deki destekçilerinin hiçbir şeyi 
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saklamadan televizyonlarda yaptıkları konuşmaları dinlemiyor musunuz; hazırladıkları raporların 
farkında değil misiniz?! 

Sayın milletvekilleri, karadaki vericilerle yapılan yayınlarda, devletin egemenlik alanı olan 
hava sahası kullanılmaktadır. Olağanüstü durumlarda, haberleşme sistemi açısından ulusal yerel 
frekanslar sorun yaratabilir. Yabancı sermayenin yüzde 100 veyahut da yüzde 50'nin üzerinde bir 
hisseye sahip olduğu yayın organlarına yapılacak olan frekans tahsislerinin, devletin hava sahasın
daki egemenlik hakkını bir ölçüde sınırlayacağı açıktır. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanununun 3 üncü maddesiyle getirilen ve idareyle olan uyuşmazlıkların çözümünde de ulus
lararası tahkim ya da çözüm yollarına başvurulacağını öngören hükmü anımsarsanız, ne kadar güç 
durumda kalabileceğimizi açıkça görebilirsiniz. Böyle bir durumda, 3984 sayılı Radyo ve Televiz
yonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda öngörülen yaptırımların da uygulanabilirliği ol
mayacaktır. Oysa, söz konusu kanun -yani bugün halen mevcut olan kanun- öyle bir anlayışla hazır
lanmıştır ki, değerli arkadaşlarım, (d) ve (e) bentlerinde, değil yabancı sermayenin, yurt içindeki 
gerçek veya tüzelkişilerin veya sermaye gruplarının hisse oranları bile sınırlandırılmıştır. Yeni 
getirilen düzenlemenin, 29 uncu maddenin (d) ve (e) bentleriyle de bağdaşmadığı kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 16 ncı maddesinde "temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, 
milletlerarası hukuk kurallarına uygun olarak kanunla sınırlanabilir" denilmektedir. Anayasa Mah
kemesi, 7 Temmuz 1994 tarihli ve 1994/49 esas sayılı ve 1994/45-2 karar sayılı kararında 
"telekomünikasyon, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım gibi stratejik önemi olan alanlara yaban
cıların girmesi ötesinde egemen olması, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik yönlerden çok sakın
calıdır" demektedir "çünkü, bu tür kamu hizmetleri, ülke güvenliğiyle çok ilgilidir, yakından il
gilidir" ifadesine yer vermektedir. 

Kuşkusuz, özel radyo ve televizyon yayınları da, yayın kuruluşları da stratejik öneme sahiptir. 
Söz konusu kuruluşların kamuoyu oluşturmadaki etkileri gözönüne alınırsa, bunların belli bir orana 
ulaşmaları, yani karar alma oranına ulaşmaları -bulundukları yayın organlarında- ekonomik, sosyal 
ve siyasal konularda, bugünden görülmeyecek sakıncalara yol açabilir. Özellikle Avrupa Birliğiyle 
olan ilişkilerimiz ve onlar tarafından hazırlanan raporlarda yer alan iddialar, ileri sürülen talepler 
dikkate alınırsa, içinde bulunduğumuz koşullarda, bu konularda duyarlı olmamızın ne kadar gerek
li olduğu açıkça görülecektir. 

Sayın milletvekilleri, 2 nci maddenin gerekçesinde, Avrupa Birliği uyum sürecinin gözetil
mesinden ve rekabetin artırılmasından söz edilmektedir. Lütfen, yapmak istediğiniz her şeyi, Av
rupa Birliğine uyum ve tam üyeliğin gereği diye tanıtmaktan vazgeçiniz. Yok böyle bir şey! Böyle 
bir talep yok! Böyle bir gerek yok! Avrupa Birliğinde böyle bir uygulama yok! Kaldı ki, biz, yaban
cı sermayeye, her alanda, özelleştirmede, ihalelerde, yerli girişimcilerle eşit koşullar tanıdığımız 
halde, Avrupa Birliği ülkeleri, birbirlerine bile aynı serbestliği tanımamaktadırlar; kendi girişim
cilerini ve kendi tesislerini korumak için, gizli veyahut da açık çeşitli yöntemlere başvurmaktadır
lar. 

Rekabet artırmaktan ne kastedildiğini de anlayamadım değerli arkadaşlarım. Teknoloji mi 
getirecek; hayır. Üretimi mi artıracak; hayır. İstihdamı mı artıracak; hayır. İhracatı mı artıracak bu 
değişiklik; hayır. Eğlence programı, haber ve bilgilendirme programı yapılacak yabancılar tarafın
dan, böylece yabancı ürünlerin içpazarı ele geçirmesi de tabiî kolaylaştırılacak ve kârlarını dışarıya 
transfer ettiği için de Türkiye'nin yurtdışına döviz çıkışı artacak. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye dünyada esen küreselleşme rüzgârlarına kendisini kaptıran ve 
1980'den sonra her alanda serbestleşmeyi kontrolsüzlüğe varan bir ölçüde yerine getiren bir ülkedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Keleş, tamamlayabilir misiniz. 
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Buyurun. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Tamamlayayım efendim. 
Örneğin, başka ülkeler, yabancıya toprak satışında, en azından, kıyılarda, sınırlarda ve tarım 

arazilerinde satış yapılmamasını öngördükleri halde, Türkiye, bütün bu sınırlamaları kaldırmıştır. 
İhalelerde, özelleştirmede, yatırımlarda yerli yabancı ayrımı gözetmememiz, tabela şirketlerine, adı 
sanı duyulmamış şirketlere, verdikleri adreslerde bulunmayan şirketlere en değerli tesislerimizi 
devretmemiz, kontrolsüzlüğü ne ölçüye vardırdığımızın kanıtıdır. Bu tutumu artık değiştirmeliyiz. 

Haber ve bilgilendirme programlan, bütün toplumu etkilemenin, koşullandırmanın en önemli 
aracıdır hatta koşullandırmayı kelimelere dökerek bile yapmaları gerekmez sayın milletvekilleri. 
Fark edilmeyecek kadar hızlı geçen görüntüler ve reklamlarla koşullandırma sağlanabilir. 
Dolayısıyla, böyle bir durumda rekabetten de söz etmek mümkün değildir ve Avrupa Birliğiyle iliş
kilerin gereğini yerine getirmekten de söz etmek mümkün değildir. 

Rekabet, burada olsa olsa ülkemizin birlik bütünlüğünü, cumhuriyeti korumaya çalışanların 
Lozan'ı silip atmaya çalışanlarla rekabeti olarak tanımlanabilir. Karşı görüşlere kendi ülkesinde 
böylesine bir olanak sağlanması, böyle bir reklam ve tanıtım olanağı imkânı verilmesi hiçbir ülkede 
görülmemiştir, duyulmamıştır. Bu tutumumuzu değiştirmeliyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BİRGEN KELEŞ (Devamla)- Bitiyor efendim. 
Cumhuriyetin temel niteliklerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, ulusal devleti ve onu koruyan

ların varlığına, ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenlere geçit vermemeli, onların işlerini kolay-
laştırmamalıyız. 

Bu düşüncelerle, 833 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nci maddesinin teklif metninden çıkartılmasını 
öneriyoruz. Vereceğimiz önergeyi desteklerseniz çok doğru bir adım atılmış olur diye düşünüyorum 
ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş. 
Buyurun Sayın Yalçıntaş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar; daha önce burada 

yapılan bir konuşmada, geçen dönemde RTÜK Kanunu dolayısıyla yapılan tartışmalar, teklifler, 
Mecliste yaptığımız konuşmalar ve sonunda Cumhurbaşkanının reddetmesi olayı üzerinde duruldu 
ve bazı izahlar yapıldı. Bendeniz o komisyonda, yani, Anayasa Komisyonunda partimi temsil 
ediyordum ve az çok bu konuda tecrübe, kısmen bilgi sahibi olan bir kardeşinizim. O komisyonda, 
Anayasa Komisyonunda -o sırada başkanımız değişmişti; biliyorsunuz, yeni bir başkan gelmişti-
muhtelif partiler var, zannediyorum 5 parti. Usulüne göre, tatlılıkla, deliller getirerek, dışkaynakları 
zikrederek, oralarda yapılan uygulamaları söyleyerek anlattık ki, şu şu şu maddeler yanlıştır, siz 
bunu keyfinize göre yapıyorsunuz; bu, ne basın hürriyetine ne millî değerlere ne millî sermayeye... 
Her şeye zıt hükümler getiriyorsunuz. 

Her şeyi anlatmak, mutlaka, karşınızdakini ikna etmek manasına gelmiyor. O haliyle gitti kıs
mî değişiklikler ve derhal, Sayın Cumhurbaşkanından haklı gerekçelerle geldi. Orada, hükümette 
olan bir sayın üye kalktı, "Yalçıntaş'ın argümanlarını almış Köşk, bunları biraz genişleterek gönder
miş" dedi. Ben de kendilerine şunu söyledim: "Bu bir noksanlık değil bir kere. İlimde, aklınızın yet
tiği, doğru bulduğunuz her şeyi alır, atıf yaparsınız. Kaldı ki, bahis konusu ettiğiniz kişi benim ve 
ben, bu komisyonun üyesiyim ve bunları size anlattık, yanlış yapıyorsunuz..." Ve hatırlattık ki, yan
lış hesap Bağdat'tan döner. 
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Ben bu maddeyi görünce şaşkınlığımı gizleyemedim. Bazı kelimeler kullanacağım, özür 
diliyorum, "şaşkınlık" kelimesi de bunlardan biri. Bunun aslı yüzde 25'tir; yabancı sermaye yüzde 
25 olsun dedik. Teklifi getiren arkadaşlarımız -ki, hükümet bunu üzerine almamış; bizim 
hükümetimizin teklifi olarak gelmiyor, bazı değerli arkadaşlarımızın teklifi olarak geliyor- onlar da, 
yüzde 49'a çıkarmışlar; yani, anlaşılabilir diyebiliriz. Bu yüzde 49 niçin; Şirketler Kanunu, herkes 
bilir ki, tam hâkimiyet kurmasın genel kurulda ve kararlarda; fakat, ne olmuşsa olmuş, bir altkomis-
yonun kurulduğu anlaşılıyor. O altkomisyon sınırsız, yüzde 100. 

Bütün bunun meşruiyet sebebi TMSF'nin elinde bulunan birkaç kanalı satmaksa, elde edecek
leri paraya göre verdikleri büyük taviz, her şeyi yıkıcı mahiyettedir. İkinci, aşırı kelimem bu: 
"Yıkıcı." Birincisi, şaşkınlığımı gizleyemiyorum; ikincisi, bu kavanin, bu kanun yapmadaki 
yıkıcılığa dikkatinizi çekiyorum. Ne özelleştirme ne yabancı sermaye getirme, saplantı haline gel
mez. Özelleştireceğiz diye bir saplantı olmaz. İllâ yabancıya satacağız, yabancı sermaye gelsin diye 
bir saplantı olmaz. Ekonominin kuralları vardır: Gelişme. Sosyal ilimlerin kuralları vardır: Değer
ler sistemi. Bu değerler sistemi, evrensel değerler var tabiatıyla -küçülen bir dünyada yaşıyoruz-
ama, millî değerler de var, manevî değerler de var. Siz, yüzde 100'ünü teslim edeceksiniz. Sayın 
Bakanın buyurduğu hususlar, hiçbir zaman konunun mahiyetini değiştirmez. Efendim, yerel televiz
yona gitmesin. Zaten gitmeyecek, ulusal televizyon dururken niye gitsin?! 3 vilayete, 1 vilayete 
yapacak. Ulusalların yüzde şu kadarından fazlası almaz hesabıyla 6. 6 televizyon kanalı, ulusal 
mahiyette, az mı etki yapar bir ülkede?! En kritik zamanlarda az mı etki yapar? Burada 2 önemli 
prensip çiğneniyor. Birincisi, devletin millî olma niteliği. Peki, devletin millî olma niteliği nasıl çiğ
nenir?! Hadi bakalım gidelim de, biz, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, mümkün müdür yüzde 
şu kadarını satın almak onların televizyonlarının?! Bütün koruma tedbirlerini almışlardır, burada bir 
arkadaşımız izah etti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçıntaş. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Efendim, eğer, lütfeder biraz bana vakit tanırsanız, 

müteşekkir kalacağım. 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Yalçıntaş, buyurun. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Diğerlerinin de tedbirlerini almışlar. 
Biz, ne kadar cömerdiz, yüzde 100'ünü alacağız, dış ülkelerin ya şirketlerine teslim edeceğiz... 

Büyük şirketler, rekiam konusunu bir arkadaşımız gayet vukufâne anlattı. Ben, özel bazı televizyon
ların kurulmasında, milletvekili olmadığım dönemde bana müracaat ettiler, tecrübem var, vesairem 
var, onlara yardım ettim İstanbul'da. Sonra onların reklam teşkilatlanmaları oldu ve müracaat 
ediyorlardı. İsmini vermek durumunda olmadığım bazı yabancı şirketler vermiyorlar. Çaresiz kal
dılar. Bana müracaat ettiler."Efendim, bunlar çok büyük reklam veriyorlar. Reklam olmadan televiz
yon yaşayamaz." Konuşayım dedim, ben de konuşayım... Aldığım cevap kanlar dondurucu, beyin
ler kanatıcıydı. O televizyon şirketinin yayınlarının dinî mahiyette olduğunu söylüyordu; yani, ay
nı zamanda millî mahiyette olduğunu söylemek istiyor. Reklam müdürü açıkça bana bunu söylüyor
du: "Hocam, o bahsettiğiniz televizyon dinî yayınlar yapıyor." Yani ambargo koymak istiyor; büyük 
bir yabancı şirket, çok büyük ilanlar verir hâlâ. 

Şimdi bütün bunları etüt etmeden, bütün bunların -eski tabirle- anhasını minhasını görmeden, 
detaylarını, yabancı ülkenin tatbikatını görmeden, biz hudutsuz "gelin alın" diyoruz. Alacakları söy
leyeyim: Özellikle iki alıcı profili çıkacaktır: Birincisi büyük şirketler, yani transnasyonal, ulus
lararası şirketler; ikincisi de misyonerler. Bu arkadaşlarımız yüzde 49'u getirmiş. Bunu değiştiren 
altkomisyon. Acaba biliyor mu ki dünyada kaç tane misyoner televizyonu var? Bunlar "biz mis
yoneriz, Hıristiyanlığı yaymak için, sizi İsevîliğe getirmek için yayın yapıyoruz" demiyorlar. Bütün 
yayınlar öyledir. Yüzde 100'ünü teslim ettiniz, filanca şeyler saklı kalmak şartıyla... 
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Arkadaşlar, şu son zamanlarda bazı yerli televizyonlarımızın yaptığı birtakım yayınları 
RTÜK'ün önlemekte aciz kaldığı bir ülkede, yabancıların bütün sermayeyle, bütün teknolojiyle, 
bütün baskılarıyla gelip yerleşip bütün bir menfaat ağını sizin ülkenizde kurduğu zaman, kritik 
zamanlarda yapacakları yayını siz nasıl önleyeceksiniz?! Ne lüzumu var?! Kaç para bekliyoruz?! 
Bu kadar muhtaç mıyız?! Kaç kanalı satacağız? Burada gerekçe var. Gerekçeyi okuyorum, karşıma 
TMSF çıkıyor. 

BAŞKAN - Sayın Yalçıntaş, toparlayabilir misiniz. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Toparlayacağım şudur: Yanlıştır!.. Yapılacak iş, Sayın İr

fan Gündüz Beyefendi ile Sayın Mustafa Beyefendi baş başa verip 5 dakika içerisinde bir önerge 
versinler, hiç olmazsa eski haline sokalım. Yani "yüzde 49" demiş bu 6 arkadaş. 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Ya da çekelim. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Yahut da çekin efendim. ("Çekelim" sesleri, alkışlar) 
Yani, bu veballidir. 
Siz, altı oktan birisi milliyetçilik, bizim de vasfımız muhafazakârlık. Millî ve manevî değerler 

olmadan muhafazakârlık olur mu?! (Alkışlar) 
Amerikalılara, Fransızlara, Almanlara teslim edin. Budur!.. Başka biz -yabancı sermaye 

gelecek- kaynak mı bulamadık? Rica ediyorum... Yaptığımız iş vebaldir, yarın bunu torunlarımız 
çekecektir; ne lüzum var?! Gelsinler gazoz imal etsinler, bilmem hangi maddeyi imal edeceklerse 
etsinler; ama, biz, fikir oluşturmayı, kültür oluşturmayı teslim ediyoruz. Biz bir kültür devletiyiz, 
biz asırlık bir devletiz, bizim de birikimlerimiz var, bunlan onların hoyrat yayınlarına ve 
politikalarına teslim etmektir bu madde, bunu önleyemeyiz sonra. Hepinize bu mesuliyetinizi hatır
latıyorum, buna hayır diyelim veya çeksinler bunu değiştirip getirsinler. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçıntaş. 
Madde üzerinde, Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önce, bu madde üzerinde görüşlerini beyan eden, teklifin 
tamamı üzerinde görüşlerini ifade eden milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kanun tasarı ve teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulda 
görüşülürken farklı düşüncelerin, farklı bakış tarzlarının özgürce ifade edilmesi, doğruların anlaşıl
ması açısından da gereklidir. Zaten Meclis platformu farklı düşüncelerin rahatlıkla ifade edileceği 
bir zemindir ve bu zemin de, farklı düşüncelere göre, milletvekillerimizin de özgürce kararlarını 
verecekleri bir ortamdır. Bu bakımdan, aykırı düşüncelerin ifade edilmiş olmasını da bir zenginlik 
olarak görüyorum. 

Ancak, hepimiz şunu biliyoruz ki, dünya bundan yirmi yıl önceki, elli yıl önceki dünya değil
dir. Bugün, dünyanın içinde bulunduğu durumda, artık, her şeyin yerküre üzerinde çok hızlı dolaş
tığını görüyoruz. İnsanlar, mallar, sermaye yerinde durmuyor ve yerküre üzerinde sınır tanımaksızın 
hareket ediyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Geçen sene dolaşmıyor muydu Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Bugün, pek çok insan açısından, Ankara'dan İstanbul'a gitmekle, Ankara'dan New York'a, Lon
dra'ya gitmek arasında büyük bir güçlük farkı yoktur. 
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Mallar daha korkunç bir şekilde dolaşıyor yerküreyi. Bakıyorsunuz, Afrika'da bir ülkede gezer
ken, süpermarketlerinde Türkiye'de üretilen malları görüyorsunuz veya Türkiye'de, bakkallarda, 
dünyanın bir başka köşesinde üretilmiş malların pazarlandığına şahit oluyorsunuz ve de daha 
kaliteli, daha ucuz malı üretmediğiniz takdirde, ürettiğiniz mallan kendi mahallenizde bile satabil
meniz mümkün değildir. 

Sermayenin sürati daha korkunç. Sermaye, 15 saniye içerisinde yerküre üzerinde 5 tur atıyor 
ve 15 saniye içinde geliyor, en kârlı gördüğü piyasaya yerleşiyor. Bu kadar olayların hızlı cereyan 
ettiği, döndüğü, sınırların anlamını ve mahiyetini değiştirmeye yöneldiği bir dünyada, teknolojinin 
hızı ve televizyon ekranlarında gördüğümüz görüntülerin çeşnisi, rengi, hepsinden daha hızlı 
değişiyor. 

Bugün, zaten, Türkiye'de, köylere varıncaya kadar, hatta, dağ başındaki mezralara varıncaya 
kadar dünyanın dört bir yanında yayın yapılan, hazırlanan yayınları dinliyoruz, izliyoruz, sey
rediyoruz. Yani, dışarıdan gelen yayınlara karşı Türkiye koruma zırhı altında değil ki. Böyle bir olay 
dünyanın hiçbir yerinde zaten yok. Uluslararası yayın yapan, yaptığı yayınlar dünyanın her tarafına 
ulaşan medya kuruluşları, İngilizce değil de Türkçe yayın yapıp yine Türkiye'ye girerler. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Reklam alamazlar, Sayın Bakan. 
ALİ KEMAL KUMKUMLOĞLU (İstanbul) - Doğru bilgi verin, meseleleri çarpıtmayın! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİE ŞENER (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım, bunun ötesinde, şimdi, ulusal menfaatlarımızı, ulusal çıkarlarımızı korumada 
yabancı bir medya kuruluşu girdiği zaman güçlük mü olur, zorluk mu olur diye tartışıyoruz. Ulusal 
menfaatların ne olduğu konusunda, tezkere olayında, hatırlıyorsunuz, siz, sürekli kürsüye geldiniz, 
Amerika Birleşik Devletleriyle tam işbirliğinin ulusal çıkarlara uygun olmadığını da söylediniz 
devamlı. Peki, yabancı medya kuruluşu yoktu Türkiye'de, Türkiye'deki mevcut medya kuruluş
larının yaptığı yayınları bir hatırlıyor musunuz o günlerde?! Şimdi, bir yabancı sermaye kuruluşu 
Türkiye'de yayın yapacak dediğiniz, zaman, hemen aklınıza millî menfaatlarımızın ötesinde bir 
yayın politikasının Türkiye'yi işgal edeceği gibi bir algılamaya düşmenin bir anlamı yok; böyle bir 
realite yok. 

ATİLLA KART (Konya) - Bu kaçınılmaz Sayın Bakan, bu kaçınılmaz! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİI ŞENER (Devamla) -

(ierçekçi zeminde olaylara baktığımızda, bunu böyle yorumlamak mümkün değil. Neden; çünkü, 
bir kere, medya yayınları, yani radyo ve televizyon yayınları, bağımsız bir üst kurul tarafından 
denetleniyor ve bu denetim, RTÜK Kanununda sayılan nitelikler ve sınırlamalar içerisinde 
yapılıyor; millî menfaatların korunması, millî mcnfaatlara aykırı yayın yapan kuruluşların 
kapatılacağı, ekran karartı lacağıy la ilgili de hükümler var, düzenlemeler var. Millî menfaat lan miza 
aykırı, bir yayın kuruluşu gelecek, yayın yapacak, RTÜK orada seyredecek; yapamaz! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tahkim var, tahkim! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİI' ŞENER (Devamla) -

Tahkim dediğiniz şey, burada yapılan yayının niteliğine mi giriyor?! Burada yapılan yayının 
niteliğiyle ilgili tahkim olmaz; tahkim bir başka şey. 

ATİLLA KART (Konya) - Yanlış bilgi veriyorsunuz, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİE ŞENER (Devamla) -

Burada yapılan yayında, ulusal mcnfaatlara, millî menfaatlara aykırı bir şey çıktığı zaman, RTÜK 
gereğini yapar ve cezasını verir, yayın da yapamaz. 

ATİLLA KART (Konya)- Yanlış... Yanlış... 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - RTÜK üyelerini bile onlar seçecek o zaman. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Dolayısıyla, millî menfaatları koruma hassasiyeti varsa, bu millî menfaatları koruma hassasiyetinin 
hiçbir zaman sermaye yapısıyla ilişkisi kurulamaz. 

Ben, şimdi, hatırlıyorum, öğrencilik yıllarımda... Yani, Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik 
yaptım. O dönemde öğrenci yapısı da belliydi. Temel bir slogan vardı, bizim solcu arkadaşlarımızın 
temel bir sloganıydı bu; belki sosyal demokratların sloganı değildi, onun için, sizi tenzih ediyorum; 
ama, bir sol söylemdi ve istisnasız her toplantıda, her forumda dinlerdik "sermayenin milliyeti ol
maz" derlerdi. Şimdi, kavramlar değişmiş. Nasıl buna benzer kavramlar değiştiyse, radyo televiz
yon yayınlarının niteliği de değişmiş. Değişen dünyayı görmek lazım. 

Bunun ötesinde, şimdi. Avrupa Birliğinde yapılan uygulamalar... Affedersiniz... Bir sayın mil
letvekilimiz "Avrupa Birliğinde böyle bir şey yok" dedi. Bir kere, Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamında, 25 Avrupa Birliği ülkesinin tamamında, kendi içlerinde yabancı sermaye diye bir şey 
yok. Fransızlar, gider, Belçika'daki bütün yayın kuruluşlarını kapatabilirler... 

AHMET ERSİN (İzmir) - Belçika ile Türkiye bir mi?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -... 

veya Almanlar, gider, İtalya'daki bütün yayın kuruluşlarına girebilirler. Kendi içlerinde bir yabancı 
sermaye sınırı yok. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ilgiliyse uygulama farklı. Bazı Avrupa Birliği 
ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki yabancı sermayenin payı yüzde şu kadarı geçemez diyor, 
bir kısmı da hiçbir sınır kabul etmiyoruz, tamamıyla dünyanın her tarafından yabancı sermaye 
gelebilir diyor. Örneğin, Belçika, ister Avrupa Birliği üyesi ülke olsun isterse olmasın, yabancı ser
maye sonuna kadar serbesttir diyor, Çek Cumhuriyeti, sonuna kadar yabancı sermaye serbesttir 
diyor, Almanya, sonuna kadar yabancı sermaye serbesttir, gelsin, radyo televizyon kuruluşlarına 
girsin diyor. İtalya, belli sınırlar getiriyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yunanistan?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Yunanistan'ı mı örnek alacaksın?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET ERSİN (İzmir) - Belçika'yı alıyorsun ama... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yunanistan'ı niye örnek alacaksınız?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Lüksemburg, yabancı sermaye sonuna kadar serbesttir, ister Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelsin, 
ister yabancılardan diyor. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Lüksemburg ile Türkiye bir mi?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Portekiz... Aynı şeyi söylüyor Portekiz, gelsin, Amerika, Kanada, Çin, Avustralya, nere gelirse gel
sin, serbest diyor. Slovakya aynı şeyi söylüyor, Slovenya aynı şeyi söylüyor değerli arkadaşlar. 
Dolayısıyla, aman, buna benzer bir düzenleme, kanun, Türkiye'den başka bir yerde hiç yok, sadece 
bu Türkiye'ye özgüdür, aman bunu değiştirdiğimiz zaman, dünyanın yapmadığını biz yaparız gibi 
bir algılama, değerlendirme tamamıyla yanlıştır ve de millî hassasiyetleri koruyacak olan, bir üst 
kuruldur, RTÜK'tür. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yunanistan'da nasıl, Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir 

kere, şunu bilmek lazım: Yabancı sermaye, aslında, ürkektir ve gittiği ülkenin kurallarını uygulama 
konusunda da çok titizdir ve hassastır; çünkü, hiçbir yabancı sermaye, bir ülkeye geldiği zaman, 
oradaki kuralları ihlal etmeye yönelik bir davranışın içine girmez. 

- 5 4 7 -



T.B.M.M. B : 70 15 . 3 . 2005 O : 4 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Şili'de falan öyle yapıyorlar değil mi?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Bunu her yerde görüyorsunuz. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Şili'de darbe yaparak yabancı sermaye hâkim oluyor! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Bunu her yerde görüyorsunuz. Türkiye'ye giren diğer yabancı sermaye gruplarında, belge, defter 
düzeninde, işlerin işleyişinde, mevcut mevzuata uyuşta hassasiyet görüyor musunuz görmüyor 
musunuz? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yabancı sermaye, ülkeleri teslim alıyor, siz kültür alanında 
sokuyorsunuz. 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu, 

aynı zamanda, kurallara uyma hassasiyeti radyo televizyon yayınlarında da meydana gelecektir ve 
kuralları uygulama düzeni açısından daha uygun bir zemin ortaya çıkacaktır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Siz kültür alanında, fikir alanında sokuyorsunuz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Tüm bunların ötesinde, Türkiye özelinde olaya baktığımızda, değerlendirdiğimizde söyleyeceğimiz 
temel şey şudur... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Coca cola ile fikir aynı şey mi Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Türkiye'de, medya sektöründe, ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarında tam rekabet ortamı mev
cut değildir, fam rekabet ortamının mevcut olmayışından dolayı da belli sayıda sermaye grubu var
dır ve de buna bağlı olarak -ben yıllardır bu Meclisteyim- milletvekilleri de şikâyetçi olmuşlardır, 
kamuoyu da şikâyetçi olmuştur. Konuşan arkadaşımızın biri "biz bu konuda çok mücadele verdik" 
dedi. Doğrudur, çok mücadele verdik; ama, verdiğimiz mücadelenin tamamı medya sektöründe 
rekabet ortamının olmayışına yönelikti. 

ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (İstanbul) - Biz sağlayamıyoruz, yabancı sermaye sağlasın! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hepsi boşa mı gitti, Sayın Bakan, o mücadelenin?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - O 

mücadelenin bir uzantısıdır bu; şurada söylediklerim, o mücadelenin bir devamıdır. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yapmayın!.. Tam tersidir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Rekabet ortamı, bir kere, ekonominin temel kuralıdır... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - O mücadelenin tam tersini savunuyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Ekonominin temel kuralında rekabet ortamı maksimum faydayı ortaya çıkarır. Rekabet ortamı gel
diği zaman, bir uluslararası yayın kuruluşu geldiği zaman, uluslararası standartları taşıdığı zaman, 
radyo ve televizyon yayınlarındaki standart artacaktır, çalışma düzeniyle ilgili yeni birtakım düzen 
ve anlayış meydana gelecektir ve her şeyden önce de basın çalışanları açısından dahi -her boyut 
itibariyle ele alın- bu rekabet ortamı ve gelecek uluslararası standartlar Türkiye'de işleri düzene 
sokacaktır. İsterseniz Türkiye'de bir anket yapın, basın yayın kuruluşlarında çalışanlara, yabancı 
sermaye standartlarının Türkiye'ye gelişi uygun mudur, değil midir diye, yüzde 99 uygundur diye 
çıkar. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hepsi işsiz kalacaklarını bilirler, Sayın Bakan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Geçen dönem niye bunu çıkarmadınız? 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Anadol... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Geçen dönem yaptığımız mücadele, hiçbir zaman yabancı sermaye Türkiye'ye ayak atmasın 
niteliğinde değildir. Tutanakları getirsinler bakalım; geçen seneki yaptığımız mücadelede ne var... 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Öyle bir iddia yoktu geçen dönem. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Medya sektöründe rekabet ortamının olmayışından doğan sorunlar bu Mecliste dört dönemdir tar
tışılmıştır, benim bulunduğum dört dönem boyunca. Sorun budur, şimdi rekabet ortamını getirmeye 
çalışıyoruz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bununla mı getiriyorsunuz?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Nasıl getiriyorsunuz; 18 tane radyo televizyon kuruluşu zaten yerli sermaye olacak, 6 tane de 
yabancı sermaye girebilsin. 6'sının hepsine girecek diye bir şey de yok; 6'yla sınırlamışsınız. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama reytingin yüzde 90'ı... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - 6 

tane yabancı sermaye kuruluşu geldiği takdirde, farklı medya sermaye gruplarına ilave olarak, bir 
yabancı sermayeyle birlikte rekabet ortamına uygun bir piyasa yapısı ortaya çıkacaktır veya es
kisine göre daha uygun bir rekabet ortamı ortaya çıkacaktır. Bundan da en fazla yararlanacak olan, 
medya sektöründe çalışan emekçilerdir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Anlat, ağzından bal damlıyor, Sayın Bakan!. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... 

ve de basındaki sermaye grupları açısından da... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kurtarıcıları bekliyoruz!. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Yani, ben, basın emekçilerine karşı bir tutum içerisinde olacağınızı zaten düşünmüyorum; ama, 
sadece hatırlatmak istiyorum... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Nerede o komünist söylemleri?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Karapaşaoğlu... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bir anket yapın, Sayın Bakan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Maalesef, salonda karga yok gülecek! 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Basındaki sermaye grupları arasındaki ilişkiler açısından da, yeni birtakım sermaye gruplarının Tür
kiye'ye girmesi, bu sektöre girmesi faydalı. Belli ana gruplar arasındaki zaman zaman ortaya çıkan 
sorunlardan dolayı en fazla siyaset rahatsızlık duyuyor, bundan kamuoyu da rahatsızlık duyuyor; 
çok sayıda medya sermaye grubunun bulunduğu ortamdan, her şeyden önce, ortaya çıkacak 
rekabetle birlikte, daha düzgün, daha düzenli, kamuoyunun bilgilenme hakkına daha uygun bir yapı 
gerçekleşecektir. Doğrusu, buna yönelik olarak yapılan eleştirilerin pek haklı olduğu kanaatinde 
değilim, düşüncesinde değilim; ama, burada ifade edilen bütün görüşlere, düşüncelere saygı 
duyuyorum ve takdiri Yüce Meclise arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Son söz milletvekilinindir kuralı gereğince, madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Yozgat 

Milletvekili Emin Koç. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
EMİN KOÇ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bu saatte çok önemli bir konuyu tartışıyoruz. Bu konu, karşılıklı inatiaşarak bir yere 

götürülecek bir konu değil bence, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. Bunu, karşılıklı, bir
birimizle inatiaşarak, tartışarak çıkarırsak, bunun bedelini, bizler, bizlerden sonra gelecek nesiller 
çok ağır öder. 

Sayın Bakan, burada, yabancı sermayeden söz etti. Yabancı sermaye gelebilir, o ayrı şeydir; 
ama, medyaya, basına yabancı sermayenin gelmesi veya tamamını onlara teslim etmek doğru bir 
şey değil, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle bir uygulama yok. 

Nevzat Yalçıntaş ağabeyimiz bu işi en iyi bilenlerden birisi, TRT Genel Müdürlüğü yaptı. Ben 
de gazeteciyim, yirmiiki yıl, burada, Parlamento muhabirliği yaptım. Bu hazırlanınca, tüm cemiyet
lerden arkadaşlarla görüştük; böyle bir şey, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu, ne için yapıyoruz? 
Sayın Bakan, hükümet sözcüleri söylesin, bir yerden emir geldi, böyle yapın, biz başka bir hazırlık 
içindeyiz onun için yapıyoruz mu diyorlar, yoksa, sadece Star'ın satışı mı? Sadece Star'ın satışıysa, 
Star'ın satışından nihayet ne kadar gelecek, kimi kurtaracak?! Bakıyoruz, sonunda, ne Türkiye'yi ne 
hükümeti kurtaracak bir şey yok. 

Sayın Bakan bilgi verdi, 37 milyar dolar bu bankalardan hortumlandı. bunları alamayacağız 
diyor. İkibuçuk yıllık bir uğraş sonunda alınan para da, 1,8 milyar dolar. Peki, bu bankaları hortum-
layan insanlar, bugün Türkiye'de değil mi?! AKP İktidara gelirken, bunlardan hesap soracağız, 
kuruşuna kadar alacağız demedi mi?! 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Hesap soruyor. 
EMİN KOÇ (Devamla) - Ama, 30 - 40 milyar dolar dolandırmış, hortumlanmış; hortumlayan-

ların hiç birisi bugün cezaevinde mi Sayın Milletvekili arkadaşım? 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz mi koyacağız, yargı koyacak. 
EMİN KOÇ (Devamla) - Hepsi dışarıda, hepsi holdinginin başında, hepsi işinin başında, hep

si yatında katında; ama, Türk Milleti sürünüyor. Onlar işlerinin başında, onlara dokunmuyoruz. 
Sonunda işi nereye ... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
EMİN KOÇ (Devamla) - Arkadaşlar, sizinle tartışmak da istemiyorum, tartışarak bir yanlışa 

gitmelk de istemiyorum; ben, burada çok ciddî bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya 
çalışıyorum. Star'ın satışıyla... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
EMİN KOÇ (Devamla) - Star'ın satışıyla, ne AKP kurtulur ne hükümet kurtulur ne de Türkiye 

kurtulur arkadaşlar. 
Biliyorsunuz, bu Türkiye, bir Kurtuluş Savaşını yaşadı. O dönemin açın medyasını, okuyun. 

İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların eline geçti; onlar için, onlara çanak tuttu, yağ çekti. Bizim 
neler çektiğimizi, açın, o günleri okuyun. Bugünlerde, normal günlerde olabiliriz; yarın, ciddî bir 
sorunla karşılaştığımızda, bu medya, Türkiye'de ciddî sorunlar çıkarabilir. 

6 tane televizyon diyor Bakan. 6 değil, 1 tane de olsa önemlidir; çünkü, çok sayıda olması 
önemli değildir. Bir gazete vardır, 1 000 000 tirajı vardır, çok etkilidir, çok sayıda insana gider, çok 
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ciddî yapısı vardır; bir gazete de vardır, 50 000 tirajı vardır, toplum üzerinde hiç etkili olmaz. Bir 
kere, buraya gelecek kuruluşların çok ciddî ekonomik, maddî olanakları olacak; Türkiye'nin çok 
ciddî düşünce adamlarını alıp, o televizyonlarda yorumlar yaptıracaklar ve çok etkili olacaklar. 

Yine, hep beraber, bu Mecliste bir tezkere tartışması yaptık biliyorsunuz. O dönemde de konuş
tuk ve sonunda aklıselime ulaştık. Eğer o gün tezkere çıksaydı, Amerika'nın 65 000 askeri gelip, 
güneydoğuya yerleşecekti, bizim Mehmetçiğimiz, gidip, Irak'ta şehit olacaktı. Bugün, belki de 
güneydoğuya, milletvekilleri olarak biz bile gidemeyecektik, bizi de parçalamaya... 

Şimdi, bu medya, Türkiye'deki etnik yapıyı kullanabilir, mezhepsel yapıyı kullanabilir, bizi bir
birimize düşürebilir. Bunları, hep yanlış yönünden, aksi yönünden düşünmek zorundayız. 

Yine, aynı bir durumla karşı karşıyayız ve ben sizlerden rica ediyorum. Bu, sadece Star'dan 
gelecek para, hiçbirimizin bir işine yaramaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç. tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
EMİN KOÇ (Devamla) - Benim sizlerden ricam, sarı basın kartı taşıyan bir gazeteci olarak 

ricam, gelin, bir ortak noktada uzlaşalım, bir sınır koyalım. Eğer bunu sınırsız yaparsak, çok ciddî 
sorunlarla karşı karşıya kalırız; sizler de, asırlar boyu bunun hesabını ödemeyebilirsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Madde üzerinde 3 adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 3984 

sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendinde geçen "ilgili diğer maddeleri" ibaresinin "ilgili 
diğer hükümleri" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Hamit Taşçı Hüsnü Ordu 
İstanbul Ordu Kütahya 

Muharrem Karslı Ahmet Yeni 
İstanbul Samsun 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

833 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin (Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 
ve 6 milletvekilinin teklifindeki gibi aşağıdaki şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

"h) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş ser
mayenin yüzde 49'unu geçemez." 

Nevzat Yalçıntaş Ahmet Faruk Unsal Zekeriya Akçam 
İstanbul Adıyaman İzmir 

Hamit Taşçı Süleyman Gündüz 
Ordu Sakarya 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
833 sıra sayılı Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2 nci maddesi Anayasaya aykırı olduğun
dan teklif metninden çıkarılmasını ve kanun teklifinin adının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi Birgen Keleş Osman Kaptan 
Trabzon İstanbul Antalya 

Ali Kemal Kumkumoğlu Ali Kemal Deveciler Atila Emek 
İstanbul Balıkesir Antalya 

K. Kemal Anadol Mustafa Özyürek 
İzmir Mersin 

"Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi?.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, siz mi konuşacaksınız? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL, ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, değerli mil

letvekilleri; saat 23'ü 21 geçiyor. Bu saatte, biz, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konuyu, çok önem
li bir konuyu tartışıyoruz ve bu saatte, ben, şahsen, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 
olarak değil, bir milletvekili olarak, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma, parti farkı gözetmeksizin 
hitap ediyorum. Burada, Sayın Nevzat Yalçıntaş Hocamla aynı düşünceleri paylaşarak sizlere hitap 
ediyorum. Aynen 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi, elimizi vicdanımıza koyarak, ülkenin geleceğini 
düşünerek, bizden sonra gelecek torunlarımızı düşünerek oy kullanmamız gerekmektedir diyorum. 
Burası Türkiye arkadaşlar. 

Sayın Bakan demin izahat verdi. Bu barajı kaldırarak televizyonun sermayesini yabancılara 
yüzde 100 açan ülke olabilir, itiraz etmiyorum; ama, açmayan ülkeler de var, yüzde 5'le sınırlayan, 
yüzde 25'le sınırlayan ülkeler de var. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yunanistan... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Neden; Yunanistan'ın sınırlaması niye size tuhaf geliyor?! 

Yani, Avrupa Birliğinde, Yunanistan, Avrupa Birliği politikasında ters gelmiyor da, yani, bu kadar 
küreselleşmenin yanında, Yunanistan'ı, milliyetçilik yaparak mı bana söylüyorsunuz?! Milliyetçilik 
damarlarınız mı kabarıyor o zaman?! Yani, unutuyorsunuz; milliyetçiliği, muhafazakârlığı, kim
liğinizi... Deminden beri burada Sayın Bakanın ağzından bir tarafa bıraktınız, 15 dakikada dünyayı 
dolaşan sermayeden bahsettiniz... (AK Parti sıralarından "15 saniye" sesleri) Şimdi, 15 saniyede... 
15 saniyede... Şimdi... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yunanistan'ı örnek veriyorsunuz... 
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BAŞKAN -Sayın Karapaşaoğlu, lütfen ama... 
Sayın milletvekilleri... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Almanya'yı örnek verin. 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - BBC'yi satın alın bakayım, BBC'yi satın alın bakayım, 

gücünüz yetiyor mu?! Kovarlar kapısından sizi BBC'nin, kovarlar kapısından! 
BAŞKAN - Sayın Anadol... Genel Kurula hitap eder misiniz, Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buraya Star'la ilgili, TMSF'yle ilgili 

bir -tasarı diyorum, pardon; tasarı olarak getirmeye hükümetin gücü, cesareti yetmedi- teklif geldi; 
Star'ın altından, televizyon kanallarının tamamını yabancı sermayeye açmak diye bir olay geldi. 
Eğer cesareti varsa bu arkadaşların, bırakın Star'ı, TMSF'yi, televizyonla ilgili hükümet bir tasarı 
getirir, bütün televizyonların yabancı sermayeye yüzde 100 satılmasını getirir, onu tartışırız ar
kadaşlar. Yani, cambaza bak deyip, cebinden başka şey almak isteniyor bu halkın. Böyle şey olmaz! 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Ne alakası var! 
BAŞKAN - Sayın Çerçi... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Arkadaşlar, sizi uyarıyorum! 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen bizi hep uyartyorsun, millet de sizi uyarıyor! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu 6 tane güçlü televizyon yabancıların eline geçerse, yüz

de 100 yabancı sermayenin olursa, Türkiye, Türkiye kamuoyu öyle bir etkilenir ki, Türkiye'deki 
basın, mütareke basınından daha geriye gider arkadaşlar, daha geriye gider. Kamuoyu ve... (AK Par
ti sıralarından gürültüler) 

Şimdi bana bağırıyorsunuz, şimdi sinirleniyorsunuz... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Ne kadar geriye gider?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın, uyarıyorum sizi... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Biz de sizi uyarıyoruz! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu silah, bumerang gibi geri döner, önce sizi vurur; piş

man olursunuz, bu Mecliste olmazsınız: ama. iş işten geçer, pişmanlığınız işe yaramaz. Pişman
lığınız işe yaramaz... 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz kendinizi düşünün, kendinize bakın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) -... ve deminden beri yabancı sermayenin faziletinden bah

setti Sayın Bakan, "gittiği yerin kurallarına uyar, ürkektir" dedi. Arkadaşlar, dünyanın en güçlü 
iletişim şirketi, televizyon şirketi ITT Şili'ye gitti -kendisi açıklıyor şimdi- para dağıttı, isyan çıkar
dı ve Allende'yi devirdi. Amerikan CIA kaynakları bunu açıklıyorlar şimdi ve bu, bir televizyon şir
ketiydi. Türkiye'ye gelecek, Sayın Hocamın dediği gibi, peki misyonerlik propagandası yaparsa, bu 
amaçla Türkiye'ye gelirse ne yapacaksınız o zaman, ne yapacaksınız o zaman?! Şimdi... (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu milleti bu kadar hor ve hakir göremez
siniz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
Sayın Karapaşaoğlu... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu millet, o kadar zayıf bir millet değil. 
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K. KEMAL. ANADOL (Devamla) - Arkadaşlar, televizyon, demokrasiyi... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, bir saniye... 
Sayın Karapaşaoğlıı. söyleyeceklerinizi buyurun kürsüden ifade edebilirsiniz. Lütfen ama 

sayın milletvekilleri... (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL. ANADOE (Devamla) - Bırakınız yabancı sermayeyi arkadaşlar, demokrasiyi bir 

ülkede, herhangi bir ülkede demokrasiyi tehdit eden en büyük tehlike medya tekelleşmesidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL, ANADOL (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Demokrasiyi dünyada en büyük tehdit eden tehlike, med

ya tekelleşmesidir; kamuoyunu şaşılaştırır, istediği adamı bir hafta içinde kahraman, bir hafta için
de vatan haini ilan eder. Görüyoruz bunu, yaşıyoruz Türkiye'de. Bir de bu gücün, bu silahın yaban
cı sermayenin eline verildiğini düşünün. Ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız ve 
onlar, kamuoyunu istedikleri gibi şekillendirecekler ve Türkiye gibi bir tarafı Kafkaslarda, bir tarafı 
Ortadoğu'da, bir tarafı Balkanlarda olan dünyanın en stratejik bölgesinde istedikleri gibi politika uy
gulayacaklar, siz de buna izin vereceksiniz; vermeyin arkadaşlar; onu istiyorum. Haa, verirseniz, 
bunun vebalinden kurtulamazsınız. Bir daha söylüyorum -saat 23,30'a geliyor- tarih düşürmek için 
söylüyorum, vicdanlarınıza hitap ediyorum ve partizan bir anlayışla söylemiyorum, bir tehlikeyi, 
vicdanımın sesini dile getirerek burada ifade etmek istiyorum. 

Bizim. Sayın Yalçıntaş Hocayla değişik fikirlerimiz belli; o Adalet ve Kalkınma Partisi millet
vekili, ben Cumhuriyet Halk Partisinin; ama, burada birleşiyorsak, bir anlam ifade etmesi lazım, 
biraz düşünmeniz lazım. O nedenle, yanlış hesap Bağdat'tan döner derler; hayır, Bağdat'a git
meyecek, Çankaya'dan dönecek. Anayasa Mahkemesi, bu Anayasaya aykırı maddeyi, bu 
Anayasaya aykırı maddeyi Çankaya'dan daha ileri göndermeyecek arkadaşlar. Ondan sonra... (AK 
Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGI.U (Bursa) - Sen ne zaman Çankayaya hükmetmeye baş
ladın'?! 

K. KEMAL, ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesinden bahsediyorum... Anayasa Mah
kemesinden bahsediyorum... 

AHMET YLİNİ (Samsun) - Çankayadan bahsediyorsun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesi Çankaya'da! 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLLJ (Bursa) - Çankaya yukarıda. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesi Çankaya'da! 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Lfaymana'da değil; yerini öğren! (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesi... 
Arkadaşlar, bakın, çok komik bir durumla karşı karşıyayız. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ne zamandır hükmetmeye başladınız, Anayasa Mah

kemesi... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Çankaya'ya... Çankaya'ya... 
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BAŞKAN - Sayın Anadol, tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Söylediğin lafı da bilmiyorsun. Söylediğin 

lafı kulakların da duymuyor. "Çankaya'dan dönecek" diyorsun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Neden?.. Çankaya dedim. Anayasa Mahkemesi... 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Anayasa Mahkemesi orada değil. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasa Mahkemesi Haymana'da değil, Bursa'da değil, 

Çankaya'da! Anayasa Mahkemesinin yerini öğren. Çankaya'da. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen tamamlar mısınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, Sayın Karapaşaoğlu müsaade ederse... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz Sayın Anadol tamamlayacak. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Hayret bir şey... Kim dedi ki Bursa'da olduğunu. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Arkadaşlar, bir daha söylüyorum; yanlış hesap Bağdat'a 

gitmeden, Çankaya'dan, Anayasa Mahkemesinden geri döner ve burada mahkûm olursunuz. 
Bugünkü zabıtları, saat 23.30'daki zabıtları okurum; ama, karşımda olmazsınız, utancınızdan 

başka yerlerde olursunuz, kulise çıkarsınız. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Hiç merak etmeyin, biz söylediğimizin far

kındayız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Kulise çıkarsınız ve hukuka, mantığa, ulusal çıkarlara, her 

şeye ters olan bu maddenin metinden çıkarılması yolundaki önergemize yine de oy vermenizi 
diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
833 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin (Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 

ve 6 milletvekilinin teklifindeki gibi aşağıdaki şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 
h) "Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş ser

mayenin yüzde 49'unu geçemez." 
Nevzat Yalçıntaş (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Yalçıntaş, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi?.. 
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NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçıntaş. (Alkışlar) 
NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekili kardeşlerim; bir tek şeyi 

hatırlatmak için söz alıyorum. Bu arkadaşlarımızın getirdikleri yüzde 49 haddini geçmez, nispetini 
geçmez teklifi neden altkomisyonda yüzde 100 yapıldı; bir kere bunu düşünmemiz lazım; 
düşününüz, fikir ediniz. 

İki: Sadece çalınan çırpılan bankaların getirdiği zararı, haram kazançları, başka bir yanlışla 
telafi etmek, haramı yanlışla ve millî menfaata aykırı başka bir şeyle temizlemek mümkün müdür; 
yani, o nedir; bunlar satılamazmış, argüman bu, biraz evvel söylenildi. Ancak, yüzde 100 yaparsak 
satılırmış, yabancılar ancak öyle alırmış. Yabancıya satmak şart mı?! Yüzde 100 ise, niye yüzde 100 
Türk sermayesine satılır diyemiyoruz; illa, yabancıya getirmek için bunu koyuyoruz?! Yani, burada, 
yabancıya gitsin yeşil ışığını yakıyoruz. Yabancıların ne olduğunu tanımayanlar var herhalde bu 
teklifi getirenler arasında, Türk tarihini herhalde incelemeyenler var. Bu yayın kurumlarına kim
lerin... Amerikan sermayesi gelsin diyormuş bir arkadaş. Amerikan sermayesi, ya mormorlar gelir 
ya evanjelikler gelir... 

HASAN FEHMİ KİN AY (Kütahya) - Yabancı... 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Siz bana cevap vereceğinize, bu konuları biraz etüt et

seniz daha iyi olur. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, bunların bulunduğu ülkelerde 
mahiyetlerini öğrenen kardeşleriniziz; lütfen, bunu da kabul edin yahut da Türk ekonomisine iyice 
girmiş büyük şirketler alacaklardır. Çalıştıracakları insanı, beşerî gücü de ona göre seçeceklerdir. 
Siz zannediyor musunuz ki, bu alacakları televizyonlara millî ve manevî değerlerinde hassas bir 
kadro koyacaklardır; elbette bunu yapmayacaklar. 

Kaç para kazanacağız, Sayın Bakana soruyorum? Şu elinizdeki o değerler için buradayız biz. 
Sayın Karamustafapaşaoğlu, biz, bu değerler için işimizi gücümüzü, çoluğumuzu çocuğumuzu 
bırakıp gelmişiz, para kazanalım diye değil buraya. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Yalçıntaş... 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Beyefendi, onu senin millî kurulun kontrol eder. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Evet. Onu söylerken... 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen ama.. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Sen burada söylersin, kanun çıkarırsın. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - O lafı söylerken hesaplı söyle. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Hesaplı söylüyorum. Ben o kurulları da biliyorum. 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu... 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Beyefendi, lütfen Karapaşaoğlu'na müdahale edin. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Karapaşaoğlu çıkıp kürsüye konuşsun. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Karamustafapaşaoğlu... Hem de isim, ne kadar güzel ve 

şanlı bir isim. 
Şimdi, bu yabancıları kontrol edecekmişiz. Bütün strüktürleri, yapılarıyla gelecekler. Bütün 

menfaat köşelerini tutarak gelecekler. Bütün cazibeleriyle gelecekler. Ondan sonra, çocuklarımızın, 
torunlarımızın hedefi... 

Dolayısıyla, ben niçin hatırlattım: Sizin altı okunuzda milliyetçilik var, veremezsiniz. Bizim de 
esasımızda muhafazakârlık var. Muhafazakârlık, biraz evvel bana itiraz eden arkadaşımızın dediği 
gibi para kazanmakta muhafazakârlık değildir. Eğer, biz Star'ı satmakta müşkül duruma düşüyor
sak, millî çapta bir yardım açalım veyahut da TRT'ye satalım. 
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İlla bunu yabancıya satmak için niye yüzde 100 sermaye kontrolü elinde bir mekanizma 
getiriyoruz, böyle bir zaruret mi var? Yabancı kim; işte demin söylediğim Amerikan sermayesi 
gelecek, belli grupların, Avrupa'daki belli gruplarıyla gelecekler, hatta, Ortadoğu'daki bazı devlet
ler ilgilenecekler bunlarla. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Elbette... 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Bunu göremiyor muyuz?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İsrail gelecek, çok seviyorlar!.. Yunanistan'a kızıyorlardı, İs

rail gelecek!.. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Burada, oylarımızın, her bir oyumuzun vebali var. Şu 

sıraların üçü, geçen dönem, şu anda burada olmayan partililerle doluydu. Biz, bu kürsüde, bazı 
veballerini söyledik. Hepsi dostumuzdu. Üç partinin üçü de dostumdu, liderleri dahil. Bir parti, tam 
şurada oturan bir parti "Hocam, biz bunları değiştireceğiz; haklısınız, kendi genel kurulumuzda 
konuştuk" dedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçıntaş, buyurun. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Ben, sevindim, tebrik ettim. Sonunda, cesaret edemediler. Şimdi, onlar mahkemelerdeler ve 

burada yoklar. Siz, zannediyorsunuz ki, bütün idareciler, siyasî idareciler dahil, bizi yöneten 
siyasîler ve bizler de, hep buralarda olacağız. Hayır, biz, bu kanunları çıkaracağız, yabancılara tes
lim edeceğiz; ondan sonra, belki de yüzde 20'miz burada olacağız, evlerimizde olacağız ve bu 
veballerimizle baş başa olacağız. Ben, şahsen, bu kanuna rey vermiyorum, bu maddesine. Tabiatıy
la, kimse, kimsenin reyi üzerinde bir hâkimiyet kuramaz. Herkes serbesttir, verebilir; yalnız, yanlış 
argümanlar söylenmesin. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçıntaş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 833 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 3984 

sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendinde geçen "ilgili diğer maddeleri" ibaresinin "ilgili 
diğer hükümleri" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet, 

katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Gündüz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde biz de 

tarihe bir not düşmek istiyoruz. 
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Bugün, herkes evindeki televizyonu açtığı zaman görüyor, CNN devletin kablolu televiz
yonunda var, BBC var, TVK var, TV5 var; ayrıca, CNN'in, NTV'nin Türkiye versiyonları da var. 

Bir defa, bilgi ve iletişim çağının dünyayı köy kadar küçülttüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bugün, 
hemen hemen, mezralarda da, köylerde de, hatta Ankara'nın göbeğinde de, uydu yayınlarıyla, 2 
000'den fazla televizyon yayını evlerimize girmektedir. Aslında, iletişimin bu kadar, alabildiğine 
hızlandığı, sınırları aştığı ve deldiği bir dünyada, bize göre yapılması gereken şey, insanlarımızı 
bilinçlendirerek -sivrisinek mikrofonun başında öter, sonra milletin kulağının zarı patlar; böyle bir 
de atasözü var- kendi değer yargılarıyla doğruyu ve eğriyi bilebilecek bir konuma getirmek. 

Tabii, burada, TMSF'nin getirdiği bu kanunda... Biz, 3Y'yi silmek için yola çıkan bir iktidarın 
mensuplarıyız. Keçilerini sattık, para etmedi; tavuklarını sattık, para etmedi; ama, burada, şu anda 
elkonulan televizyonların satılmasıyla ilgili... Türkiye'de mevcut medya kartelinin, medya tekelinin 
ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, gerçek anlamda böyle ev
hamlar üreterek değil, gerçekten kaliteli bir yarışma ve rekabet ortamına bu yayın dünyasını da çek
mek zorundayız. 

Burada, eğer, siz, yüzde 49'una kadar izin verdiğiniz takdirde, hiç kimse gelip de, burada talip 
de olmaz. O zaman, l'ürkive'deki tekellere mahkûm kalırız biz. Dolayısıyla, burada, işin sermaye 
bazında değil, sermayesi konusunda değil; ama, eğer, yayın ve ilke ve politikaları bakımından 
düşünüyorsanız, o takdirde, zaten RTÜK ve RTÜK'ün yetkileri alabildiğine devam etmektedir. O 
yüzden, biz, konuyla ilgili dünyadaki bu realist konumu dikkate alarak, meseleyi buna göre değer
lendirmek ve kanunun olumlu yönde çıkmasını sağlamak bizim görevimizdir diyor, bu konuda des
teklerinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
K. KHMAL ANADOI, (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kâtip üyeler arasında ihtilaf olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağız. 
Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Yozgat Millet

vekili Kinin Koç; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA KMİN KOÇ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 
Bu akşam, gerçekten, Türkiye lehine olmayacak bir kanun teklifinin sonuna geldik ve CHP 

milletvekili olarak son uyarılarımı yaparken, durumun da somutta ne halde olduğundan sizlere biraz 
bahsetmek istiyorum. 
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Söz konusu olan, aslında, Star Gazetesi ve Star Televizyonunun satışı. Star Gazetesi, Star 
Televizyonu, Star Grubu daha önce Uzan ailesinin elinde idi. O dönemde Star Gazetesi ve Televiz
yonu, AKP'yi destekleyemeyen bir yayın politikası izliyordu. Elkonulduğunda, televizyonun ciddî 
bir reytingi vardı, gazetenin de 400 000 ile 500 000 arasında değişen bir tirajı vardı. 

Hükümet elkoyduktan sonra ne oldu, bir de ona bakalım. 1 602 personeli varken, yaklaşık 400 
personelini çıkardı, onların yerine yeni elemanlar aldı. Star'ın yönetimi tamamen değişti. Bugün, o 
değişen yönetimle birlikte Star, yayın politikasını yüzde yüz değiştirdi ve iktidarı destekleyen bir 
yayın politikası izlemeye başladı. Bu gazeteyi ve televizyonu önümüzdeki günlerde bir yabancıya 
satarsak, yabancı bir şirkete, o şirketin niteliği ne olacak artık; Türkiye'deki bir etnik gücü mü des
tekleyecek, mezhepsel bir gücü mü destekleyecek, başka bir gücü mü veya hareketi mi destek
leyecek; onları bilemiyoruz. O defa da, onların yayın politikasını izleyecek, o yönde yayınlar 
yapacak. 

Star Gazetesi, bu hükümet döneminde yönetimi değiştikten sonra tamamen batma noktasına 
geldi. İlk günlerde Star'a çok sayıda talip vardı yerli firmalardan. Ancak, prestijini yükselteceğiz 
derken, Star'ın prestiji tamamen ayak altına alındı. Bugün tirajı 100 000'lerin altına düştü. Televiz
yonun ise reytingi, diğer kanalların hepsinin hemen hemen altına indi. Durum bu iken... 

ASİM AYKAN (Trabzon) - Devletin televizyonu, şu anda. 
EMİN KOÇ (Devamla) - Evet, devletin televizyonu, devlet de bu hale getirdi. Devlet ne yaptı 

şimdi; buradan çok sayıda gazeteci arkadaşı, gerçekten gazeteci arkadaşı çıkardı, 400 gazeteciyi; bu 
arkadaşların hiçbirisine tazminat vermedi; yasaları çiğnedi. Bu arkadaşların hepsi icraya gitti, ona 
rağmen tazminatları ödenmedi bu arkadaşların. Çoluk çocuklarıyla sokağa bırakıldı. Bu insanların 
alınteri ödenmedi, alınterleri verilmedi. Ne yapıldı onlara alınteri verilmezken; Star'ın başına 
getirilen arkadaşa, görünüşte, resmiyette 25 milyar lira maaş verildi, yangelirleriyle beraber 30 
küsur milyar lira aylık maaş aldı. Arkadaşlar, bu kaç tane milletvekilinin maaşıdır; bir hesaplayın. 
Onun dışında, ne yaptı yine bu yönetim: Buradan çıkarılan gazetecilerin toplam alacağı 1 trilyon 
250 milyar lira; bu ödenmedi. Ama, Mehmet Ali Erbil'le anlaşma yapıldı, 2 000 000 dolar para 
ödendi bu kişiye. Başka ne yapıldı; Oya Aydoğan'a milletvekili maaşının 2 katı maaş ödenmeye 
başlandı; Oya Aydoğan'a. Başka ne yapıldı; Derya Tuna'ya 50 milyar lira maaş ödeniyor arkadaşlar 
bu televizyonda ve diğer yağmaların hesabı yok ve bunu, bu televizyonu, bu grubu sizler yönetiyor
sunuz arkadaşlar. Niye güzel yönetmiyorsunuz? Niye insanların alınterini bunlara yediriyorsunuz? 
Aynı bankaların hortumlandığı gibi... Bakan çıktı burada... 40 milyar dolar hortumladı adamlar, 
hepsi işinde gücünde, holdinginin başında, bir eli yağda bir eli balda, yatında, katında, uçağında, 
helikopterinde: ama, benim köylüm, benim vatandaşım, benim insanlarım işsiz, perişan. Ondan 
sonra da diyoruz ki: Bu paraları tahsil edemeyeceğiz, bunlara bırakacağız. 37 milyar dolardan vaz
geçemeyiz. 

Arkadaşlar, onların mallarına da elkoyun, onların kulaklarından tutun cezaevlerine koyun. On
lar bilsin ki, bu paraları ödemeden cezaevlerinin soğuk duvarları arasında çürüyeceğiz. İki günde bu 
paraları öderler, iki günde-;-Bu paraları alıp yurt dışına çıkardılar. Bunların hepsini biliyoruz. Neden 
bunların üzerine gitmiyoruz? Bunların üzerine gitmiyoruz, bunlardan almıyoruz, Star'ı satacağız da, 
neye satacağız; 50 000 000 dolara mı, 100 000 000 dolara mı? Devlet bundan kâr edecek. Yaban
cıya satacağız; böyle büyük bir riske gireceğiz ve Türkiye'yi çok ciddî sorunlarla karşı karşıya 
getireceksiniz. 

Bir taraftan besiciler Ziraat Bankasından kredi alıyor; 10 milyar alıyor, 100 milyar ödüyor; 
faizi o kadar büyük. Köylüler, çiftçiler, 10 milyar alıyor, 50 milyar alıyor, borcu iki senede 200 mil
yar dolar... Akıl almaz faizler konuluyor; ama, hortumlayanlara da hiç faiz konulmuyor. Onlarla 
oturuluyor, gelin anlaşalım deniliyor. Onlara sürekli yayınlar yapıyoruz: "Gelin anlaşın." Hiçbir 
yaptırım uygulamıyorsun adamlara. Neden gelip seninle anlaşma imzalayacak, neden Tasarruf 
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Mevduatı Sigorta Fonuna gelecek?! Niye ödesin?! Hiçbir korkusu yok, hiçbir yaptırımı yok ve ar
kasından biz bu noktalara geliyoruz. 

Bence, AKP İktidarı bugüne kadar Mecliste yaptığı işlerin en kötüsünü bugün yaptı ve bunun 
hesabını mutlaka Türk toplumuna verecektir, bununla da her zaman konuşulacaktır, bu hesabın al
tından da kalkamayacağınıza inanıyorum ve son defa rica ediyorum; bu kanunu yine onaylamayın, 
bırakın böyle kalsın, daha salim kafayla düşünelim de bunun altından kalkalım diyorum, hepinize 
saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, bir açıklama yapabilir miyim yerimden? 
BAŞKAN - Madde üzerinde konuşuluyor Sayın Bakan, Ümmet Kandoğan'dan sonra size söz 

verebilirim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Peki. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; 

buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Hocam Nevzat Yalçıntaş'ın o veciz ve akıcı Türkçesiyle yapmış olduğu mükemmel 

konuşmadan sonra benim konuşmamın pek kıymeti harbiyesi olmayabilir. Ben, Sayın Hocamın, 
17.5.2001 tarihinde atmış olduğu imzaya dört yıl sonra bu Meclis kürsüsünden gelip sahip çık
masını takdirle karşılıyorum ve kendisini kutluyorum ve Sayın Bakanımın konuşmalarını da büyük 
bir üzüntüyle ve hayretle izledim, dinledim. Sayın Bakan diyorlar ki: "Türkiye, onbeş yıl önceki, 
yirmi yıl önceki Türkiye değil." Doğru, onbeş yıl önceki, yirmi yıl önceki Türkiye değil; ama, 2001 
yılında Meclis tutanaklarına geçen ve yine radyo ve televizyonların, RTÜK'le ilgili, yüzde 25'inin 
yabancı sermayenin elinde olmasıyla ilgili kanunun görüşüldüğü ve bunun, Cumhurbaşkanı tarafın
dan geri gönderilmesi üzerine, Sayın Mehmet Ali Şahin'in -bugün, Başbakan Yardımcısı- burada, 
Meclisteki yapmış olduğu konuşmanın tutanakları elimde ve bu tutanaklardan bazı cümleleri 
okumak istiyorum müsaadenizle. 

Sayın Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı tarafından bunun geri gönderilmesinin çok haklı ol
duğunu, doğru bulduğunu, çok açık ve net cümlelerle ifade ediyor. Dört yıl sonra ne değişti ki, 
Sayın Mehmet Ali Şahin'in Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı bir iktidarın getirmeye 
cesaret edemediği, ancak, bazı milletvekillerine emanet ettiği bir kanun teklifini, bugün, bu kür
süden bu şekilde savunmasının izahını yapmak mümkün değil. 

Bakınız, ne diyor Mehmet Ali Şahin Bey: "Bu hükümet, maalesef, birçok konuda her şeyi 
yüzüne gözüne bulaştırmaktadır. Bu kanundan dolayı" yüzüne gözüne bulaştırmaktadır" diyor 
Sayın Mehmet Ali Şahin, devrin iktidarına, Meclis çoğunluğuna. 

Şimdi soruyor: "Şimdi size soruyorum: Bu hükümet döneminde Çankayadan dönen, Anayasa 
Mahkemesinden dönen kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin sayısının ne olduğunu bir 
çırpıda söyleyecek kaç kişi var?" Ben de size soruyorum şimdi: Bu dönemde Cumhurbaşkanından, 
Anayasa Mahkemesinden geri dönen kanunların sayısını bir çırpıda söyleyebilecek kaç milletvekili 
var aranızda sayın milletvekilleri? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, daha bitmedi, canalıcı noktalara geliyorum, lütfen... 
Ama, Sayın Cumhurbaşkanının geri göndermesini öyle haklı buluyor ki, bakınız, burada ne 

diyor: "Sizi, bu doğru bulmadığınız, kötü bulduğunuz yasayı aynı şekilde geçirmeye zorlayan 
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nedir?" Ve ilave ediyor: "Sayın hükümetin içine sinmeye sinmeye getirmiş olduğu..." Aynen, şimdi 
olduğu gibi... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Hangi tarihli, hangi kanun?! Anadolu... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Öksüz... Sayın Öksüz... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır... Bir dakika... Müsaade edin... 
BAŞKAN - Lütfen... Sayın Öksüz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... Müsaade edin... 
Bakınız, tutanaklar burada. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yüzde 25'le ilgili meseleye, bakınız, İsmail Alptekin, 

bugün Meclis Başkanvekili "yüzde 25'i bile Anayasanın 167 nci maddesine aykırı" diyor. Bu Mec
lis Başkanvekili, yüzde 25'i bile Anayasanın 167 nci maddesine aykırı bulup, muhalefet şerhi koy
muş; elimde tutanaklar Sayın Milletvekili. 

Sayın Mehmet Ali Şahin devam ediyor: "Sayın hükümetin içine sinmeye sinmeye getirmiş ol
duğu bu kanunun buradan geçmemesi gerekir -RTÜK'le ilgili, Cumhurbaşkanının geri gönder
mesinden sonra- bu hükümet, maalesef, bir hazım, bir sindirim problemi yaşıyor. Bu sindirim prob
lemini çözmenin yolu birtakım ilaçlar değildir" ve devam ediyor "bu sindirim problemini çözmenin 
yolu -Anayasa üzerine yemin ettiniz- Anayasaya sadık kalmaktır. Anayasanın 167 nci ve 172 nci 
maddelerine tamamen aykırıdır bu yasa." İsmail Alptekin de aynı şeyi söylüyor; Sayın Nevzat Yal-
çıntaş Hocam da aynı şeyi söylüyor "167 nci maddeye aykırıdır" diyor; Sayın Mehmet Ali Şahin 
de, çok net bir şekilde, yüzde 25'in bile Anayasaya aykırı olduğunu bu Meclis kürsüsünden söylüyor 
arkadaşlar. 

Sizlere ne oldu ki, bugün, dört yıl sonra... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - İki yılda sana ne oldu?! Önce sen kendine bak! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Dün dündür, bugün bugündür! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Yalçıntaş Hocam çok güzel anlattı, bugün Avrupa 

Birliğiyle ilgili ülkelerdekini söyledi; Sayın Yalçınbayır da rakamlar verdi burada; ancak, şunun al
tını çizmek istiyorum: Avrupa Birliği ülkeleri aynı inançtan geliyor, aynı kültürden geliyor, aynı 
düşünceden besleniyorlar; bunların, Avrupa Birliği Parlamentosunda Türkiye'yle ilgili alınan karar
larda Türkiye'nin önüne neleri dayattığını sizler bilmiyor musunuz?! Bu memleketin kuruluşundan 
beri bizlerle el ele, gönül gönüle yaşamış Kürtleri azınlık gören, Alevî kardeşlerimizi azınlık gören, 
Ermeni soykırımını tanıyın diyen insanların, elbette, Türkiye'ye, fırsat buldukları an, fırsat bulduk
ları takdirde en acımasızca saldırıları yapacaklarından hiçbirinizin endişesi olmasın. Bakın, Sayın 
Edelman diyor ki: "Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Suriye'ye gitmesin." 

Bakınız, işler hangi noktalara doğru ilerliyor sayın milletvekilleri... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ama, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı da Suriye'ye gidiyor. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun savunmasını siz de yapın Fatsa. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ama, gidiyor. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Fatsa, gelin, deyin ki... Hanginiz açıklama yaptı: 

Edelman'ın bu açıklamasından sonra bir açıklama yaptınız mı Sayın Fatsa? 
EYÜP FATSA (Ordu) - Yaptık. 
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FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Yapıldı. 
ÜMMET KAN DOĞAN (Devamla) - Kim yaptı; ben görmedim, basında, televizyonda duy

madım. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, (îenel Kurula hitap eder misiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, işler, bir gün gelir öyle noktalara gelir ki, geçir

diğiniz bu kanun teklifinin altında ezilir kalırsınız. O zaman vakit çok geç olabilir. Biz, bu cum
huriyeti kolaylıkla kurmadık. Ben, deminden beri birçok arkadaşımla görüştüm AK Partiden, hep
si, görüştüğüm arkadaşlar, çok açık ve net bir şekilde bu kanun teklifinin bu maddesine karşı olduk
larını söylediler; ancak, burada grup disiplini dolayısıyla, çıkıp, oylarını rahatlıkla veremediler. Bazı 
arkadaşlarımı gördüm, sıraların altına âdeta saklanarak, ellerini gizleyerek bu konuda oy kulandılar. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp ediyorsun! 
AHMET IŞIK (Konya) - Üç yılda ne değişti?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, tamamlar mısınız; teşekkür eder misiniz Sayın Kandoğan. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Bizim adımıza nasıl konuşuyorsun! 
AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp ediyorsun be! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çok kızıyorlar!.. Çok kızıyorlar!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, Sayın Mehmet Ali Şahin ne diyor... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlem. 
"Sonra, hep yaşadığınız gibi, yine, bu tür tasarruflarınız gerekli yerlerden dönecek." Bunu 

Sayın Mehmet Ali Şahin söylüyor ve demin Sayın CHP Grup Başkanvekili söylediğinde 
Karapaşaoğlu burada itiraz etti; ancak, Mehmet Ali Şahin'in bu konuşmasını. Anayasaya aykırı ol
duğunu ifade ettiği sözlerden sonra AK Parti sıralarından alkışlar... Ben merak ediyorum, Sayın 
Karapaşaoğlu, Mehmet Ali Şahin'in konuşmasından sonra o AK Parti sıralarından kendisi de alkış
ladı mı alkışlamadı mı? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
AHMET IŞIK (Konya) - Üç yılda ne değişti?! 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, grup adına konuşmalar bitti; eğer, bir sataşma dolayısıyla söz istiyorsanız... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sataşma dolayısıyla... 
BAŞKAN - ...hangi konuda sataşma olduğunu bildiriniz; tutanakları inceleyeceğim. 
Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde, hepinize saygılar sunuyorum. 
Konuyla ilgili olarak, yani, yabancı sermayenin radyo ve televizyon kuruluşlarına sınırlı olarak 

girmesiyle bağlantılı, bu derecede yoğun tartışma yapılmasının gerekçelerini anlamakta zorluk çek
tiğimi belirtmek istiyorum. 
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Burada -eğer yabancı sermayeden korkan, ürken varsa- bütün medya kuruluşları yabancı ser
mayeye açıktır, isteyen, istediği gibi gelsin denilmiyor. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Yüzde 100'ünü alsın!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Burada söylenilen şey gayet net ve açıktır: Bir yabancı sermaye kuruluşu tek bir radyo ve televiz
yon kuruluşuna girebilecektir, ikincisine giremeyecektir; bir. 

İkincisi; 24 kanal var, sadece 6'sında yüzde 50'yi geçer şekilde girecektir. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Yetmiyor mu 6 tane?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yetmiyor mu?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Üçüncüsü; yerel ve bölgesel radyo ve televizyon kuruluşlarına yabancı sermaye giremeyecektir. 
Bu üçüncü fıkra hükmü gereği, şu andaki mevcut uygulamadaki düzenlemeden dahi katı bir 

düzenleme geliyor. 
Yabancı sermayeyle ilgili sınırlamaları içeren böyle bir maddenin, bu Mecliste böyle elektrik

li bir tartışma konusu haline gelmesi, doğrudan doğruya bazı polemik ihtiyaçlarından kaynak
lanabilir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye hükümet getirmedi?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Yoksa, reel zeminde, gerçekçi bir bakış açısıyla, bunun, böylesine yoğun, hararetli tartışmalara 
neden olabilecek bir içeriğe sahip olduğunu düşünmek doğru değildir. 

Değerli arkadaşımız konuşuyor "işte, grup disipliniyle oy veriyorsunuz, yoksa kabullenmiyor
sunuz" diye de; bu söz söylendiği zaman, şöyle fotoğrafa bakıyorum, bu cümleleri kuran ar
kadaşımız, bu tarafta otururken, her gelen metni hararetle savunmuş, ateşli ateşli savunmuş ve hep 
"evet" oyu vermişse (AK Parti sıralarından alkışlar) ve de uzun süredir izliyorum, uzun süredir, 
Mecliste olduğumda da olmadığımda da, ekranlardan izliyorum, bu tarafta oturduğu için de her 
gelen metne hayır diyor ve şiddetle karşı çıkıyorsa... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Öğrenci affıyla ilgili kanun teklifini ben verdim. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan... Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - İnsaf; öğrenci affıyla ilgili teklifi ben verdim. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Otur yerine, otur!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Gel!.. Gel!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım, o zaman yanlışlık, tartıştığımız metinde değildir; yanlışlık, tartıştığımız 
metinde değil veya tartıştığımız metnin, görüştüğümüz, üzerinde müzakere ettiğimiz metnin 
içeriğinde değildir. Bu, doğrudan doğruya, bazı siyaset yapma ihtiyacından kaynaklanan bir hararet
li tartışmadır. 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Ama, Sayın Bakan, tutanaklar ne diyor... 
BAŞKAN - Lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Yoksa, gayet doğal bir hadise, belli sınırlar içerisinde ve de dünyada her şeyin değiştiğinden bah
settik. "Türkiye de on yıl, yirmi yıl önce aynı Türkiye değildi dediniz" dediniz. Doğru... 
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FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Aynı Mehmet Ali Şahin değil mi Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Türkiye de on yıl önce aynı Türkiye değildi, yirmi yıl önce aynı Türkiye değildi... 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Tutanaklardan okudu, Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Ama dünya da on yıl önce aynı dünya değildi, yirmi yıl önce de aynı dünya değildi. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Tutanaklardan okudu, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Şimdi, vaktiyle Meclisten geçen bir kanundan bahsediliyor. İçinde RTÜK'le ilgili, yabancı sermaye 
payıyla da ilgili bir kanundan bahsediliyor; bu kanunun geri dönmesi üzerine Mecliste yapılan 
müzakerelerden bazı alıntılar... İşte, sayın bir bakan, o kanunun dönüşü üzerine şunları söylemiş 
diye. Ne söylemiş "bunun dönmesi doğrudur, bu, Anayasaya aykırıdır" demiş. Hangi maddesi 
Anayasaya aykırı demiş; bu bahsedilen kanun tek bir maddeden mi ibaretti, yoksa başka maddeleri 
mi vardı, bu maddelerin tümüyle bağlantılı mı söylemişti, yoksa sizin burada tenkit ettiğiniz bir 
maddeyle mi bağlantılı söylemişti; bu bile belli değil. Eğer, cümleleri, küçük bir yerinden saptırır-
sanız, gideceği yer farklı olur. 

Onun için, neyin niçin söylendiğini, doğru dürüst, gelirsiniz, koyarsınız; bak, bu maddede böy
le bir ifade var, bu maddeyle bağlantılı olarak da, Sayın Bakan vaktiyle şunu söylemişti dersiniz. 
Bu dahi bazı şeyler için delil olmaz; ama, bir paketin bütünü hakkında söylenen sözlerin, özellikle 
bir maddeyle bağlantılı söylenmiş sözler gibi algılanıp değerlendirilmesinin de sağlıklı olduğu 
kanaatinde değilim. 

Yabancı sermaye, evet, belli sınırlar içerisinde gelecektir. Bu sınırlar içerisinde geliş, Tür
kiye'deki medya sektöründe yıllardır en büyük ihtiyaç olarak algılanan rekabet ortamını da sağ
layacaktır. Bu rekabet ortamına bağlı olarak, yayınların standardında iyileşme olacaktır. Buna bağ
lı olarak, medya sektöründe çalışanların özlük haklarında, sendikal haklarında daha düzgün bir stan
dartlaşma meydana gelecektir. Ulusal mevzuata uygunluk konusunda titizlik ve hassasiyet artacak
tır; hatta, temel hak ve özgürlüklere saygı duyma, ona uygun yayın yapma konusunda uluslararası 
evrensel standartlar tüm medya kuruluşlarımıza yerleşecektir ve de her şeyin ötesinde, yabancı ser
mayeye bağlı bir yayın kuruluşu geldi, efendim, millî çıkarlara aykırı yayın yaptı dediğiniz zaman, 
bu doğru olmaz. Neden olmaz; bir kere, buraya gelen, yayın yapan, kendini kabul ettirmek zorun
da olan, hisseden bir yabancı sermaye kuruluşu, halkın inançlarıyla, duygularıyla mücadele ederek 
zaten yayın yapamaz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Mücadele etmez o! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Kendi mevcut yerli sermaye aleyhte bazı yayınlar yaptığı zaman, insanlar tereddüt edebilirler; ama, 
bir yabancı sermaye, tüm milleti karşısına alarak yayın yapamaz zaten. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Onu demedik! Onu söylemedik! Çarpıtmayın! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Böy

le bir yayın yapmaya kalktığı zaman, zaten piyasadan tasfiye olur. Bunun ötesinde, RTÜK vardır; 
denetleme yetkisine sahiptir, düzenleme yetkisine sahiptir, gerekli yasakları zaten gelir, koyar, yerleş
tirir. Bu bakımdan, sanki her şey libere edildi, açıldı piyasalar... Böyle bir bakış açısı doğru değil. 

Ben hatırlıyorum, geçmişe doğru bir bakıyorum; amanın, Boğaz köprüleri bile Türkiye için en 
büyük tehlike olarak algılanmış ve anlatılmıştır bu memlekette. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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"İstanbul Boğazına ne demek boğaz köprüsü yapmak, Türkiye'yi batıracaklar" diye feveran 
edilmiştir "aman tehlike geliyor, Türkiye elden gidiyor" diye bağırılmıştır, çağırılmıştır ve de o söz
ler, bugün, hiç kimsenin kabullenmediği sözler niteliğindedir. 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Bakan, bizim köprülere sahip çıkmayın. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Avrupa Birliğine "Batı kulübü" demediniz mi? 
BAŞKAN - Sayın Anadol, hatibe... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Hangi nitelikte ve vasıfta olursa olsun, yabancı sermaye, büyük bir tehlike olarak yıllarca algılan
mıştır "aman Türkiye elden gidiyor, yabancı sermaye her şeye elkoyacak" denilmiştir. Bugün, bütün 
partilerin programlarında, tüzüklerinde yabancı sermayenin, doğrudan yabancı yatırımların girişiy
le ilgili çabalar var. Bu da böyle. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Avrupa Birliğine "Batı kulübü" diyen siz değil miy
diniz? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Avrupa Birliğine "Batı kulübü" kim dedi? 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Şu 

andaki hassasiyetler de dikkate alınmıştır ve sınırlama getirilmiştir. Bazı bölümleri itibariyle, şu an
daki, yürürlükteki mevzuattan da daha katı sınırlamaları içermektedir. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Bu kadar savunuyorsanız, niye getirmediniz hükümet olarak Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu 
arada, Star'da, TMSF'nin yönetim ve denetimine geçtikten sonraki dönemle ilgili olarak bazı id
dialarda bulunuldu. Bunlarla ilgili benim ilk edindiğim bilgilere göre, burada telaffuz edilen, ifade 
edilen rakamların hemen hemen tamamı doğru değil gibi; yani, o telaffuz edilen rakamlar doğru 
değil; ama, burada doğruları nedir diye anlatmaya kalkmaya da çalışmayacağım. 

EMİN KOÇ (Yozgat) - Verilen cevapta, 25 milyar maaş; sizlerin verdiğiniz cevap... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Ancak şunu söyleyeyim: Bu dönemle ilgili olarak, TMSF zaten müfettişler görevlendirmiştir, in
celemeler yapılıyor. Her kim ki, kanunlara aykırı, hakka hukuka aykırı bir uygulama yapmışsa, 
TMSF'ye bağlı kuruluşlarda da yapıyorsa bunu, gerekli müeyyidelerle karşılaşır, gerekli işlemler 
yapılır. Bu konularda incelemeler devam ediyor. 

Onun için, ben, tam durum ortaya çıkmadan, hem rakamları çek etmeyi hem de durumu farklı 
bir düzlemde değerlendirmeyi, şu zeminde gerekli görmüyorum. İncelemeler, teftiş devam ediyor 
Sayın Milletvekilimiz; eğer herhangi bir durum varsa, gerekli işlemler yapılır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Bakan konuşmalarında, benimle ilgili olarak... (AK 

Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Karar verecek Başkanlık Divanı. Lütfen, sayın mil

letvekilleri, ara vermek zorunda bırakmayın beni. 
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ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Benimle ilgili olarak "o taraftayken farklı şeyler söylüyor, 
bu taraftayken farklı şeyler söylüyor" diye... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmayı ben de dinledim; herhangi bir sataşma söz konusu 
değildir. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bundan daha bariz sataşma olmaz Sayın Başkan! Ben, en 
az 10 tane kanun sayarım; o tarafta da aynı söylüyorum, bu tarafta da aynı söylüyorum. 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Fahrettin Üstün... 
Buyurun Sayın Üstün. (CHP sıralarından alkışlar) 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bankalar Kanunu ve 

Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım; Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Üstün, 3 üncü madde... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Düzeltiyorum, 3 üncü maddesi üzerinde... 
Değerli arkadaşlarım, 1950'li yıllarda, Nelson Rockefeller'ın, Amerika Birleşik Devletleri Baş

kanı Eisenhoower'a yazdığı mektuptan size bazı bölümler okuyacağım: "Biz, askerî paktlarımızı 
kurmayı ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmeliyiz. Büyük ölçüde politik ve askeri 
nüfuz garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma planını, Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş 
bölgelerde uygulamak zorundayız. Yardımda birinci gruba, bizimle dost olan ve bize uzun süreli as
kerî paktlarla bağlanmış olan ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler, ön
celikle askerî nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada, Dışiş
leri Bakanlığıyla aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadî yardım, bazı hallerde düşünülenin tersi 
sonuçlar verebilir; yani, bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askerî paktları zayıflatabilir. Bu tip ül
kelere doğrudan doğruya iktisadî yardım da yapılabilir; ama, bize uygun ve bağlı hükümetleri ik
tidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Bunlar
la bağlantılı olarak, özel sermaye yatırımlarını ayarlamak gereklidir. Hükümet özel sermaye 
yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yar
dımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir." 

Şu kısım da çok önemli, özellikle bu kanunla ilgili: "Bu tip özel sermaye yatırımları, zamanla, 
bütün gayri meşru muhalefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nöt-
ralize edebilmelidir. Ayrıca, bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsî teşebbüs ve 
menfaat çevreleri etkilenmelidir. Aynı zamanda, ABD ile işbirliğine hazır yerli işadamlarına yar
dımı artırmalı ve böylece bu işadamlarının ilgili ülke ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, 
buna dayanarak politik etkilerin artırılması sağlanmalıdır." 

Değerli arkadaşlarım, bu mektup 1950'li yıllarda yazılmış; şu kanun tasarısıyla ne kadar örtüş-
tüğünü hepinizin takdirine sunuyorum. 

Sayın Bakan ve sözcüler, devamlı, küreselleşmeden, küresel sermayenin yararlarından bahset
tiler. Sayın Bakanım ekonomist. Sayın Bakanıma soruyorum: Son yıllarda derin bir kriz içerisine 
girmiş olup, bir ayda tam 1 600 şirketi kapanabilmiş olan, dev şirketleri bile birer birer batan, biz
zat kendi Başbakanı "uzun yıllardır borçlanma politikası izledik; dünyanın en borçlu ülkesi olduk, 
bundan sonra dış piyasalardan borçlanmayacağız" diye itirafta bulunan, zordaki bankaları 
Amerika'nın dev bankaları tarafından rahatça ve yok pahasına alınabilsin diye anayasasını değiştir
mesi için Amerikan Hükümetince politik baskılara maruz kalan Japonya mı galip?! Yoksa, çalışan
ların geliri her yıl düşen, işsizlik oranı sürekli artan ve şimdilerde yüzde 1 l'leri bulmuş olan, vergi 
yasasını değiştirip vergileri indirmesi için dev bir uluslararası şirket tarafından yapılan tehdide 
boyun eğen, Başbakanı "fınans çevrelerine karşı durularak politika yapılamayacak" diyecek kadar 
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tam teslim olmuş Almanya mı galip?! Yoksa, tütün endüstrisinden kauçuk endüstrisine, otomotiv 
endüstrisinden nakliye sektörüne, elektrikli aletler endüstrisinden petrol ve kömür endüstrisine, 
kimya endüstrisinden ağır sanayie ve en azı yüzde 75 olmak üzere, yüzde 100'e varan oranlara kadar 
her şeye yabancıların sahip olduğu, gelişmiş ülkeler arasında dünyanın en büyük oranda yabancılar 
tarafından devralınmış ülkesi olan, uluslararası tahkimin, ülkedeki bu yabancıları rahatsız etti diye 
yüzmilyonlarca dolar cezaya çarptırdığı Kanada mı galip?! Yoksa, ülkesinin para birimini tek bir 
spekülatörün saldırısına karşı bile koruyamayan ve hazinesi bu sebeple büyük zarara uğrayan Av
rupa'nın en durgun ekonomisine sahip İngiltere mi galip?! Krizler, peş peşe iflaslar, bizlere vahşi 
kapitalizmin beslediği dingilsiz bir küreselleşmenin büyük bir tehlike olduğunu gösterdi. Piyasanın 
gücünü dizginlemeli, liberalizmin aşırılıklarıyla mücadele etmeli, insanlarımızın güvenini sağ
lamalıyız diye feryat eden Cumhurbaşkanının ise fınans dünyasıyla ilgili tüm olanları iğrenç bul
duğu ve bu dünyanın içinde yer alan tüm işadamlarını dünya ekonomisinin AİDS'i olarak tanım
ladığı Fransa mı galip?! Yoksa, küreselleşmenin sonucu topal ördeklere dönerek üçüncü milen-
yumun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üstün, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - ...taa içlerine kadar borç ödemek zorunda bırakılmış Asya 

kaplanları mı galip?! Kim galip Sayın Bakanım, küreselleşmenin galibi kim?! 
Değerli arkadaşlarım, satmak için iktidar olmadınız. İkibuçuk yıl süresi içerisinde, yaklaşık, 

SİT alanları satılık, hazine arazileri satılık, meralar satılık, vatan toprakları satılık, okullar satılık, 
devlet hastaneleri satılık, sağlık sektörü satılık... 

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Vatan toprağı satılmaz! Haddini bil! 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sözünü geri al... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - ...özel kurumlar satılık, televizyon kuruluşları satılık... 

Satılık olmayan ne var?! Satmak için mi iktidar oldunuz?! Camilere sıra ne zaman gelecek?! 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Özür dilesin, sözünü geri alsın Sayın Başkanım. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - "Vatan toprağı satılık" sözünü geri alsın. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sözünü geri alsın... "Vatan topraklan satılık" 

dedi. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.22 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 00.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

833 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) (S. Sayısı: 833) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Trabzon Mil

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

milletvekilleri; tasarının son maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Bu 
maddelerde konuşmak benim usulüm değil esasında; fakat, konuyu çok önemli gördüğüm için bu 
maddede söz alma ihtiyacı duydum. 

Biz, bu teklifi görüşürken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu konuşmaya başladık; onun sorun
larını, uygulamada karşılaştığı bu sorunları nasıl aşabileceğini ve buna yönelik olarak teklifin 1 in
ci maddesiyle yapılmış olan düzenlemeleri tartıştık. 2 nci maddeye geldiğimizde, konumuzla ilgisi 
fazla olmayan; ama, tartışıldıkça konumuzla hiç ilgisi olmadığı anlaşılan bir maddeyi tartıştık. 
Sayın Bakanın açıklamalarını da burada dinledim. Radyo ve televizyon şirketlerinde yabancı ser
mayenin yer alması için, kanunda yer alan yüzde 25'lik sınırın, üst sınırın kaldırılmasına yönelik bir 
maddeydi; kabul edildi, geçti. 

Şimdi, konu, yabancı sermaye bağlamında tartışıldı. Sayın Bakan açıklamalarını yaptı ve açık
lamalarına biraz inandırıcı olması için küreselleşme kavramını da kattı. Sayın Bakan bunu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da yapmıştı. Genellikle, bu tip konular tartışılırken, artık, 1990'lı yıllardan 
itibaren yaşamımızın her alanına giren küreselleşme kavramı bir şekilde konuşmalarımıza, neredey
se bütün cümlelerimize de girmeye başladı. Âdeta, bu kavramı ne kadar çok kullanırsak, konuyu o 
kadar daha güçlü kılıyoruz gibi oluyor. 

Küreselleşme, hepinizin bildiği gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimin günlük 
yaşamımızda yarattığı değişimdir. İşin bir, böyle yanı var. Bir de, bunun ikinci yanı, bundan çok 
daha önemli yanı, sermaye hareketlerini serbest bırakması. Artık, coğrafi sınır tanımıyor sermaye; 
nerede uygun ortam varsa, o ülkeye gidiyor. 

Şimdi, ben, bunun, bu tartışmanın küreselleşme kavramının, sermaye hareketlerinin serbest ol
masının, sermaye hareketlerinin coğrafî sınır tanımamasının bu teklifin 2 nci maddesiyle bir il
gilisini kurabilmiş değilim. Türkiye, 1950'H yıllardan bu yana yabancı sermayeyi teşvik etmeye, 
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çekmeye çalışıyor. Çok doğal; tasarruf açığımız var, gerekli kaynağımız yok, yatırım yapmamız 
gerekir; bunun için de yurt içindeki tasarruflar yetmiyorsa, yurt dışından yatırım ithal etmemiz, 
yatırımcı ithal etmemiz gerekir. Doğru bir politika, cumhuriyetin politikası doğrudur. 6224 sayılı 
Kanun 1950'li yıllarda çıkmış. Yine bu hükümet döneminde çıkan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu var. Şu anda, yabancı sermaye, Türkiye'de hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın, gelip, şirket 
kurup, faaliyet gösterebilir her alanda. Amaç nedir; yabancı sermaye gelsin, yatırım yapsın, istih
dam alanı yaratsın, ihracata katkıda bulunsun, millî gelirimiz büyüsün; amaç bu. 

Peki, bu kadar düzenleme yapılırken, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi hakkında 
kanundaki yüzde 25'lik yabancı sermaye sınırını kaldırmak neden kimsenin aklına gelmedi veya 
1994 yılında o kanun kabul edilirken, cumhuriyet hükümetlerinin yabancı sermayeyi teşvik 
politikasına rağmen neden yüzde 25'lik sınır kondu?! Demek ki, bu, yabancı sermaye politikasına, 
yabancı sermaye teşvik politikasıyla ilişkilendirilecek bir konu değildir. 

Radyo ve televizyonlar, bir ülkenin kamuoyunun oluşturulmasında doğrudan etkili olan 
kurumlardır. Yabancı sermaye gelsin, bizim yayın kalitemiz düzelsin yaklaşımıyla bu konuya yak
laşılmayı, ben gayri ciddî buluyorum. Zaten bu televizyon şirketleri var mı; var. Peki, yabancı ser
maye gelecek, istihdam mı yaratacak; hayır, bu televizyon şirketlerinin çalışanları da var, birkaç yüz 
kişilik bir istihdamla bu şirketler yürüyor. Böylesi bir düşünceyle bu konuya yaklaşmanın ne kadar 
yanlış olduğunu, kamuoyu oluşturma yönünden ne kadar büyük bir sakınca yarattığımızı sizlerin 
takdirine sunuyorum. 

Peki, sınır var mı şimdi kabul edilen metinde; bir başka sınır var. Ulusal kanalların yüzde 25'in-
den fazlasını yabancı sermaye alamayacaktır. Şu an 24 kanal var, 6'sını alabilecektir. Peki, ben, şim
di, Sayın Bakana sormak istiyorum; eğer yabancı sermayenin gelmesinde, radyo ve televizyonlara 
iştirak etmesinde, bu kanalları satın almasında hiçbir sakınca yok ise, neden bu sınır konuluyor? Bu 
sınırı kaldırmak, Sayın Bakanın açıklamalarıyla daha tutarlı olacaktır. Yabancı sermayeden kork
maya gerek yok. Bir zaman... Sayın Bakan biraz polemik de yaptı. "Boğaz Köprüsü yapılıyor, teh
like vardır" şeklinde ben hiçbir politika hatırlamıyorum. Boğaz Köprüsüne karşı çıkanlar olmuş, 
köprünün yerine şunu yapalım diyenler olmuş; ama "Boğaz Köprüsü geliyor, tehlike geliyor" şek
linde bir şey de ben hatırlamıyorum, köprünün yapıldığı yılları hatırlayan birisiyim. Neden ulusal 
kanalların yüzde 25'ini aşamaz yabancı sermaye? Eğer, hiçbir sakınca yok ise, gelin, bu sınırı da 
kaldıralım. Demek ki, bir sınır koyma ihtiyacı duyuluyor. Demek ki, tamamen açmak doğru değil. 
Peki, yüzde 25'lik bu sınır doğru mu; yanlış. Ulusal kanalların yüzde 25'i, sayıya bağlıyor işi; yani, 
6 kanalı alırsınız; ama, izlenme oranına vurduğunuzda, diyelim ki, Türkiye'deki tüm televizyonların 
izlenme oranı yüzde 90'a ulaşan 6 kanalı almış olursunuz. Böylesi bir kamuoyu oluşturma gücünü, 
bir başka gruba, bir yabancı sermayeye vermiş olursunuz. Bu, normal yabancı sermaye politikasıy
la, teşvik politikasıyla tartılabilecek. değerlendirilebilecek bir konu değildir. 

Değerli arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyorum; şimdi, TMSF'yle ilgili bir teklifte bu konu 
düzenlendiğine göre, ister istemez, TMSF'nin satmak durumunda olduğu televizyon şirketlerinin 
daha iyi bir değere gitmesi gibi bir kaygı mı güdüyor acaba bu teklif diye insan düşünüyor. 
Hakikaten, TMSF, varlıklarını en uygun değerle satmak, en yüksek değerle satmak zorundadır. 
Peki, bu, onu sağlayacak mıdır; hayır değerli arkadaşlar. 6 tane şirketi yabancı sermayeye açıyor
sanız, 6 tane kanalı yabancı sermayeye açıyorsanız, TMSF'nin satacağı şirkete gelmek durumunda 
değil yabancı sermaye; yani, TMSF'nin satacağı şirketin değerini artıralım derken, tam tersine o 
silah gelip sizi vuruyor. TMSF'nin satacağı televizyon şirketine başka rakipler yaratıyorsunuz 
piyasada ve TMSF'nin satacağı şirketin değeri düşüyor; yani. bu teklifin amacıyla da ters bu. 
TMSF'nin satacağı televizyon şirketinin değerini artırmıyor. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de I980'li 
yıllardan itibaren düzenleyici ve denetleyici kurumlar kuruluyor. Bunlar -genel olarak- piyasa 
ekonomisinin işleyişine ilişkin olarak piyasaları düzenleyen, rekabetin önündeki engelleri kaldıran 
ve bu şekilde tüketicinin, vatandaşın refahını, mutluluğunu artırmaya yönelik politikaları oluşturan 
kurumlardır. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu; çoğaltabiliriz bunları. Bunların bir tanesi haricinde, diğerleri, piyasaların iş
leyişine ilişkin düzenlemeleri yaparlar ve piyasayı denetlerler, gözetlerler. Sadece, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu temel hak ve özgürlükler alanında görev alan bir kurumdur. Vatandaşın 
haberleşme hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmakla görevlidir. 

Bağımsız kurullar neden kurulmaktadır; bağımsız kurullar, devletin ekonomideki rolünün 
küçülmesine paralel olarak piyasaların başıboş kalmasını önleyen, piyasaların rekabete açık bir 
şekilde işlemesini sağlayan kuralları koyar, o kuralların uygulamasını denetlerler. Bu kurumlar, hem 
hükümetten hem de piyasalardaki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Bu kurumlar, hem piyasaların hâkim gücünden hem de hükümetlerin etkisinden uzak 

çalışacaklardır. Evet, yasama organı, tabiî ki her şeye yetkilidir, her türlü yasal düzenlemeyi yapar; 
ama, hükümetler, çağın gidişine uygun olarak, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de kendilerini sınır
lama ihtiyacı duymuşlar. Biz ne kadar daha az karışırsak, bu piyasalar, bu kurumlar, bu alanlar o 
kadar daha iyi çalışır düşüncesiyle bu kurumlan kurmuşlar. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bun
lardan birisi. 

Bu konuyu, tartıştığımız bu konuyu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun süzgecinden geçir
mek gerekmez mi değerli arkadaşlar; ama, geçmemiştir. Onun için teklif olarak gelmiştir buraya. 
Hükümet, bunu buraya tasarı olarak getirememiştir; çünkü, konuya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, yaptığı değerlendirmede, yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasını doğru bulmamıştır. Şimdi, hem 
bu bağımsız kurumları kuracağız hem bunların görüşlerine uymayacağız!.. Bu görüşler hükümetçe 
dikkate alınmamıştır, komisyonca dikkate alınmamıştır; ama, kanun teklifinin şu 4 üncü maddesinin 
görüşülmesi sırasında, belki Genel Kurulca dikkate alınır, kanun teklifinin tümünün oylanmasında 
dikkate alınır düşüncesiyle, bunları size ifade etmeyi görev saydım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçın-

bayır; buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun bir çalış

ma sürecinden sonra, sona yaklaştık. 
Ben, hukuk yoluyla siyasetin, en önemli siyaset yolu olduğunu hep iddia etmişimdir ve bu yol

la yapmaya çalışmışımdır. Kaldı ki, söylediklerimin hiçbirisi, AK Partinin programıyla, Anayasay
la çelişkili değildir. AK Partinin programına lütfen bakın, RTÜK'le ilgili bölüme bakın, bir bütüne 
bakın. 
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Tabiî ki, gönül isterdi, bu konu parti gruplarında yeterince konuşulsun, grup toplantılarında dile 
getirilsin ve orada gerçek bir katılım olsun, daha sonra burada da katılım olabilsin; ama, buradaki 
katılımın yeterli olmadığını görüyoruz. Birçok milletvekilimiz, daha yeni bunları öğrendi. Tabiî ki, 
grup başkanvekillerinin işaretiyle oy kullanmanın riskini hepimiz biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben, siyaset olsun diye söylemiyorum; Sayın Şener, buna atıfta bulun
du -belki isim zikretmedi- şunu belirtmek istiyorum: Bu kanun teklifi, Anayasanın "Başlangıç" kıs
mına aykırıdır -uzun uzadıya konuşmak istemiyorum, kayda geçsin diye- Anayasanın 2 nci mad
desine aykırıdır, cumhuriyetin niteliklerine aykırıdır, devletin temel amaç ve görevlerine aykırıdır, 
düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne aykırıdır, basın özgürlüğüne aykırıdır, 167'deki tekelleş
me ve kartelleşmeye aykırıdır ve tüketicilerin korunmasına aykırıdır. 

Geçen dönemde, 7.6.2001 tarihinde kabul ettiğimiz, RTÜK'teki değişiklik, 4676 sayılı Kanun
da yapıldı ve Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderildi. Aynı gerekçeler burada mevcuttur. Bunun, 
mutlak suretle anayasal yargı denetimine tabi olacağını düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Şener isim belirtmeksizin, bir milletvekilinin oranlardan bahset
tiğini ifade etti. Bakın, RTÜK Uluslararası İlişkiler Dairesi bu tespitlerini Plan ve Bütçe Komis
yonunda da yaptı, RTÜK Hukuk Müşavirliği açıklamalarda bulundu; onlar, bu kanun teklifine kar
şılar; tabiî ki. irade, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve orada verdikleri bilgiler de, Avrupa Bir
liği üyesi olmayan ülkeler itibariyle. Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler -ki, biz değiliz- o ülkeler, mal 
ve hizmetlerin serbest dolaşımına müsaade eden ülkelerdir ve böyle yapmaları gerekir, belli ortak 
değerlere sahiptirler ve ortak mekanizmalar içinde de yer almaktadırlar. Onlar, kendi aralarında, 
böylesine sınır koymayabilir; ama, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler itibariyle çeşitli uy
gulamalar var; onlardan birisi Güney Kıbrıs'tır, yüzde 5; diğeri Yunanistan'dır, yüzde 25; diğeri İr
landa'dır, yüzde 27; diğeri İspanya'dır, yüzde 25. 

Tabiî ki, kanun teklif ve tasarılarının komisyonlara sevk ve havalesi itibariyle, ben, havalede 
görevli olan Meclis Başkanını uyarmak istiyorum. Bu konu, Anayasa Komisyonunun konusudur; 
Anayasa Komisyonu tali komisyon bile değil. Anayasa Komisyonu, burada, inisiyatif de alamamış
tır. Konu, Genel Kurulda tartışma konusu yapılacak hale bile gelmemiştir. Geçmişteki bir uy
gulaması nedeniyle Meclis Başkanıyla takışması sebebiyle, takışmayı sürdürmeme amacını güt
müştür; yanlıştır. Anayasa Komisyonu ve Uyum Komisyonu bu konuda en önemli komisyonlardır. 
Tabiî ki, bunlar, Avrupa Birliği uyumuna müsait. Olabilir, Avrupa Birliğinde bunu uygulayan var, 
uygulamayan var. Üç sene, beş sene bu televizyonlar hiçbir şey yapmayabilir, sakıncalı olmayabilir, 
kalite geldiği de söylenebilir; ama, bir gün, mutlaka -ama irticaî kaynaklı, ama Ermeni kaynaklı, 
ama MED-TV'nin uzantısı, öyle veya böyle -etnik grupların eline geçebilecek bir risk vardır, böl
geyi etkileyebilecek bir risk vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bu riski azaltmak bizim görevimizdir: ama, bir gün 

ve bir gün mutlaka bu olur. 
İyi günler. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçınbayır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edil

miş ve kanunlaşmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortak

lık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Or
taklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 794 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET 
ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE I. - 25 Kasım 2004 tarihinde Tunus'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(x) 794 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Ser

best Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 200 
Kabul: 200 (x) 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
6.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 831) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
7.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 803) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
8.- Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bugün için görüşülecek başka konu kalmadığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tek

liflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Mart 2005 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 01.00 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarımsal sulamada kullanılan ve ödenemeyen elek

trikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/4513) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 

Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^^S^HasâB ÖREN 
^ ^ ^ Manisa Milletvekili 

Tarımsal sulamada kullanılan enerji fiyatları ve gecikme faizleri zaten ürünü para 

etmeyen çiftçiyi sıkıntıya sokmuştur. Özellikle Manisa bölgesinde bağların sulanmasında çok 

yoğun olarak kullanılan elektrik enerjisi girdi olarak maliyete yansımaktadır. Bu yıl üzümün, 

pamuğun para etmemesi üreticinin ürününü satamamasından dolayı tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik faturaları ödenememiştir. 

Halen elektrik faturalarına % 4 gecikme cezası ve artı KDV uygulanmaktadır. Bu da 

aylık % 5.8' e yıllık % 70'e gelmektedir. 

Daha önce çiftçilere kolaylık adı aranda yapılan taksrUendirmelerde de istenilen sonuç 

alınamamış ve faturalar tahsil edilememiştir. Elektrik faturaları gecikme faizleri ile birlikte 

sürekli artarak ödenemez duruma gelmiştir. 

Bu nedenle; 

1 - ödenmeyen elektrik fkturalannm ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yeniden bir 

borç Ödeme yapılandırması düşünülüyor mu? 

2- Tarımsal sulamada kullanılan ve ödenmeyen faturalara uygulanan gecikme faizlerinin 

affedilmesi veya faiz oranlarında indirim yapılması düşünülüyor mu? 

3- Tarımsal üretimin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için sulamada kullanılan enerji 

fiyatlarında ve KDV oranlarında bir indirim yapılması düşünülüyor mu? 

(*) 15.2.2005 tarihli 58. Birleşim tutanak dergisinde yer alan 7/4513 'e ek cevap 
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T . C . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

G e l i r l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I : B . 0 7 . 0 . G E L . O . 8 2 / 8 2 1 1-381 
K O N U : Yaz ı l ı S o r u ö n e r g e s i f 5 Q3. 0 5 * 0 1 2 3 9 O 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L C i İ : K a n u n l a r v e K a r a r l a r Da i res i B a ş k a n l ı ğ ı n ı n 2 4 . 0 1 . 2 0 0 5 ta r ih ve A.Ol .O.GNS.O. l ü . 0 0 . 0 2 -
7 /45 1 3 - 8 7 1 2 / 2 7 1 0 6 sayı l ı yaz ı s ı . 

M a n i s a Mi l l e t vek i l i S a y ı n H a s a n ÖRLvN'in t a r a f ıma t e v c i h e t t iğ i 7 / 4 5 1 3 e s a s no . l u 
yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i n d e yer a l an h u s u s l a r a i l i şkin c e v a b ı m ı z a ş a ğ ı d a aç ık l anmış t ı r . 

S o r u ö n e r g e s i n d e ye r a l an 1 ve 2*nci so ru l a rdak i h u s u s l a r H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n 
g ö r e v a l a n ı n a g i r m e s i n e d e n i y l e adı g e ç e n M ü s t e ş a r l ı ğ ı n v e r m i ş o l d u ğ u 2 1 . 0 2 . 2 0 0 5 ta r ih v e 
1 0 3 2 2 sayı l ı c e v a b i y a z ı d a ; 

" ' I ' E D A Ş a b o n e l e r i n i n ö d e m e d i ğ i e lek t r ik b o r ç l a r ı n ı n y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı n a 
i l i şk in o l a rak , M a l i y e B a k a n l ı ğ ı , T a r ı m v e K ö y İş ler i B a k a n l ı ğ ı , D e v l e t P l a n l a m a Teşk i l a t ı 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı , H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı ve T E D A Ş ye tk i l i l e r in in o r t a k l a ş a yap t ı ğ ı ç a l ı ş m a l a r 
n e t i c e s i n d e t a r ımsa l s u l a m a a b o n e l e r i n e a i t bo rç l a r ile köy i ç m e su l a r ı nda ku l l an ı l an e l ek t r ik 
t ü k e t i m bede l i bo rç l a r ı na y ö n e l i k bir y a p ı l a n d ı r m a g ü n d e m d e o l u p , h a l e n T ü r k i y e B ü y ü k 
M i l l e t M e c l i s i ' n d e g ö r ü ş ü l m e k t e o lan 1/946 e s a s n o l u " D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u v e T ü r k i y e 
C u m h u r i y e t i E m e k l i S a n d ı ğ ı K a n u n u ile D i ğ e r Baz ı K a n u n v e K a n u n H ü k m ü n d e 
K a r a r n a m e l e r d e D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı n a Da i r K a n u n T a s a r ı s ı n a " geç ic i bir m a d d e tasar ı s ı 
o l a rak e k l e n m e s i t a l e p e d i l m i ş ve tasar ı T B M M Plan ve B ü t ç e K o m i s y o n u ' n d a k a b u l ed i l e r ek 
G e n e l K u r u l d a g ö r ü ş ü l m e s i n e ka ra r ve r i lmiş t i r . 

Y u k a r ı d a be l i r t i l en a b o n e grup la r ı d ı ş ındak i a b o n e l e r i n bo rç l a r ın ın y e n i d e n 
y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı k o n u s u n d a ise he rhang i b i r ç a l ı ş m a b u l u n m a m a k t a d ı r . 

S ö z ü e d i l e n m a d d e tasar ı s ı i le g e ç m i ş d ö n e m l e r d e b o r c u n u ö d e m e y e n v e g e c i k m e faizi 
t a h a k k u k e t t i r i l en t a r ı m s a l s u l a m a a b o n e l e r i n i n t a h a k k u k t a r ih indek i a n a p a r a k ı s ı m l a r ı n a 
t a r ımsa l T E F E v e y a t a r ı m s a l k red i l e re u y g u l a n a n faiz o r a n l a r ı n d a n d ü ş ü k o lan ı u y g u l a n m a k 
su re t iy l e g ü n c e l l e n m e s i ve bu şek i lde h e s a p l a n a c a k t o p l a m b o r ç tu t a r ın ın 36 ay 
t aks i t l end i r i lmcs i ö n g ö r ü l m e k t e d i r . 

D i ğ e r t a ra f tan , so ru ö n e r g e s i n d e , e lek t r ik fa tura la r ına (°A> 4 ) g e c i k m e c e z a s ı n ı n yan ı 
s ı ra K D V u y g u l a n d ı ğ ı , b u n u n ay l ık % 5 . 8 ' e , yı l l ık % 7 0 ' e ge ld iğ i i fade e d i l m e k l e b i r l ik te 
T E D A Ş t a r a f ından h a l e n u y g u l a n m a k t a o lan g e c i k m e cezas ı o r a n ı n ı n ay l ı k % 2 o l d u ğ u " 
be l i r t i lmek ted i r . 

Ö t e y a n d a n 3 0 6 5 sayı l ı K a t m a D e ğ e r Ve rg i s i K a n u n u n u n 28 inci m a d d e s i n d e , " K a t m a 
d e ğ e r ve rg i s i o r a n ı , v e r g i y e tabi h e r bir i ş l em için % 1 0 ' d u r . B a k a n l a r K u r u l u bu orun ı , dör t 

k a t ı n a k a d a r a r t t ı r m a y a , % 1 ' e k a d a r i n d i r m e y e , b u o r a n l a r d a h i l i n d e m u h t e l i f ma l ve^ı 
h i z m e t l e r i le baz ı m a l l a r ı n p e r a k e n d e safhası iç in farklı ve rg i o ran la r ı tespi t e t m e y e 
ye tk i l i d i r . " h ü k m ü y e r a l m a k t a d ı r . B u ye tk iye d a y a n ı l a r a k ç ıka r ı l an 2 0 0 2 / 4 4 8 0 sayı l ı B a k a n l a r 
K u r u l u Kara r ı eki I sayı l ı l i s tede yer a lan m a l ve h i z m e t l e r iç in ( % ! ) , II sayı l ı l i s tede ye r a l an 
m a l ve h i z m e t l e r i ç in CM18), l i s te le rde yer a l m a y a n v e r g i y e tabi i ş l e m l e r için ( % 1 8 ) o r a n ı n d a 
k a t m a d e ğ e r ve rg i s i u y g u l a n m a k t a d ı r . 

T a r ı m s a l ü r e t i m i n v e ve r iml i l iğ in a r t t ı r ı lmas ı ve ç i f t ç i l e r imize f i n a n s m a n des teğ i 
s a ğ l a n m a s ı a m a c ı y l a b u s ek tö r e y ö n e l i k çeşi t l i o r an ind i r imle r i yap ı lmış t ı r . B u k a p s a m d a , 
baz ı ü rün l e r i n ser t i f ikal ı t o h u m l u k l a r ı ile sert if ikalı m e y v e f idanlar ı v e suni d ö l l e n m e için 
d o n d u r u l m u ş h a y v a n s p e r m a l a r ı n d a (%>\~), t aze s e b z e ve m e y v e l e r i n ye t i ş t i r i lmes i a m a c ı y l a 
k u l l a n ı l a n t o h u m , ç e k i r d e k , f ide , f idan, çe l ik , d a l d ı r m a , mi se l , s p o r v e b e n z e r l e r i n d e (%8) 
o r a n ı n d a k a t m a d e ğ e r ve rg i s i u y g u l a n m a s ı s ağ l anmış t ı r . 

A y r ı c a , K a n u n u n 17 ' inc i m a d d e s i n i n d ö r d ü n c ü b e n d i n i n (h) al t b e n d i y l e z i ra i a m a ç l ı 
su t e s l imle r i k a t m a d e ğ e r v e r g i s i n d e n i s t i sna ed i lmiş t i r . 

B u ç e r ç e v e d e , l i s te le rde ye r a l m a y a n enerji t e s l i m l e r i n e gene l o r a n d a (*M>18) k a t m a 
d e ğ e r ve rg i s i u y g u l a n m a k t a d ı r . A y r ı c a , B a k a n l a r K u r u l u n u n k a t m a d e ğ e r verg is i o ranın ı 
k u l l a n ı m ye r ine g ö r e t e sp i t e t m e ye tk is i k a n u n d a b u l u n m a d ı ğ ı n d a n , s a d e c e t a r ı m s a l s u l a m a d a 
k u l l a n ı l a n enerj i fiyatı ü z e r i n d e n a l ı nacak k a t m a d e ğ e r verg is i i n d i r i m i n e g id i lmes i k a n u n e n 
m ü m k ü n değ i ld i r . 

ö t e y a n d a n bu o r a n d a i n d i r i m e g i d i l m e s i n i n , d iğe r s ek tö r l e r in de b e n z e r ta lep le r in i 
g ü n d e m e ge t i r eceğ i , ma l i d i s ip l in i bozab i l e ceğ i ve bü t çe d e n g e s i ü z e r i n d e o l u m s u z etki 
y a p a b i l e c e ğ i d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 

B i l g i l e r i n i ze a rz e d e r i m . 
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2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 4422 ve 5187 sayılı Kanun hükümlerince haklarında 
dava açılanların isimlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4595) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakan ı Sayın Cemil Ç İ Ç E K tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.12.2004 

E m i n Ş İRİN 
İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

26.10.2004 tarihinde Bakanlığınızca cevaplandırılmak üzere yönelttiğim 7/3999 sayılı 
soru önergemin cevabı 25.11.2004 tarih ve 1250 sayı ile tarafıma ulaşmıştır. 

Soru önergeme verilen cevapta, "Soru önergesinde adı geçen kişi ve arkadaşları 
hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturma sırasında, ilgili 
mahkemeden alınan dinleme kararlarına istinaden yapılan telefon dinlemeleri sonucunda 
düzenlenen ileşitim tespit tutanaklarının bir kısmının basında yer aldığının tespit edilmesi 
üzerine, soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek mahiyetteki yayınlarla ilgili olarak, bu bilgileri 
sızdıranlar ve yayınlayanlar hakkında 4422 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık suçundan 
soruşturma başlatıldığı, bir kısım soruşturmaların halen devam ettiği, bir kısım sorumlular 
hakkında kamu davaları açıldığı ve ayrıca 5187 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi 
kapsamında olanları hakkında da görevsizlik karan verilerek soruşturma evraklarının ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği" belirtilmiştir. 

Verilen bu cevap doğrultusunda: 

1- Haklarında 4422 sayılı Kanun hükümlerine ayrılık suçundan soruşturma başlatılan 
isimler kimlerdir? 

2- 4422 sayılı kanun hükümlerine aykırılık suçundan haklarında kamu davası açılanlar 
kimlerdir? 

3- 5187 Sayılı Kanunun 19. maddesi kapsamında haklarında görevsizlik karan verilen 
isimler kimlerdir? 

T-C 14.3.2005 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
2- ^ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/01/2005 tarihli ve AOl.O.GNS. 
0.1O.OO.O2-8810 sayılı yazınız, 

b) 26/01/2OO5 tarihli ve 86 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4595 fisas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇÎÇl 
Bakan t 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4595 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun hükümleri gereği görevli birimi tarafından, 2004/1919 Hazırlık sayılı dosyada 4422 
sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu hükümlerine göre yapılan soruşturma 
sonunda 26/11/2004 tarihinde kamu davası açıldığı; bu soruşturma sırasında iletişim tespit 
tutanakları gibi gizli kalması gereken bazı belgelerin kısmen de olsa içeriğini yansıtacak 
nitelikteki bilgilerin basın yayın organlarında yayınlandığının tespit edilmesi üzerine, derhal 
gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı, suç teşkil edecek yazılarla ilgili soruşturmaların 
başlatıldığı, 5190 sayılı Kanunla görevli mahkemelerin görev alanına giren suçlarla ilgili 
davaların açıldığı, 5187 sayılı Basın Kanununun 19. maddesindeki suçlarla ilgili olarak da 
basın yayın organlarının bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbar yazılarının yazıldığı 
ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gerekli soruşturmaların yapılarak kamu 
davalarının açıldığı; bu konularla ilgili olarak yapılan işlemlerde herhangi bir eksikliğin söz 
konusu olmadığı; 

Gizli kalması gereken bilgileri sızdırma ihtimali olanlar ile bunları yayınlayan 
sorumlular hakkında, 4422 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre başlatılan hazırlık 
soruşturmaları sonucunda: 

a) 19/11/2004 tarihli ve 2004/1977 Hazırlık sayılı iddianameyle, bir gazetenin sorumlu 
yazı işleri müdürü hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/327 Esas sayılı 
dosyasında kamu davası açıldığı ve davanın halen derdest olduğu; 

b) 21/10/2004 tarihli ve 2004/2003 Hazırlık sayılı iddianameyle, diğer bir gazetenin 
sorumlu yazı işleri müdürü ve iki muhabiri hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2004/299 Esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığı ve davanın halen derdest olduğu; 

c) 19/11/2004 tarihli ve 2004/2063 Hazırlık sayılı, 07/12/2004 tarihli ve 2004/2353 
Hazırlık sayılı iddianamelerle, diğer bir gazetenin bir muhabiri hakkında İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 2004/342 Esas sayılı ve 2004/368 Esas sayılı dosyalarında; aynı 
gazetenin diğer bir muhabiri hakkında 07/12/2004 tarihli ve 2004/2385 Hazırlık sayılı 
iddianameyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/453 Esas sayılı dosyasında kamu 
davaları açıldığı ve davaların halen derdest olduğu; 

d) 08/12/2004 tarihli ve 2004/2075 Hazırlık sayılı iddianameyle, diğer bir gazetenin 
muhabiri hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/353 Esas sayılı dosyasında 
kamu davası açıldığı ve davanın halen derdest olduğu; 

e) 2004/2081 Hazırlık sayılı dosyada yapılan soruşturmanın 2004/1977 Hazırlık sayılı 
dosya ile birleştirildiği; 

f) Bilgi sızdıran görevlilerin tespitine çalışılan 2004/2332 Hazırlık sayılı dosyada 
soruşturmaya halen devam edildiği; 

g) 5187 sayılı Basın Kanununun 19. maddesi çerçevesinde soruşturma yapılan 
2004/2337 Hazırlık sayılı dosyanın, 22/11/2004 tarihinde görevsizlik kararı verilerek İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; 
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Basın yayın organlarında soruşturma konusuyla ilgili olarak yayınlanan bir kısım 
yazıların 5187 sayılı Basın Kanununun 19. maddesindeki suçu oluşturması ihtimali dikkate 
alınarak, yazıların incelenmesi ve sorumlularının tespit edilmesi için basın kuruluşlarının 
merkezinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç ihbarları ve görevsizlik 
kararıyla gönderilen evrak ile ilgili Başsavcılıkların resen yaptıkları incelemeler sonucu; 
Basın Kanununun 19. maddesi gereğince; 

1) Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 
a) 29/11/2004 tarihli ve 2004/20579 Hazırlık sayılı iddianameyle, bir gazetenin 

sorumlu yazı işleri müdürü hakkında; 
b) 29/11/2004 tarihli ve 2004/20179 Hazırlık sayılı iddianameyle, diğer bir gazetenin 

sorumlu yazı işleri müdürü ve muhabiri hakkında; ayrıca 29/11/2004 tarihli ve 2004/20259 
Hazırlık sayılı iddianameyle aynı muhabir hakkında; 

c) 29/11/2004 tarihli ve 2004/20189 Hazırlık sayılı, 29/11/2004 tarihli ve 2004/20199 
Hazırlık sayılı, 29/11/2004 tarihli ve 2004/20219 Hazırlık sayılı, 29/11/2004 tarihli ve 
2004/20559 Hazırlık sayılı iddianamelerle diğer bir gazetenin sorumlu yazı İşleri müdürü 
hakkında; ayrıca 29/11/2004 tarihli ve 2004/20219 Hazırlık sayılı, 29/11/2004 tarihli ve 
2004/20209 Hazırlık sayılı iddianamelerle aynı gazetenin muhabiri hakkında; 

Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davaları açıldığı; 
2) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 13/01/2005 tarihli ve 2004/57355 

Hazırlık sayılı iddianameyle bir gazetenin sahibi, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü, 
gazete yetkilisi ve iki muhabiri hakkında kamu davası açıldığı; 

3) Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26/11/2004 tarihli ve 2004/41407 Hazırlık 
sayılı iddianameyle bir gazetenin yazan hakkında kamu davası açıldığı; 

Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 18/10/2004 tarihli ve 
2004/30573 Hazırlık sayılı iddianameyle bir televizyonun yapımcı sunucusu olan bir kişi 
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 296. maddesi gereği cezalandırılması talebiyle 
kamu davası açıldığı; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 22/02/2005 tarihli ve 2005/290 CM sayılı 
yazısının ve eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan; bahsi geçen davaların yargıya intikal ettiği ve halen derdest oldukları 
anlaşıldığından, Anayasanın 138. maddesinde düzenlenen "Görülmekte olan bir dava 
hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükmü doğrultusunda, soru önergesinde 
belirtilen diğer hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan/ 
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3.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili davalara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4643) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim, 

Saygılarımla. 

af** 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

1- Son beş yılda yolsuzlukla ve usulsüzlükle ilgili olarak 
mahkemelerimizde kaç dava açılmıştır? 

2- Bu davalardan kaç tanesi sonuçlanmış, sonuçlananlardan ceza alan, 
beraat eden kişi sayısı kaçtır? 

3- Belirtilen yıllarda yolsuzluk ve usulsüzlüklerden dolayı kişilerin ülke 
ekonomisine verdiği zarar ne kadar dır? 

4- Yolsuzluk ve usulsüzlükten yargılanan kişilerden ceza alanların, yani 
suçlu bulananların yolsuzluk yoluyla elde ettikleri kazançları nasıl tahsil 
edilmektedir? Bu güne kadar kaç TL. yolsuzluk yapılmıştır, kaç TL. tahsil 
edilmiştir? 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI //,./&3/2005 

Bakan 
J.7-J, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/01/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-8875 sayılı yazınız, 

b) 31/01/2005 tarihli ve 88 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İğdır Milletvekili Prof.Dr.Dursun Akdemir tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4643 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru Önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇpK 
Bakan i 

Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4643 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Yolsuzluğun kriminolojik ve sosyolojik bir kavram olması; suç ve cezaların kanuniliği 
ilkesinin suçun unsurlarını, suç karşılığında verilecek cezayı ve cezayı ağırlaştıran nedenleri 
kanunda açıkça belirtmeyi zorunlu kılması sebebiyle, kanunlarımızda "yolsuzluk suçu" 
şeklinde bir suç tipi yer almadığından, Bakanlığımız kayıtlarında istatistik veri elde 
edilememiştir. 

Soru önergesine konu edilen suçlara ilişkin, ilgili kanun ve madde numaralarının 
belirtilmesi hâlinde istatistik veri tabanından sorgulama yapılarak cevap verilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇfK 
Bakan, 
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4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankası AŞ Hasanpaşa Şubesi Müdürü hakkın
daki iddiaya, 

Ziraat Bankası AŞ'nin bilgisayar sisteminin çökmesi ve bazı iddialara, 
Kentbankın Arnavutluk'taki bir iştirakinin satışı için kamu bankalarından kredi kullandırılıp 

kullandırılmadığına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/4747, 

4752, 4753) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. 
Abdüllatif Şener tarafından yazılı cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.01.2005 

Emin Şirin 
İstanbul Milletvekili 

Kamuoyuna T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin Hasanpaşa Şubesindeki zimmet suçu olarak 
basına intikal eden konularda; 

Soru 1- Halen tutuklu bulunan Şube Müdürünün PC ortamında düzenlediği sahte hazine 
bonusu makbuzuyla satış yaptığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda Sermaye Piyasası 
Uzmanlarıyla Bankalar yeminli Murakıpları konuyu incelemekte midir? 

Soru 2- Zimmet olayma karışan Şube Müdürünün daha Önce çalıştığı Beyoğlu ve Fatih 
Şubelerinde de müşterilerinin yatırım hesaplarım zimmetine geçirdiğine ilişkin bilgiler doğru 
mudur? 

Soru 3- Hasanpaşa Şubesiyle ilgili olarak yatırım ve mevduat hesaplannda usulsüzlük 
olduğuna dair düzenlenmiş iş kontrol raporunun Banka Teftiş Kurulu Başkanı tarafından 
incelenme gerekçesiyle olay ortaya çıkıncaya kadar gereğinden daha uzun süre ile 
bekletilmesi doğru mudur? 

Soru 4- Hasanpaşa Şubesindeki zimmet olayında banka personeli hesaplarının kullanıldığı ve 
bu hesaplardan birisinin zimmetine para geçiren müdürün daha önceki Fatih Şube Müdürü ve 
halen İstanbul 2.Bölge Müdürü olan kişinin hesabı olduğu ve olayın ortaya çıkmasından bir 
gün önce hesabına para iadesi yapıldığı doğru mudur? Doğru ise Bankalar Yeminli 
Murakıplarınca adı geçen 2 bölge müdürünün soruşturmanın sonucuna kadar imza yetkisinin 
kaldırılmasına ilişkin öneri ve talepleri var mıdır? 

Soru 5- Konuyu inceleyen Banka Müfettişlerinin Şubede çalışması gerekirken veya bu 
şubeye en yakın çalışma ortamı en müsait Kadıköy Şubesinde inceleme yapmaları gerekirken 
olaya adı karışan 2.Bölge Müdürlüğü Müdüriyet katında çalışmalarına halen Bankayı 
denetleyen yeminli murakıplarca verilmiş bir izin var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakan ı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr AbdûUatif 
Şener tarafından.cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. iROi.TOflŞ 

E m i n Şirin 
İs tanbul Milletvekili 

Soru 1- BDDK'nın denetiminde bulunan T.C.Ziraat Bankası A.Ş'nin Ekim 2004 tarihindeki 
bilgisayar sisteminin önce ağırlaşıp sonra çökmesi sonucunda bilgilerin kurtarılması amacıyla 
yurtdışından getirtilen yabancı yazılım şirketinin elemanlarınca Bilgisayar sistemindeki 
müşteri bilgilerine ait veri tabanına ulaşmak için Bankalar Kanununun 13 maddesine göre 
BDDK'dan izin alınmış mıdır?Alınmamışsa ilgililer hakkında aynı yasanın 22 maddesine 
göre yasal işlem yapılmış mıdır? 

Soru 2- 4603 sayılı yasa ile yeniden yapılandırılan T.C.Ziraat Bankası A.Ş. 'nin iştiraki olan 
Fintek tarafından yeniden yazılan yazılım programından doğan kesinleşmiş risk tutan ne 
kadardır?Yıllar itibarıyla sistem arızası nedeniyle gider kabul edilen işletme riski tutan ne 
kadardır? 

Soru 3 - Yukanda belirtilen sistemin çöktüğü tarihlerde bankanın ödemek zorunda kaldığı 
gecikmelerden ya da zamanında ödeme yapılamamasından kaynaklanan işletme riski tutan ne 
kadardır? Bu konuda Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenmiş bir rapor var mıdır? 

Soru 4- Sistemin çalışmadığı günlerde mahrum kalınan banka hizmetleri tutan ne 
kadardır?(ömekleme olarak aynı günlere isabet eden bir ay veya bir yıl önceki komisyon 
gelirleriyle kıyaslama yapılması) 

Soru 5- Yapılan sözleşme karşılığı yazılım firmasından bu tür aksaklıklar için alınmış olan 
herhangi bir teminat var mıdır? Bu konuda düzenlenmiş Bankalar Yeminli Murakıbı raporu 
var mıdır? 

Soru 6- Yukarıda belirtilen dönemlerde yurtdışına gönderilen havalelerdeki gecikmelerden 
doğan kayıp (zarar) ne kadardır? 

Soru 7- T.C.Ziraat Bankası A.Ş'nin satın aldığı donanım ve yazılım hizmeti veren 
fırmaların.Genel Müdür Can Akın Çağlar'ın ağabeyi Bülent Çağlar'ın ortağı olduğu Active 
Finans Dergisinin sponsorumüdur? Aynı zamanda aynı derginin sahibi active grubunun 
düz-.-nledigi finans zirvesi ile ilgili bu firmalar sponsorluk yapmış mıdır?Cevap evet ise 
BDDK'nın yayınladığı Bankacılık Etik İlkelerinin çiğnenip çiğnenmediğini inceleyen bir 
Bankalar Yeminli Murakıbı raporu var mıdır? 

Soru 8- T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin yurtdışı iştiraki olan Ziraat İnt.A.G.'nin 2005 yılında 
uygulamaya koyduğunu basında ve web sayfasında ilan ettiği " Active Bankacılık " isminin 
Ziri'n.ı Bankası Genel Müdürünün ağabeyinin sahibi olduğu fırına ile ayın ismi taşımasının 
maUitıJı nedir? 

Soru 9- T.C.Ziraaat Bankası A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkam Sayın Zeki Sayın ve Genel 
Müdürü Can Akın Çağlar'ın daha önce çalıştıkları ÖFK'nın sahiplerine dolaylı ya da 
dolaysız,yurtiçi ve yurtdışı şube ya da ortak bankalardan 2003-2004 yıllannda açılan nakdi ve 
gayri nakdi kredi var mıdır? 

Varsa kredinin toplam tutan nedir? 
Bankaca açılan toplam ticari krediler içindeki (Kamu kuruluşlanna açılan hariç) payı 

ne kadardır? 
Bu grup firmalarına kredi açan ve kullandıran bir şubenin yöneticisi kredi 

kullanılmasını takiben istifa ederek bu grubun bünyesine transfer olmuş mudur? 
Bu konulara ilişkin Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenmiş rapor var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
Şener tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Emin Şirin 
İstanbul Milletvekili 

Soru 1- Hükümetiniz döneminde özelleştirme ihalesine girerek ihale kazanan veya TMSF'nin 
bünyesindeki Kentbank'ın iştiraki olan Arnavutluk'taki bir bankanın, Türkiye'de ortak olduğu 
bir başka bankaya defter değeriyle satılmasına ilişkin olarak bu ihale ve banka satın alma 
bedelleri için Kamu bankalarından kredi kullandırılmış mıdır? 

Soru 2- Bu konuda Vakıflar Bankasından da kredi verilmiş midir? Verilmiş ise bu kredi 
tutarları ne kadardır? 

Soru 3-Konu hakkında Bankalar Yeminli Murakıplannca yapılmış ve düzenlenmiş bir rapor 
var mıdır? Bu rapor Bakanlığınıza sunulmuş mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/<A- W * - S M/-Q>2005 

Konu : 7/4747, 7/4752 ve 7/4753 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.02.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9043 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/4747-9088, 7/4752-9093 ve 
7/4753-9097 sayılı yazılı soru önergelerinin cevaplarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 07/03/2005 tarih ve BDDK.2005.01.KİK-2057 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdütlatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

07 MART 2005 

Sayı : BDDK_2005.01.KIK- loS* 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 15.02.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)599 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/4747, 7/4752 ve 7/4753 sayılı soru önergelerinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4747 Sayılı Önergesi: 

Kamu bankaları da dahil olmak üzere Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankalar 
Kurumumuz gözetim ve denetimi altındadır. Bankalar yeminli murakıplannca bankalar 
nezdinde yapılan incelemeler sonucu düzenlenen raporlarda bankacılık ilke ve teamülleri ile 
bankacılık mevzuatına aykın uygulamalann tespiti halinde Bankalar Kanunu uyarınca gerekli 
işlemler tesis edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) Hasanpaşa Şubesinde 
gerçekleşen usulsüz işlemlerle ilgili alınan ihbar mektubu Bankalar Yeminli Murakıpları 
Kuruluna iletilmiştir. 

Bankada incelemede bulunan Bankalar Yeminli Murakıplannca Bankadan temin 
edinilen bilgilere göre, Hasanpaşa/İstanbul Şubesinde Banka Müfettişleri tarafından yürütülen 
soruşturmada bir kısım müşterilerin yatınm hesaplannda bulunan kıymetlerin müşteri talimatı 
olmadan satılarak karşılığının başka müşteri hesaplanna aktanldığı veya hesaptan çekildiği, 
bu yolla hesabı boşaltılan ya da portföy hacmi daraltılan müşterilerin, hesaplannın bulunduğu 
şubeye müracaatlarında, kendilerine hesaplannda olması gereken kıymetleri gösteren 
bilgisayarda düzenlenmiş emanet makbuzu şeklindeki yazılann verildiği yönünde işlemler 
yapıldığının tespit edildiği ve usulsüzlüğe konu fiillerle ilgili olarak Kadıköy Cumhuriyet 
Savcûığma suç duyurusunda bulunulduğu, Şube eski Müdürü Oğan ÖZDEMİR ile müşteri 
Tarık TURGUT hakkında İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 2004/203 E. sayılı 
dosya üzerinden 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
hükmü gereğince kamu davası açıldığı, Banka eski müdürü Oğan ÖZDEMİR'in 04.10.2004 
tarihinde tutuklandığı, anılan usulsüzlükle ilgili olarak Banka Müfettişleri tarafından yapılan 
soruşturmanın halen devam ettiği, hesaplannın incelenmesi tamamlanan 3 mudiye adı geçen 
şubece ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. 
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Diğer taraftan, Banka müfettişlerinin nerede çalışacaklarına ilişkin bankalar yeminli 
murakıplannca verilmesi gereken bir izin mekanizması ve bunu öngören bir mevzuat 
düzenlemesi bulunmamaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4752 Sayılı Önergesi: 

1) Bankaların, hesap ve kayıtlarının tutulması ve saklanması işlemlerine ilişkin olarak 
dışarıdan hizmet almaları ve bunları üçüncü kişilere yaptırmaları hususunda Kurumumuzdan 
izin alınmasını gerektiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynca, dışarıdan bilgi işlem 
hizmeti sağlayacak kişi ve kuruluşlar banka ve müşterilerine ait gizli bilgileri, hiç bir şekil ve 
suretle kanunen açıkça yetkili kılman kişiler dışındakilere açıklayamayacaktır. Aksine 
davranılması halinde belirtilen hizmeti verecek olan kuruluşun yetkili ve ilgililerinin 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası kapsamında sorumlulukları 
doğacaktır. Halihazırda, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de (Banka) Bankalar Kanununun 22 nci 
maddesinin (9) numaralı fıkrası gereğince işlem tesis edilmesini gerekli kılan herhangi bir 
husus tespit edilmemiştir. 

2, 3, 4, 5, 6) Bankada incelemede bulunan Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından 
Çalışma Programı Talimatı çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda Bankanın bilgi işlem 
sistemini konu eden çeşitli yazı ve mütalaalar düzenlenmiş olup, Banka bilgi sisteminde 
gözlemlenen sorunların; sistem geliştirme, değişim yönetimi, harici hizmet satın alma, veri 
yedekleme, geri alma, süreklilik planlaması ve felaket durumu senaryoları, proje yönetimi 
başlıkları altında değerlendirilebilecek genel bilgi sistemi kontrollerinde ve iş süreçlerinde var 
olan eksiklikler ve zayıflıklar sonucunda meydana gelmiş olmasının ihtimal dahilinde olduğu 
belirtilerek bu konuda kesin bir yargıya varılabilmesi için, kuruluşun oluşturduğu sistemlerin, 
dokümantasyonların ve uygulamaların detaylı olarak gözden geçirilerek değerlendirilmesinin 
gerekli olduğu ifade edilmiştir. Anılan yazıda; ortaya çıkan sorunların nedenlerinin ve oluş 
biçimlerinin tespiti ve tekrarına yer verilmemesi amacıyla gerekli önlemlerin alınabilmesi 
için, Banka Yönetim Kurulunun aldığı Karar uyarınca yapılacak denetimin kapsamının 
genişletilmesi suretiyle hazırlanacak raporun, Bankanın bilgi sistemi hakkında daha tatminkar 
bilgi içermesini sağlayacağı düşünüldüğü, bu kapsamda; Banka Yönetim Kurulunun 
incelenmesini talep ettiği konulara ilave olarak, Bankanın ürettiği fınansal raporların gerçek 
durumunu yansıttığının ve sağlıklı bir ortamda hazırlandığının, her türlü raporlamaya esas 
teşkil etmesi gereken veri tabanlarının güvenilirliğinin, bilgi sistemi faaliyetlerinin kesintisiz 
ve sürekli bir yapıda yürütebilirliğinin, güvenliğinin, iş süreçlerinin varlığı ve 
uygulanabilirliğinin tespitine yönelik olarak yazı ekinde önerilen kapsamda bir bilgi sistemi 
denetimi yapılması, sözkonusu denetimi gerçekleştirecek firmanın seçimi ve ilgili diğer 
gelişmeler hakkında Kurumumuza bilgi verilmesi talep edilmiştir. 

Aynca, Bankada incelemede bulunan Bankalar Yeminli Murakıplannca İcra Kuruluna 
hitaben gönderilen bir yazıyla, bilgi işlem sisteminde gerçekleşen sorunlar nedeniyle 
Bankanın maruz kaldığı zarar ile mahrum kalınan kâr tutannın rakamsal olarak tespit 
edilmesine yönelik olarak çalışma/analiz yapılmasının sağlanarak Ekiplerine intikal ettirilmesi 
istenmiştir. 

7) Bankanın satın aldığı donanım ve yazılım hizmeti veren firmalann Genel Müdür 
Can Akın ÇAĞLAR'ın ağabeyi Bülent ÇAĞLAR'ın ortağı olduğu Active Finans Dergisinin 
sponsoru olup olmadıklan, aynı zamanda aynı derginin sahibi Active Grubunun düzenlediği 
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fınans zirvesi ile İlgili bu firmaların sponsorluk yapıp yapmadıkları konulan Kurumumuza 
intikal eden imzasız ve tarihsiz bir ihbar mektubunda yer almakta olup, sözkonusu ihbar 
mektubu incelenmek üzere Bankada incelemede bulunan Bankalar Yeminli Murakıplanna 
intikal ettirilmiştir. Bu konuya ilişkin incelemeler halihazırda devam etmektedir. 

9) Bankalar Kanununa göre, bankaların kredi kullandırmaları, ilgili organlarının yetki 
ve sorumluluğundadır. Ancak bankalar kredi kullandırırken bankacılık ilke ve teamülleri ile 
Kanunda belirtilen yasal sınırlara uymak zorundadır. Buna aykın uygulamaların yaptırımı 
Kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu bağlamda, T. C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürünün daha önce çalıştıkları Özel Finans Kurumunun sahiplerine Banka 
tarafından mevzuata aykın kredi kullandırdığına dair herhangi bir tespit bulunmamaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4753 Sayılı Önergesi: 

Arnavutluk'ta mukim Bankanın, hisselerinin %60'ı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
(TMSF) ait olan "Banka Kombetare Tregtare (National Commercial Bank of Albania-NCB)" 
olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen Bankayı satın almak amacıyla Çalık Yatınm Bankası A.Ş., 
Çalık Holding A.Ş. ve Şekerbank T.A.Ş. ortaklığında kurulan Çalık-Şeker Konsorsiyumu 
Yatınm A.Ş.'nin Bankaya iştirak etmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca 
20.01.2004 tarihinde uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (8) numaralı 
fıkrasında; bankalar ve bunlann iştirakleri, kuruluşlan ve müşterilerine ait sırlann bu Kanuna 
ve özel kanunlanna göre yetkili olanlardan başkasına açıklanamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. Anılan madde hükmü uyannca, bankacılık sun kapsamında bulunan bilgilerin 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, ihtiyaç duyulması halinde adı geçen Banka hisselerinin satış sürecine 
ilişkin TMSF'den ya da Hazine Müsteşarlığı kanalıyla bilgi alınabileceği düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

T#fik BILGIJ 
Başkan 
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5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Irak'ta yapılacak seçimlere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4765) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 

GÜL. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.01.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Irak'ta 30 Ocak 2005 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere Kuzey Irak bölgesinde 
lokal olarak katılacak iki partinin, PKK-Kongra-Gel ilişkileri dolayısıyla, seçime iştirak 
ettirilmemeleri konusunda Bakanlığınızın teşebbüsü basından öğrenilmiştir. 

Irak'ta yapılacak bu seçimlerde, Irak vatandaştan ve Irak idaresi tarafından oy 
verebilirlilikleri temin edilen kişiler, Irak dışında da; bu arada da Türkiye'de oy 
kullanacaklardır. 

Soru la r : 

Türkiye'de oy kullanacak kişilerin kullanacakları oy pusulalannda, Türkiye tarafından 
PKK-Kongra-Gel ilişkisi dolayısıyla kabul edilemez bulunan partilerin isimlerinin 
bulunması; kabul edilemez bu partilerin Türkiye'de de devam edecek olan seçim 
sürecine katılacak olmaları, zımni olarak tanıma anlamına gelmez mi? 
Bakanlığınız bu iki partinin ismi oy pusulalarından çıkarılmadıkları takdirde, bu oy 
pusulalarının Türkiye'de kullanılmasını yasaklamayı düşünmekte midir? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı i . \A~T\ 20OS 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/74934 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: 10.02.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/4765-9072/28040 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/4765 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G Ü L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

- 5 8 7 -



T.B.M.M. B : 7 0 15 .3 .2005 O : 5 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Irak'ta 30 Ocak 2005 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere kuzey İrak bölgesinde 
lokal olarak katılacak iki partinin, PKK-KONGRA-GEL ilişkileri dolayısıyla, seçime iştirak 
ettirilmemeleri konusunda Bakanlığınızın teşebbüsü basından öğrenilmiştir. 

Irak'ta yapılacak bu seçimlerde, Irak vatandaşları ve Irak idaresi tarafından oy 
verebilirlikleri temin edilen kişiler, Irak dışında da, bu arada da Türkiye'de oy 
kullanacaklardır. 

Sorular: 

1) Türkiye'de oy kullanacak kişilerin kullanacakları oy pusulalarında, Türkiye tarafından 
PKK/KONGRA-GEL ilişkisi dolayısıyla kabul edilemez bulunan partilerin isimlerinin 
bulunması; kabul edilmez bu partilerin Türkiye'de de devam edecek olan seçim 
sürecine katılacak olmaları, zımni olarak tanıma anlamına gelmez mi ? 

2) Bakanlığınız bu iki partinin ismi oy pusulalarından çıkarılmadıkları takdirde, bu oy 
pusulalarının Türkiye'de kullanılmasını yasaklamayı düşünmekte midir ? 

Y A N I T L A R : 

1) Irak Bağımsız Seçim Komisyonu (IECI) 30 Ocak 2005 tarihinde Irak'ta yapılacak 
seçimlerde ülke dışında yaşayan Iraklıların da oy kullanabilmesi amacıyla Uluslararası Göç 
Örgütü'nü (IOM) yetkilendirmiştir. "Ülke Dışında Oy Kullanma Programı"nı (OCV) yürütme 
görevini alan IOM, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeye müracaat etmiş ve bu 
talep tüm ilgili makamlarımızla yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. 

Bu konuda işbirliği kararı alınırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "Irak Halkı"nın 
kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı" konusundaki 1483, 1511 ve 1546 sayılı kararları 
da gözönünde bulundurulmak suretiyle, Irak'ta ulusal uzlaşının temini, güvenlik ve istikrar 
ortamının iyileştirilmesi ve demokrasinin yeniden tesisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, soru önergelerinde bahsekonu oluşumların PKK/K ONGRA-GEL 
bağlantılarına ilişkin olarak ilgili makamlarımızca tespit edilen hususlar, ABD ve Irak 
Hükümetlerinin dikkatine getirilmiştir. Keyfiyet ayrıca, ABD ve Irak Geçici Hükümeti 
yetkililerinin de katılımıyla 1 1 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen üçlü güvenlik 
görüşmelerinde bir kez daha gündeme getirilmiştir. Irak Geçici Hükümeti, verilen bilgiler 
çerçevesinde tahkikat açılacağını, araştırma sonuçlandığında gereğine tevessül edileceğini 
bildirmiştir. 

2) Öte yandan, OCV programı lOM'nin Amman'daki merkezinden yürütülmüş olup, 
seçimlere yönelik her türlü tanıtım malzemesi bu örgütçe yurtdışında seçimlerin yapılacağı 
tüm ülkeler için tek tip belge formatında bastırılmıştır. Aynı şekilde, OCV programı 
çerçevesinde kullanılan oy pusulaları da IOM yetkilileri tarafından Irak genelinde kullanılan 
pusulalarla uyumlu olacak şekilde standart olarak hazırlanmıştır. Bu sürece, yurt dışında oy 
verme işlemlerinin gerçekleştirildiği 14 ülke resmi makamlarının, seçimlerin adil bir şekilde 
gerçekleştirilmesi amacıyla müdahalede bulunmamaları öngörülmüştür. Diğer bir deyişle, 
OCV programı ilgili ülkelerin dahli olmadan hazırlanmış ve uygulanmış, seçime katılan 
partilerce bu ülkelerde kampanya yürütülmemiştir. 

Irak seçimlerinde aday olduklarını açıklayan ve adaylıkları Irak Bağımsız Seçim 
Komisyonu'nca tescil edilen 228 siyasi parti ve oluşumun tamamı seçimlere katılmış olup, 
ülkemizde gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerine ilişkin dokümanlarda yeralmaları, 
Türkiye'nin soru önergelerinde bahsekonu oluşumları tanıması ve/veya muhatap alması gibi 
bir sonuç dogurmamaktadır. 

Kanunlarımız gereği ülkemizde yapılan seçimlere katılan parti ve adaylara siyasi propaganda 
yapma imkanı verilmemiş, sadece IOM'e seçimleri ve uygulanacak prosedürü tanıtıcı 
programlar yayınlama yetkisi verilmiş ve bu yayınlar ilgili makamlarımızca sıkı şekilde 
denetlenmiştir. 
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6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 5176 sayılı Kanun ile 3628 sayılı Kanun arasındaki 
farklara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4766) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun A d a l e t B a k a n ı Sayın Cemi l Ç İ Ç E K tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.01.2005 

Emin ŞÎRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

25.05.2004 tarihli 5176 sayılı Kanun ile, 04.05.1990 tarihli 3628 numaralı 
kanun arasında farklar var ise, hangi kanunun hükümleri geçerl idir? 

TC. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI #./3./2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/02/2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0.10.00.02-7/4766-9082/28117 sayılı yazınız, 

b) 25/02/2005 tarihli ve 209 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve istanbul Milletvekili Emin Şirin tararından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4766 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK \ /> 
Bakan 
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Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4766 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 25/05/2004 tarihli ve 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etİk Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun "Amaç ve kapsam" kenar başlıklı 1. maddesinde; 

"Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve 
uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul 
ve esaslarının belirlenmesidir. 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi 
teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunlann birlikleri, kamu tüzel 
kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla 
kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile 
kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz." 

hükmünün yer aldığı; 
Kanunun genel gerekçesinde de, kamu yönetiminde etik konusunda diğer ülkelerdeki 

kurumsal yapıların incelendiği ve Ülkemiz yönetim geleneği ile sosyal ve ekonomik şartlarına 
uygun düşecek bir modelin, Kanuna yansıtıldığı, Ülkemizde dürüst, adil ve daha iyi bir 
yönetime doğru önemli bir adım atılacağının belirtildiği; 

Malûmlarıdır 
19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 5176 sayılı Kanunun aynı konuda farklı hükümler 
içermesi durumunda, hukukun genel ilkeleri dikkate alınarak konunun, özel, genel, önceki ve 
sonraki kanun ilişkisi çerçevesinde değerlendirilerek uygulama yapılacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kafkas Cumhuriyet
lerini Doğu Karadenize bağlayacak demiryolu projesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.01.2005 

îlletvekili 

1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ve Kafkas Cumhuriyetlerini Doğu Karadeniz'e 
Demir Yolu ile bağlanması için bir proje çalışması var mıdır? 

2- Varsa; Harşıt vadisi ile Tirebolu ya ulaşması muhtemel bu Demir Yolu hattının, 
Giresun Limanı ile bağlanması düşünülmekte mi? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0 .APK.0.10.01.21. /EA/~<-JA4> " / ö3"L? 
KONU :Giresun Milletvekili 

Sayın Mehmet IŞIK'ın 
yazılı soru önergesi 

n^nm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 10.02.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9141 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Mehmet IŞIK'ın 7/4795-9176 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İthali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET IŞIK'IN 7/4795-91 #6 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ve Kafkas Cumhuriyetlerini Doğu 
Karadeniz'e Demiryolu ile bağlanması için bir proje çalışması var mıdır? 

CEVAP 1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, kuzey limanlarımızda 
oluşacak ilave kapasitenin güney limanlarına ulaştırılması ve bununla birlikte 
Karadeniz'in GAP, Suriye ve Irak'la bağlantısının sağlanması amacıyla, 1985 yılında 
"Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır" demiryolu hattı fizibilite etüdü 
yapılmış olup, bu etüd 1997 yılında güncelleştirilmiştir. 

Bu hattın, Kafkas Cumhuriyetleri ile bağlantısının sağlanması amacıyla, 1995 
yılında "Hopa-Sarp-Batum", 1996 yılında ise "Trabzon-Rize-Hopa" demiryolu 
hatlarının fizibilite etütleri yapılmıştır. 

Ancak, "Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır" demiryolu 
hattında yük ve yolcu talebinin yetersizliği ve inşaat maliyetinin yüksek olması 
sebebiyle hattın fızibıl çıkmaması sonucunda uygulama projeleri hazırlanmamış olup, 
proje fizibilite etüdü olarak kalmıştır. 

öte yandan Ülkemizin Ermenistan ile ilişkileri nedeniyle halen kapalı olan 
Doğukapı'ya alternatif olarak Kafkas Cumhuriyetlerine demiryolu bağlantısı 
sağlayacak olan Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu hattının 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Gürcistan ile görüşmeler devam etmektedir. 
Hattın fizibilite ve etüt-proje çalışmaları için 2005 Mali yılı bütçesinde 965.000 YTL 
ödenek tefrik edilmiş olup, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından sari ihale 
yetkisi talep edilmiştir. 

SORU 2- Varsa; Harşit vadisi ile Tirebolu'ya ulaşması muhtemel bu 
Demiryolu hattının, Giresun Limanı ile bağlanması düşünülmekte mi? 

CEVAP 2- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ve Kafkas Cumhuriyetlerini Doğu 
Karadeniz'e demiryolu ile bağlaması hedeflenen "Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-
Erzincan-Diyarbakır" demiryolu hattının fizibilite etüdü kapsamında; güzergahın 
Harşit vadisinden geçerek, hat Tirebolu'dan ikiye ayrılarak Giresun ve Trabzon 
Limanlarına bağlanması öngörülmekteydi. 

58. ve 59. Hükümetler döneminde, yıllardır ihmal edilen demiryollarımızın 
ayağa kaldırılması amacıyla; Ülkenin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde kısa, orta ve 
uzun vadede uygulamaya konulacak projeler belirlenmiş olup, bütçe imkanları ve 
diğer kaynaklar temin edildikçe uygulamaya konulmaktadır. 

"Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır" haltının inşaası da orta 
ve uzun vadede gerçekleştirilecek projeler arasında yer almaktadır. ' 

</ f 
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8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, basında yer alan bir açıklamaya, 
İmarbank soruşturmasında BDDK'ya gelen bir ihbar mektubuna, 
İmarbankla ilgili bazı iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 

(7/4804, 4805, 4806) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.01.2005 

EnfınŞIRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

23.01.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde Yalçın Bayer'in köşesinde, Ataköy'deki 
özelleştirme İdaresi ve Vakıfbank'a ait iki otel, marina ve alışveriş merkezini ihale yoluyla 
alan, yeni oluşturulmuş Denizciler Ataköy Marina ve İnşaat A.Ş. (DATİ)'nin yapacağı işler 
hakkında bilgi veren Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ın aşağıdaki ifadeleri yer 
almıştır: 

" Biz burasını 150-160 milyon dolara almayı düşünüyorduk. Ancak ikinci gelen 
firmadan 250 bin dolar fazla verdik. 'Hisse satışı' yoluyla 33 yıllığına yap-işlet-devret modeli 
ile 199.1 milyon dolara aldık. DATİ şirketini oluşturan konsorsiyum, bu parayı kendi öz 
kaynaklarından karşılıyor. 

Geçen aralık ayında DATİ'yi 50 milyar lira sermaye ile kurduk; kurucu ortaklar Şadan 
Kalkavan (Yönetim Kurulu Başkanı), Gündüz Kaptanoğlu, Fuat Miras, Metin Kalkavan ve 
Eşref Cerrahoğlu'dur. 28 Ocak'ta ise genel kurulu toplayarak sermayeyi 150 trilyona 
çıkartacağız. 

100 milyon dolar öz kaynak taahhüdünde bulunacağız. Grup ortaklarının taahhüt 
ettikleri paylar 2 bin 500 dolar ile 9 milyon dolar arasında değişiyor. Bilinen ortaklar arasında 
Yalçın Sabancı ve Mehmet Nazif Günal da bulunmakta. İsim bazında nitelersek ortak sayısı 
300-400'ü bulabilir. 

İlk 100 milyon doları kendi öz kaynaklarımızdan karşıladık. Kredi de kullanacağız; 
bunu Vakıfbank, Denizbank ve Garanti Bankası'ndan sağlayacağız; % 7 faizle... 
Söylendiğinin aksine hiçbir devlet bankasının desteğini almadık. İhale şartnamesine göre, 
bedelin % 40'ını peşin; geri kalan % 60'ını da 24 ay vadeli olarak ödeme koşulu vardı ama... 

Vakıfbank'a 80 milyon doları yılbaşından önce hemen ödedik, Özelleştirme 
İdaresi'nin payı olan 120.2 milyon dolan ise yakında ödeyeceğiz. Borçlarımızı iki ay içinde 
kapatacağız. Yani sonuçta DATİ şirketi 100 milyon dolan kendi kaynaklarından, öteki 100 
milyon dolan da kredi olarak Vakıfbank'a ve Denizbank'a teminat verip hisselerini rehin 
göstererek sağlamıştır." 

Soru: 

1- Vakıflar bankası 5020 sayılı yasaya göre kamu bankası olarak kabul edilmiş ve bankaya 
6183 sayılı kamu alacağım tahsil yetkisi verilmişken, Metin Kalkavan'ın, "İlk 100 milyon 
doları kendi öz kaynaklarımızdan karşıladık. Kredi de kullanacağız; bunu Vakıfbank, 
Denizbank ve Garanti Bankası'ndan sağlayacağız; % 7 faizle... Söylendiğinin aksine hiçbir 
devlet bankasının desteğini almadık" sözleri ne anlama gelmektedir? Vakıflar bankası kamu 
bankası değil midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz__ede»Hfc- 01.02.2005 

-"Emin ŞÎRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

01.01.2005 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde Hüseyin Özay imzalı haberde; 
"İmarbank soruşturması kapsamında BDDK kayıtlarında yapılan inceleme sırasında 

müfettişleri "şok" eden bir dilekçe bulundu. "Patriot" rumuzuyla yazılmış bu isimsiz ihbar 
mektubunun İmarbank'ta görevli üst düzey bir yönetici tarafından kaleme alındığı ve o 
dönemdeki BDDK yöneticilerinin bankadaki usulsüzlüklerle ilgili olarak uyarıldığı ortaya 
çıktı. Dilekçede ayrıca, usulsüzlüklerin örtbas edilmesi için bazı bakanlara rüşvet verildiği 
iddiasının yer alması dikkat çekti. 

imarbank'ta görevli üst düzey bir görevli tarafından kaleme alındığı ve BDDK 
Başkan'ına gönderildiği ifade edilen ihbar mektubu, 2001 tarihini taşıyor. İhbar mektubunun 
altında ise dönemin BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın, "Sn, Teoman Kerman (BDDK eski 
Başkan Yardımcısı), Sn. Abdülhalik Berber (Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu eski 
Başkanı) ilgilenelim" notu yer alıyor. 

BDDK Başkanlığı'na 2001 yılında gönderilen "Patriot" rumuzlu ihbar mektubunda, 
bankaya el konulmasının ardından tespit edilen usulsüzlüklerin hepsinin yer alması dikkat 
çekti. İhbar dilekçesinin ortaya çıkmasıyla birlikte gözler dilekçede yer alan, "bazı bakanlara 
rüşvet verildiğine" ilişkin iddialara çevrildi. BDDK'da bu bakanların kimler olabileceği ve bu 
ihbar mektubundaki iddiaların üzerine neden gidilmediği sorusuna yanıt aranıyor." 

denilmiştir. 

Sorular: 

1- Bu bilgilerin Başbakanlık müfettişleri tarafından teyit edildiği doğru mudur? 
2- Engin Akçakoca'nın, "Sayın Teoman Kerman, Sayın Abdülhalik Berber ilgilenelim" 

notu düştüğü ihbar mektubunda hangi hususlar yer almaktadır? BDDK Eski Başkanı 
Engin Akçakoca'nın "ilgilenelim" talimatı yerine getirilmiş midir? Yerine 
getirilmemişse neden getirilmemiştir? 2001 yılında "ilgilenelim" notu düşülen ve 
talimatlandınlan bu ihbar mektubunun gereği yerine getirilseydi İmar Bankası'nın 
zararı ne kadar azalırdı? 

3- Engin Akçakoca'nın not düştüğü ve talimatlandırdığı bu ihbar mektubu ile ilgili Engin 
Akçakoca Teoman Kerman ve Abdülhalik Berber'in görüşlerine başvurulmuş mudur? 

4- Bu ihbar mektubunda "bazı bakanlara rüşvet verildiği" iddiası tetkik edilmiş midir? 
Yürürlüğe girecek yeni TCK'nın ihbarcılara vereceği imkanlardan yararlanarak 
"patriot" rumuzlu ihbar yazana yeni deliller vermesi, varsa belgeler sunması ve İmar 
Bankası olayının siyasi ayağının ortaya çıkmasını temin etmesi çağrısı yapılacak 
mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edgrjrn 01.02.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

01.02.2005 tarihli Yeni Şafak Gazetes'fnde yayınlanan Hüseyin Özay imzalı haberde, 
"Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, İmarbank ile ilgili olarak BDDK'nın arşivinde yaptığı 

incelemelerde, İmarbank skandali ile ilgili ilginç belgelere ulaşıldı. Eski BDDK yönetiminin, 
İmarbank'taki yaklaşık 1 katrilyon liralık (1 milyar YTL) hayali bono satışından haberdar 
olduğu ve satışla ilgili kurum içinde yazışmaların yapıldığı belirlendi. 

İncelemelerde, BDDK tarafından İmarbank yönetimine atanan veto yetkili üye 
Cumhur Doğan'ın BDDK yönetimini, hayali bono satışı konusunda 13 Ocak 2003 tarihli 
yazıyla uyardığı tespit edildi. Cumhur Doğan'ın BDDK eski Başkanı Engin Akçakoca'ya 
gönderdiği 13 Ocak 2003 tarihli yazıda, "Banka, yılın son döneminde müşterilerine hazine 
bonosu satışına başlamış ve bu satışları gazetelerde verilen, faiz oram ilanları ile 
desteklemiştir. 2 Ocak 2003 tarihli banka verilerine göre emanet deposundaki Hazine bonosu 
tutarı 13 trilyon lira düzeyindedir" ifadeleri yer alıyor. 

İmarbank'taki hayali bono satışı Ekim 2002 tarihinde başladı. BDDK'nın İmarbank'a 
atadığı yönetim kurulu üyesi Cumhur Doğan, bono satışı konusunda yaklaşık iki ay BDDK 
yönetimini uyardı. Doğan'ın BDDK yönetimine gönderdiği bono satışı ile ilgili yazının 
ardından, Maliye Müfettişi Murat Aktaş da hayali bono satışıyla ilgili olarak BDDK'ya 14 
Mart 2003 tarihinde yazı gönderdi. 

Maliye Müfettişi Aktaş'ın da yazısında, İmarbank'taki hayali bono satışıyla ilgili 
bilgiler yer alıyordu. Bu yazışmalara rağmen, İmarbank'tan bankaya el konuluncaya kadar 
bono satışı yapıldı. Ekim 2002 tarihinden Temmuz 2003 tarihine kadar geçen sürede yaklaşık 
22 bin kişiye 1 katrilyon liralık bono satışı gerçekleştirildi. 

Cumhur Doğan tarafından BDDK eski Başkanı Akçakoca'ya gönderilen bono satışıyla 
ilgili yazının işleme konulduğu belirlendi. Akçakoca'nın, sözkonusu yazıyı, dönemin Başkan 
Yardımcısı Teoman Kerman'a, Kerman'ın da ilgili yazıyı Değerlendirme ve Uygulama Dairesi 
Başkanı Niyazi Çakır'a, Çakır'ın'da Daire Başkan Yardımcısı Levent Deveci'ye, Deveci'nin de 
bankacılık uzmanı Büke Alıcı'ya havale ettiği tespit edildi. Dönemin Başkan Yardımcısı 
Kerman'ın. aynı yazıyı ayrıca. Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlıpı'na da 
gönderdiği ortaya çıktı" denilmiştir. 
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Sorular: 

1 - Başbakanlık Teftiş Kurulu, İmarbank ile ilgili olarak BDDK'nın arşivinde yaptığı 
incelemelerde, eski BDDK yönetiminin, İmarbank'taki yaklaşık 1 katrilyon liralık (1 
milyar YTL) hayali bono satışından haberdar olduğunu ve satışla ilgili kurum içinde 
yazışmaların yapıldığını belirlemiştir. BDDK yönetimi imar Bankası'nın hayali bono 
satışı yaptığını bildiği halde neden müdahale etmemiştir? BDDK yönetimine bu 
konuda herhangi bir baskı yapılmış mıdır? 

2- BDDK'nın îmar Bankası'nın yönetimine atadığı Cumhur Doğan ve Maliye Müfettişi 
Murat Aktaş'ın İmar Bankası'ndaki bono satışlarına ilgili olarak BDDK'ya gönderdiği 
yazılardan dönemin Bankalardan sorumlu Devlet Bakam haberdar edilmiş midir? 

3- Haberde, "Cumhur Doğan tarafından BDDK eski Başkanı Akçakoca'ya gönderilen 
bono satışıyla ilgili yazının işleme konulduğu, Akçakoca'nın, sözkonusu yazıyı, 
dönemin Başkan Yardımcısı Teoman Kerman'a, Kerman'ın da ilgili yazıyı 
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Çakır'a, Çakır'ın'da Daire Başkan 
Yardımcısı Levent Deveci'ye, Deveci'nin de bankacılık uzmanı Büke Alıcı'ya havale 
ettiği tespit edildi. Dönemin Başkan Yardımcısı Kerman'ın, aynı yazıyı ayrıca, 
Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı'na da gönderdiği ortaya çıktı" 
bilgisine yer verilmiştir. Raporda adı geçen bu kişiler hakkında, görevi suistimal, 
görevi kötüye kullanma fiillerinden suç duyurusunda bulunulmuş mudur? 

4- İmar Bankası'nın hayali bono satışından haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem 
yapmayan Daire Başkan Yardımcısı Levent Deveci'nin, TBMM'de kurulan TMSF-
BDDK ve Bankalarla ilgili bir komisyonda uzman olarak görev yapması doğru 
mudur? Levent Deveci Uzman olarak görev yaptığı bu komisyonda, İmar Bankası ile 
ilgili hayali bono satışı hakkında bilgi vermiş midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / o \ A o l 3 ^ /ol/2005 

Konu : 7/4804,7/4805 ve 7/4806 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9196 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/4804-9191, 7/4805-9202 ve 
7/4806-9204 sayılı yazılı soru önergelerinin cevaplarına ilişkin olarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı'nın ( Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 09/03/2005 tarih, B.02.002/1605 sayılı yazısı ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07/03/2005 tarih, BDDK.2005.01.KİK-2056 sayılı yazıları 
ilişikte sunulmaktadır. 

Ayrıca; 7/4805-9202 ve 7/4806-9204 sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin olarak İmar 
Bankasının yetkisiz ve açığa bono satışı konusunda BDDK yetkililerinin sorumluluğu ile ilgili olarak 
Başbakanlık Müfettişleri tarafından 09/01/2004 tarihli ve 30/04-01 sayılı İnceleme ve Soruşturma 
Raporu düzenlenmiş ve bu rapor gereği için yetkili adli ve idari mercilere intikal ettirilmiştir. 

İmar Bankasının usulsüz mevduat ve mevduat sahiplerinin zararına sebebiyet veren diğer 
bankacılık işlemleri konusunda BDDK yetkililerinin sorumluluğu ile ilgili olarak Başbakanlık 
Müfettişleri tarafından 10/12/2004 tarihli ve 30/04-201 sayılı İnceleme/Soruşturma Raporu düzenlenmiş 
ve bu rapor gereği için yetkili adli ve idari mercilere intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

> _ 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1- BDDK'nun 07.03.2005 tarih ve 2056 sayılı yazısı 
2- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın (Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 09/03/2005 tarih ve 1605 

sayılı yazısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

0 7 MART 2005 
Sayı : BDDK.2005.01 .KİK- 2LoS"fe 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 15.02.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)598 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandın İması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/4804, 7/4805 ve 7/4806 sayılı soru önergelerinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/4804 Sayılı Önergesi: 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. (Banka) 15.01.1954 tarih ve 8608 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilen yetkiye istinaden kurulmuş olup, halen 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bankanın mevcut durumda sermayesinin %55'i Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, %20'si Mülhak Vakıflara, %24,9'u T. Vakıflar Bankası T.A.O. 
Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına ve kalan bölümü de diğer özel 
şahıslara ait bulunmaktadır. Sermaye sahipliği bakımından özel sermayeli ticari banka 
statüsünde olan Bankanın hisselerinin çoğunluğu üzerinde Başbakanlık Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ve temsil yetkisi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 4389 sayılı Bankalar Kanununa 5020 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci 
maddede; "Kamu bankalarında (tasfiye halindeki Emlak Bankası A.Ş. dahil) ve sermayesinin 
yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde 
bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş 
bankalarda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bankacılık teamüllerine göre 
teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş, 
süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kullananlar ya da yeniden 
yapılandırma şartlarım ihlâl edenler ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat 
mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı 
ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı aynî hak tesisine ilişkin sözleşmeden doğan haklarında 
diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan âri haklan aleyhine olmamak üzere Fon ve 
Hazine alacaklarına ilişkin tedbir, takip ve tahsil hükümleri bankalarınca uygulanır. " 
denilmektedir. 
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Dolayısıyla "özel kanunla kurulmuş olması" ve "hisselerinin çoğunluğu üzerinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının idare ve temsil yetkisi bulunması" ölçütleri bakımından Banka, 
5020 sayılı Kanun ile Bankalar Kanununa eklenen Ek 5 inci madde kapsamında olmakla 
birlikte sermaye sahipliği bakımından özel sermayeli bankadır. 

İ s tanbul Milletvekili Emin ŞİRİNMn 7/4805 Sayılı Önergesi: 

T. İmar Bankası T.A.Ş.'deki usulsüz işlemlerle ilgili olarak, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme gerçekleştirilmiş olup, Kurumumuz tarafından bu 
hususa ilişkin tüm bilgi ve belgeler, talepleri doğrultusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu 
müfettişlerine iletilmiştir. Konu ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulunca bir rapor da 
düzenlendiği dikkate alındığında, soru önergesinde belirtilen hususların Başbakanlık Teftiş 
Kurulundan temin edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

İs tanbul Milletvekili Emin ŞİRİN ' in 7/4806 Sayılı Önergesi: 

T. îmar Bankası T.A.Ş. (Banka)'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 
etme yetkisinin iptalinden önce Bankaca gerçekleştirilen bono satışı işlemleri bizzat Banka 
tarafından yapılan ilan ve reklamlar yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bankanın hazine bonosu satışı işlemleri ile ilgili olarak o tarihte esas itibariyle 
bilinmeyen husus Bankanın yetkisiz ve/veya kayıt dışı hazine bonosu satışı yaptığıdır. Bu 
konuda ilk tespit Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin 
iptalinden sonra yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalini takiben 
gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yapılmıştır. Yapılan bu tespit sonucunda yetkisiz satış 
ile ilgili olarak gereğinin yerine getirilmesi için konu Sermaye Piyasası Kuruluna intikal 
ettirilmiş, kayıt dışı satış ile ilgili olarak ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Soru önergesinde bahsi geçen gerek Cumhur Doğan'm gerekse Maliye Müfettişi 
Murat Aktaş'ın Kurumumuzu muhatap yazılarında, Bankanın yetkisiz veya kayıtdışı hazine 
bonosu satışı yaptığına dair bir bilgi veya ihbar bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. / V /I // ı 

/ f ev f ik B İ L Ç İ 
Başkan 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı :B.02.0.002/ / £ / ) < " 
Konu £>%£>. 2005 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I VE BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn.Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : 18.02.2005 tar ih ve B.02.0.001/01-692 sayıh yazınız. 

İ s tanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN' in , Bakanlığınıza tevcih ettiği, 7/4804 
esas no ' lu yazılı soru Önergesi ile ilgili o la rak Türk iye Vakıflar Bankas ı T.A.O. Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü n d e n al ınan cevabi yazı ekte gönderilmiştir . 

Bilgilerinizi ve gereğini a rz eder im. 
M e h m e t Ali ŞAHİN 

Devlet Bakan ı ve 
E k : Soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 
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Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

İLGİ: 21.02.2005 tarih, B.02.0.002/1182 sayılı emirleriniz. 

İlgi emirde, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 18.02.2005 tarih ve 01-
692 sayılı yazısı ilgi verilerek İstanbul Milletvekili Sn.Emin Şirinin Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımctlığı'na tevcih ettiği 7/4804 esas no.lu soru önergesi cevabının hazırlanarak gönderilmesi 
istenmektedir. 

7/4804 sayılı soru önergesinde; basında çıkan bir demece atıf yapılarak; 5020 sayılı 
yasaya göre Vakıflar Bankasının kamu bankası olarak kabul edildiği ve 6183 sayılı yasa 
kapsamında tahsil yetkisi verildiği belirtilerek, demeç sahibinin "...söylendiğinin aksine devlet 
bankasının desteğini almadık" sözlerinin ne anlama geldiği ve Vakıflar Bankası kamu bankası 
değilmıdir soruları sorulmaktadır. Soruda sözü edilen kişiye ait beyanlara ilişkin soruların muhatabı. 
Bankamız olamayacağından, som önergesindeki ifadeler anlaşılır olmamakla birlikte, 5020 sayılı 
yasadaki düzenleme kapsamında, Vakıflar Bankasının hukuki statüsünün sorulduğu sonucuna 
varılarak değerlendirme yapılmıştır.. 

12.12.2003, 5020 sayılı yasanın ek.5.maddesi; "kamu bankalarında (tasfiye 
halindeki Emlak Bankası A.Ş. dahil) ve sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait olan ya da hisselerinin coöunlupu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi 
bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda fon vs hazine alacaklarına ilişkin 
tedbir, takip ve tahsil hükümleri bankalarınca uygulanır" hükmünü içermektedir. 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kanununun birinci maddesi;" Türkiye 
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adıyla, hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir 
banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salahiyet verilmiştir" hükmünü içermektedir. 

Vakıflar Bankası özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş, özel bir 
bankadır. Personelinin de özel hukuk hükümlerine tabi olduğu hususu, aynı kanunun 
17.maddesinde düzenlenmiştir. 

6219 sayılı Vakıflar Bankası T.A.O. kanununun 6.maddesinde, Bankanın hisse 
senetlerinin A.B.C. olmak üzere üç gruba ayrıldığı, Banka sermayesinin %55'ini oluşturan (A) 
grubu hisse senetlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilmektedir. 
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Bankanın (A) grubu hisse senetlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği 
belirtilmiş ise de, aynı kanunun diğer bir maddesine göre "(A) grubu hisse senetlerinin bedelleri 
mazbut vakıflara ait vakfedilmiş paralardan ve taviz bedellerinden ayrılacak miktarla ödenir" hükmü 
bulunmaktadır. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu, vakıf çeşitlerini sıralamakta ve bunların Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce idare olunacağını belirtmekte ve hepsine birden (mazbut vakıflar) denir hükmünü 
getirmektedir. 2762 sayılı Vakıflar Kanununda mazbut vakıfların malvarlığının Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün malvarlığına dahil bulunduğuna ilişkin bir hüküm olmayıp, sadece Genel 
Müdürlüğün bu malları temsilci olarak yöneteceği öngörülmüştür. Dolayısıyla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bankamız hisselerinin çoğunluğunu oluşturan A Grubu hisselerin sahibi değil ancak 
bunların sahibi olan mazbut vakıfların idarecisidir. Dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Bankamız hisselerinin çoğunluğu üzerinde idare ve temsil yetkisi bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Bankamızın A grubu hisseleri üzerinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün temsil yetkisi bulunmakta olup; 5020 sayılı kanunun Ek.5.maddesindeki; 
" hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan özel 
kanunla kurulmuş bankalarda...." İfadesi, Bankamızın da bu yasanın tanıdığı haklardan 
yararlanmasına imkan vermektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Derin Saygılarımızla, 
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A.Ahmet KAÇAR Zeynep C.ÇETİNER 
GENEL MÜDÜR BAŞHUKUK DANIŞMANI 
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9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hükümetin ucuz konut projesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4816) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

ümmet KANDOGAI 
DYP Denizli Milletvekili 

"En Büyük Projem" dediğiniz ve büyük müjde olarak açıkladığınız "Fakire 
Ucuz Konut" söyleminiz, nüfusumuzun büyük bir kesimini oluşturan dar ve orta 
gelir gurubundaki vatandaşlarımızın çok cüzi bir ödemeyle ev sahibi olabilecekleri 
beklentisi içerisine girmesine neden olmuştur. 

Özellikle dar ve orta gelirlilere yönelik olduğunu açıkladığınız "Fakire Ucuz 
Konut" projenizle ilgili olarak; 

1 - Mortgage sisteminin uygulandığı ülkelerde Bankalardan alınan kredilere 
uygulanan yıllık faiz oranı ortalama yüzde kaçtır? 

2- Söz konusu sistemden yararlanan ülkelerde dar ve orta gelirli insanların, 
yıllık geliri dolar bazında ne kadardır? 

3-Türkiye'de uygulamaya konulacak olan Mortgage sistemi çerçevesinde 
bankalardan alınacak olan kredilere yıllık bazda ne kadar faiz 
uygulanacaktır? 

4-Bir taraftan insanca yaşama hakkından bahsederken, diğer taraftan 
ücretlilere açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş verilmesi bir çelişki 
değil midir? Böyle çelişkinin yaşandığı ülkemizde Mortgage sisteminin 
başarıya ulaşacağına inanıyor musunuz? 

5-Aylık ödemelerin gecikmesi durumunda hak sahiplerine ne tür 
müeyyideler uygulanacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ A£, ? 3 
Konu /üg. /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 10.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/4816-9243/28598 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.02.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-420-8/730 
sayılı yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 07.03.2005 tarih ve B.02.1.KNT.0.13.03/ 
2005-182 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/4816 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki soru önergesi cevabı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Mehmet Al iSAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.13.03/2005-1%X 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Sayın Mehmet Ali ŞAHtN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

p ;,Ü;.Ö (:H'0'1'A 

İlgi : 18.02.2005 tarih ve B.02.0.002/1130 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN' nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği ilgide kayıtlı 7/4816 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin olarak hazırlanan İdaremiz 
görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Ek : Soru önergesi cevabı. 
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Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/4816 esas no.lu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas İdaremiz görüşü aşağıda yer 
almaktadır. 

Ülkemizde özellikle dar ve orta gelir gruplarının nitelikli konut ihtiyacının karşılanabilmesi 
ve düzenli kentleşmenin gerçekleştirilebilmesi konusunda sektörde tek sorumlu kamu kuruluşu 
konumunda olan Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; mevcut piyasa 
koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin, 
gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarının 
sağlanmasıdır. 

Bu bağlamda, Toplu Konut İdaresi, 1984 yılından günümüze kadar yaklaşık 1.2 milyonun 
üzerinde konutun yapımına finansman desteği sağlayarak, ülkemiz konut ihtiyacının karşılanmasına 
önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ayrıca, 59. T.C. Hükümetinin Programı ve Acil Eylem Planı 
çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
ülke genelinde 100.000 konutluk bir uygulama başlatmış ve bu kapsamda 2004 yıl sonu itibarıyla 
yaklaşık 84 bin konutun yapımına başlanmıştır. 

Diğer taraftan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke deneyimleri, günümüzde dar gelirlinin 
konut edinmesinin büyük ölçüde kamu sübvansiyonlarıyla gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu 
sebeple de dar ve orta gelirli kesimin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik politikaların, ayrı bir 
programla ve sübvansiyonlu bir yapı içerisinde ele alınması gerekmektedir. Bu bakış açısıyla, konut 
üretimine ve finansmanına en büyük kaynağı sağlayan Toplu Konut İdaresi, alt gelir gruplarına 
yönelik farklı konut projeleri geliştirmektedir. 

59. T.C. Hükümetinin Programı ve Acil Eylem Planının "Sosyal Politikalar" başlıklı 45, 
maddesinde düzenlenmiş olan ''dar gelirlilerin kira öder gibi kısa sürede ev sahibi olmalarının 
sağlanması" ilkesinden hareketle, Toplu Konut İdaresi, pilot il olarak seçilen Ankara'da ilk adım 
olarak, 2004 yılında Eryaman 7. Etapta 384 adet konutu kapsayan "Alt Gelir Grubu Konut 
ProjesP'ni hayata geçirmiştir. 

Alt Gelir Grubu Konut Projesi uygulamaları, 2005 yılı içerisinde Ankara ili dahil olmak 
üzere diğer illerde de devam edecektir. Bu çerçevede, bir sonraki adım olarak, Ankara-Sincan'da 
1068 adet konut, Sivas'ta 848 adet konut, Konya'da 864 adet konut ve İstanbul-Halkalı'da da 500 
adet konut "Alt Gelir Grubu Konut Projesi" çalışmaları içerisinde değerlendirilmektedir. 

Ankara-Eryaman 7. Etapta uygulanan "Alt Gelir Grubu Konut Projesine başvuru 
yapabilmek için ihtiyaç sahiplerinde; 

• T.C. vatandaşı olması, 
• Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, 
• Kendisine, eşine ve/veya veleyeti altındaki çocuklar üzerine tapuda kayıtlı herhangi 

bağımsız konutunun bulunmaması ile daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın 
almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, 

• Aylık geliri, en fazla 400 Milyon TL olması, 
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• Aşağıda yer alan kriterlerden birine uyması, 
- 30 yaş ve üzeri dul çocuklu (kadın). 
- 30 yaş ve üzeri yetim (kadın), 
- 60 yaş ve üzeri emekli (kadın veya erkek) 
- 35 yaş ve üzeri olup sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan (kadın veya erkek) 

şartları aranmıştır. 

Ankara-Eryaman 7. Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamındaki konutlar 04-29 Ekim 
2004 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Konutlar, 2 odalı ve brüt 62,42 m2 kullanım alanına sahip 
olup, satış bedelleri en düşük 28,6 Milyar TL ile en yüksek 30,8 Milyar TL arasındadır. Satış 
bedellerinin % 5'i oranında peşinat ve 180 ay vade ile satışa sunulmuştur. Başlangıç taksidi, en 
düşük 152 Milyon TL ve en yüksek 164 Milyon TL arasında bulunmaktadır. İlk taksit ödeme tarihi, 
konut teslim tarihini takip eden bir sonraki aydır. Konut teslim tarihi, Gayrimenkul Satış 
Sözleşmesinin imzalanmasını takiben yaklaşık 1 yıldır. Vade süresince taksit ve borç bakiyesi, her 
altı ayda bir, Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki altı aylık döneme ait memur maaş artış oranına 
göre artırılacaktır. 

Diğer taraftan, soru önergesine konu olan Mortgage Sistemi (İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli 
Konut Kredisi Sistemi) ile ilgili teknik ve hukuki çalışmalar halihazırda devam etmektedir. 

Türkiye'de konut finansmanının gelişmesi için bireylerin sınırlı kalan dolaylı yatırımları 
yerine, toplumun çoğunluğu tarafından yararlanılabilecek ve uzun vadeli tasarrufların 
yönlendirileceği piyasa koşulları çerçevesinde işleyecek kurumsal bir sistemin oluşturulması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenmiş olup, ülkemizde mevcut piyasa 
koşullannda işleyecek ipoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi (mortgage fmance) sisteminin 
oluşturulması gerekliliği bağlamında hukuki ve teknik bazda çeşitli altyapı çalışmaları devam 
etmektedir. 

Yapılan araştırma düzeyindeki altyapı çalışmaları göstermiştir ki; öngörülen bu sistem 
dahilinde, konut sahibi olmak isteyen kişiler satın alacakları konutu ipotek ederek 20-30 yıla varan 
vadelerde kredi kullanacak, alınacak ipotek (mortgage) kredisinin aylık geri ödemeleri benzer bir 
konutun aylık kira ödemesi düzeyinde olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde sistemin işlemesine imkan veren, ülkelerin mali yapılarının ipotek 
kredilerini finanse edecek ölçüde yeterli kaynağa sahip olmasıdır. Böyle bir sistemin Türkiye 
uygulaması, enflasyon ve memur maaş artış endeks değerlerinin çok uzaklaştığı dönemlerdeki kredi 
geri ödemeleri için ciddi finansman desteği gerektirmektedir. Sistem başarısının ve sürekliliğinin 
sağlanması için istikrarlı ve güvenilir bir ekonomik ortamın varlığı ön koşuldur. 

Ülkemizde bugüne kadar içinde bulunulan ekonomik koşullar, -özellikle yüksek enflasyon 
oranları- ticari bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının özellikle uzun vadelerde konut kredisi 
vermelerini engellemiştir. Ayrıca yapılan araştırmalar, ülkemizde ipotek finansmanı temeline oturan 
bu modelin başarıyla çalışabilmesinin çeşitli hukuki düzenlemelerin de gerekliliğini göstermişilr. 
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Ülkemizde ipoteğe dayalı uzun vadeli konut kredisi (mortgage) sisteminin yasal altyapısının 
hazırlanması amacıyla, Mart 2004 tarihi itibariyle T.C. Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde, ilgili 
kurum ve kuruluşların da katılımı sağlanarak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Sistemin işleyişi ile 
ilişkili mevzuat tümüyle gözden geçirilmiş ve gerekli kanuni düzenlemelerin önerildiği bir çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışma ile Medeni Kanun, Bankalar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun ve Tapu Kanununda gerekli olan değişiklikler tespit edilmiş ve 
ipotekli menkul kıymetleştirme amaçlı merkezi bir yapının oluşması için yasal bir zemin 
hazırlanmıştır. Konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde çerçeve bir kanun hazırlığı 
yapılmış, konuyla ilgili hukuki hazırlıkların son aşamasına getirilmiştir. 

Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağında, sisteme işlerlik kazandıracak ve ülkemizde mevcut 
yapıda eksik olan ikincil piyasaların oluşturulması amacıyla İpotekli Finansman Kuruluşlarının 
oluşumu söz konusudur. Kurulacak ilk İpotekli Finansman Kuruluşu kamu destekli olacak ve 
yükümlülüklerinin bir bölümüne hazine garantisi getirilecektir. 

Toplu Konut İdaresi, 1989 yılından bu yana üretimini gerçekleştirdiği konutların uzun vadeli 
kredilendirilmesi suretiyle hedef grupları kira öder gibi taksitlerle konut sahibi yapmakta, 
uygulamaları kapsamında ayrıca konut kooperatifleri ve belediye projelerini de kredilendirmektedir. 
Bu uygulamaların geri dönüşleri, projelerin satış kabiliyeti (sosyal/lüks konut) ve hedef kitlelerinin 
ödeyebilirliklerine göre altı aylık memur maaş artışı veya Tüketici Fiyat Artışlarına göre 
ayarlanmaktadır. Toplu Konut İdaresi, bu uygulamaları ile konut sektöründe "fiyat seviyesine 
endeksli" en yüksek hacimli alacak portföyüne sahip kurum konumundadır. 

Bu anlamda, İdarenin, gerek tabi olduğu mevcut mevzuat, gerekse sürdürmekte olduğu 
uygulamaları çerçevesinde, söz konusu sistemin başlatılması aşamasında oluşturulabilecek 
kurumsal yapı içinde birincil düzeyde yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu sistem, uzun vadeli krediler için tedavül hareketini hızlandıran likit bir ikincil piyasanın 
oluşturulmasını gerektirmekte, ancak ikincil piyasanın çalışabilmesi için öncelikle birincil pazar 
dediğimiz gayrimenkul pazarının çok iyi işlemesi gerekmektedir. Birincil piyasanın iyi çalışması 
için gayrimenkul yatırım maliyetini etkileyen unsurlar gözden geçirilmeli, örneğin maliyetin önemli 
kısmını oluşturan arsa temininde kamu idaresi öncü olmalıdır. 

İkincil piyasanın gelişmesi için ise gayrimenkul piyasasının etkin olduğu ülke örneklerinde 
de izlenen kamunun öncülüğünde (devlet destekli) ancak, zaman içinde görevini belki tamamen 
özel sektöre devredecek merkezi bir ikincil piyasa yapısının oluşturulması gerekmektedir. Sistemin 
işlemeye başlaması ve sürdürülebilirliği, uygun ekonomik koşulların uzun vadede devamının 
sağlanabileceği yönündeki beklentilerin oluşması ile sağlanacaktır. 

Toplu Konut İdaresi, sektördeki görevi ve misyonu gereği, konut finansmanının 
kurumsallaştırılması amacı ile yapılacak çalışmalarda etkin bir rol üstlenecektir. 
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Soru önergesinde bahsi geçen diğer bir konu olan; Mortgage Sisteminin uygulandığı 
ülkelerde bankaların uyguladığı faiz oranları ile bu ülkelerdeki kişi başına düşen yıllık gelir 
miktarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Mortgage Sistemi ADB'de, pek çok Avrupa ülkesinde ve Latin Amerika ülkeleri ile İsrail'de 
vb. uygulanmaktadır. ABD'de mortgage kredilerine ortalama, 30 yıl vadeli sabit faiz oranı; 5.38%, 
15 yıl vadeli sabit faiz oranı; 4,93%, 5 yıl vadeli endeksli faiz oranı; 4,71% ve 1 yıl vadeli endeksli 
faiz oranı; 3,76% olarak uygulanmaktadır. 

AB üyesi ülkelerden İngiltere ve Almanya, en gelişmiş ve güçlü mortgage piyasasına sahip 
olanlarıdır. Bu ülkeleri Fransa ve İrlanda takip etmekte olup, sırasıyla İspanya, Portekiz, Yunanistan 
ve diğer yeni AB üyesi ülkelerde de pozitif ilerleme gösteren mortgage piyasası bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda AB üyesi ülkelerde uygulanan ortalama mortgage kredi faiz oranları 
gösterilmektedir. Sözkonusu tabloda mavi çizgi; 5-10 yıl vadeli, kahverengi çizgi; 10 yıldan uzun 
vadeli, yeşil çizgi; 1-5 yıl vadeli ve sarı çizgi de bunların dışında kalan diğer vadelerdeki kredi faiz 
oranlarını ifade etmektedir. 

•-••' • h ' E - e r - i"e; : I J .rr. ••>..• •••;.: -.;..•;•'• • . : - : ; H - ; L . 'T ;V ; E U : ; - . : : : - ; 

variaMr 

2002 20C4 20C5 

2003 yılı ortalarından bu yana mortgage kredilerine uygulanan faiz oranları değişmemekte 
ya da çok yavaş ve düşük oranlı değişiklik göstermiştir. Örneğin İsveç'de faiz oram düşme eğilimi 
gösterirken, 6 AB üyesi ülkede Belçika, Danimarka, İspanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere'de bu 
oran biraz artmıştır. Aşağıdaki tabloda da AB üyesi ülkelere ait mortgage kredilerine uygulanan 
sabit faiz oranlan grafiksel olarak gösterilmektedir. 
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CHART 1: INTEREST RATES ON LOANS TO HOUSEHOLDS FOR HOUSE PURCHASE, BY IN IT IAL 

RATE F ıXATıON. EÜRO ZONE COUNTRıES 

J1 l,J I _ 
2003 02 2003 03 :oc? c* 2034 01 2C04 02 

a f loa t ra» 1- s-ar*- G •'?" = 10v*ars Q > 1C v*ar* 

Source: curopeoın Central Bank 

Diğer taraftan Mortgage Sistemi, enflasyonisi ekonomilere sahip Latin Amerika ülkelerinde 
de uygulanmıştır. Kolombia ve Meksika'da uygulanan sistemler, hükümetin enflasyonu kontrol 
altında tutma politikası sayesinde başarı sağlamıştır. Ancak, Brezilya ve Şili'de uygulanan 
sistemler, enflasyon düzeyinin yükselmesi ve mevduat sahiplerinin fonlarının reel değerinin 
korunduğuna dair inançlarını yitirmeleri sonucunda başarısızlığa uğramıştır. Latin Amerika 
ülkelerinin 2002 yılına ait kişi başı milli gelirlerini (ABD Doları olarak) gösteren tablo aşağıda yer 
almaktadır. 

Latin America 

Gross Domestic Product (GOP) per caplta, 2002 

1.000 2,000 3,000 4,000 5.000 6,000 7.000 
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Latin Amerika ülkeleri genelinde kişi başına düşen ortalama gelir; 1998 yılında 4.341 ABD 
Dolan, 1999 yılında 3.751 ABD Dolan, 2000 yılında 4.093 ABD Doları, 2001 yılında 3.894 ABD 
Doları ve 2002 yılında 3.189 ABD Dolarıdır. 

Latin Amerika ülkeleri genelinde para piyasalanndaki faiz oranları ise ortalama olarak 1998 
yılında 26.9%, 1999 yılında 16.5%, 2000 yılında 15.1%, 2001 yılında 10.8% ve 2002 yılında 
13.8%'dir. Faiz oranları grafiksel olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Latin America 

Interest Rate, 2002 
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W.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Türkiye'nin AB üyeliği için Fransa'nın aldığı 
referandum kararına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/4829) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur Ö 
istanbul Milletvekili 

Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ' ın önerisi üzerine Fransız Meclisinin 
Avrupa Birliğine 2007 yılından sonra üye olacak ülkelerin üyelik 
antlaşmalarının referandum yoluyla onaylanmasını öngören bir Anayasa 
değişikliği tasarısını kabul ettiği öğrenilmiştir. 

Yakın bir tarihte, Fransız Senatosunda da ele alınacak olan bu değişiklik orada 
da onaylandığı takdirde, Türkiye, müzakere sürecini başarıyla tamamlayıp 
üyelik antlaşmasını imzalasa bile Fransız halkının çoğunluğunun onayının 
sağlanamaması halinde, AB 'ye üye olamayacaktır. 

Fransa tarafından 33 yıldan bu yana AB'ye üye hiçbir aday ülkeye 
uygulanmayan ve 2007 yılında üyeliği onaylanacak Bulgaristan, Romanya ve 
muhtemelen Hırvatistan için öngörülmeyen bu yöntemin Türkiye'ye 
uygulanacak olması ülkemizin esasen 17 Aralık 2004 tarihli zirve kararıyla çok 
zor koşullara bağlanmış olan AB üyeliğini büsbütün tehlikeye sokacaktır. 

Hükümetimiz, Fransa 'yı bu Anayasa değişikliğinden vazgeçirmek için herhangi 
bir girişimde bulunmuş mudur? Bulunduysa, Fransız hükümetinden ne cevap 
almıştır? 

Türkiye 'nin Fransa ile her alanda ilişkileri geliştirmek için çaba gösterdiği bir 
dönemde Fransa 'nın bu yöntemi benimsemesine karşı hükümetimizin tavrı ne 
olacaktır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI . , r , ? ; f ^ ) 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı '•' ' 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/74930 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 1 1.02.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-9219 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymcn'in 7/4829 Fsas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U L 
Dışişleri Bakanı ve 

E K : So ru Önergesi yani t l Başbakan Yardımcısı 

3 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın önerisi üzerine, Fransız Meclisi'nin Avrupa 
Birliği'ne 2007 yılından sonra üye olacak ülkelerin üyelik antlaşmalarının referandum yoluyla 
onaylanmasını öngören bir Anayasa değişikliği tasarısını kabul ettiği öğrenilmiştir. 

Yakın bir tarihte, Fransız Senatosu'nda da ele ahncak olan bu değişiklik onda da 
onaylandığı takdirde, Türkiye, müzakere sürecini başarıyla tamamlayıp üyelik antlaşmasını 
imzalasa bile Fransız halkının çoğunluğunun onayının sağlanamaması halinde, AB'ye üye 
olamayacaktır. 

Fransa tarafından 33 yıldan bu yana AB'ye üye hiç bir aday ülkeye uygulanmayan ve 
2007 yılında üyeliği onaylanacak Bulgaristan, Romanya ve muhtemelen Hırvatistan için 
öngörülmeyen bu yöntemin Türkiye'ye uygulanacak olması ülkemizin esasen 17 Aralık 2004 
tarihli Zirve kararıyla çok zor koşullara bağlanmış olan AB üyeliğini büsbütün tehlikeye 
sokacaktır. 

Hükümetimiz, Fransa'yı bu Anayasa değişikliğinden vazgeçirmek için herhangi bir 
girişimde bulunmuş mudur? Bulunduysa, Fransız hükümetinden ne cevap almıştır? 

Türkiye'nin Fransa ile her alanda ilişkileri geliştirmek için çaba gösterdiği bir 
dönemde Fransa'nın bu yöntemi benimsemesine karşı hükümetimizin tavrı ne olacaktır? 

YANITLAR: 

AB Anayasası'nın onaylanmasından önce Fransa'da kabulü gerekli görülen anayasa 
değişikliği paketi, 1 Şubat 2005 tarihinde Fransa Ulusal Meclisi'nde, 17 Şubat 2005 tarihinde 
de Senato'da, 28 Şubat 2005 tarihinde de anayasa değişikliklerini ele almak üzere her iki 
yasama organının biraraya gelmesiyle oluşan Versailles Kongresi'nde oylanarak kabul 
edilmiştir. 

Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu'nda kabul edilen bu anayasa değişikliği paketine 
ilişkin tutumumuz, başta Sayın Başbakanımız tarafından olmak üzere her düzeyde ve her 
vesileyle ortaya koyulmaktadır. Bu konudaki tutumumuz son olarak Fransa Meclis Başkanı 
Debre'nin 3-4 Şubat 2005 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine 
yinelenmiştir. (Nitekim, ziyaretle ilgili olarak Fransız basınında yayımlanan haberlerde, 
ülkemizin referandum kararından duyduğu rahatsızlığın ziyaret sırasında yapılan temaslarda 
açıkça görüldüğü kaydedilmiştir.) Keza, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı 
Claudie Haignere'nin 13-14 Şubat 2005 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında Ankara'da 
yaptığı görüşmelerde de konu gündeme gelmiştir. Bu görüşmelerde, referandum kararıyla 
ilgili tutumumuz bir kez daha net bir şekilde ortaya konmuş ve dış politikayı ilgilendiren bazı 
özel konuların iç politika açısından malzeme konusu yapılmasını uygun bulmadığımız 
vurgulanmıştır. 

Fransız muhataplarımız, Cumhurbaşkanı Chirac'ın ülkemizin üyeliğini samimi ve 
kararlı bir şekilde desteklediğini, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili nihaî kararı Fransa halkının 
vereceğini dile getirmek suretiyle 17 Aralık'ta Türkiye'yle ilgili karara Fransa'nın desteğinin 
teyid edilmesinin sağlandığını, geçmişte İngiltere için de benzer bir referandumun yapıldığını, 
ülkemizin bu konuda gösterdiği hassasiyeti anlayışla karşılamakla birlikte, 17 Aralık 
Zirvesi'nde Türkiye'yle başlatılacak katılım müzakerelerinin hedefinin tam üyelik olduğunun 
resmen teyit edildiğini, üyelik sürecinde son yıllarda gösterdiğimiz kararlılığın bundan sonra 
da sürdürülmesi durumunda, 10 yıl sonra Fransa'da yapılacak bir referandumun sorun 
yaratmayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Netice olarak, katılım müzakereleriyle birlikte Türkiye-AB ilişkileri yıllara yayılacak 
yeni bir evreye girecektir. Bu evrenin ne kadar süreceği özellikle Türkiye'nin göstereceği 
performansa bağlı olacaktır. Üyelik zamanı geldiğinde, ülkemizin üyeliği Birliğe stratejik 
açıdan daha da fazla artı değer sağlayacak noktaya geleceğinden, Fransa başta olmak üzere 
Avrupa kamuoylarının ülkemizin üyeliğine karşı alacağı tavrın, bu gerçeğe göre 
şekilleneceğini beklemek yanlış olmayacaktır. 
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İL- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Dedeköy köy meydanına parke 
taşı kaplanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4841) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
3.2.2005 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZBi 
tarafından yazalı olarak oevaplandınlrnasmı saygjtararaa arz ederim. 

+c 

Bursa İli Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy; Mudanya'ya 18 km uzakfckta, 400 
nüfuslu bir köydür. Koyun Mudanya'ya ba&lanbsn sağlayan tek yol, OlkO köyüne 
kadar olan 2 kmlik bir yoldur. Bu yolun astattı da oldukça kötü bir durumdadır. Bu 
yolun asfaltlanması ile Dedeköy ve Mudanya arası daha tasa ve guvenür bir yola 
kavuşmuş olacaktır. 

Aynca Dedeköy halkı köy meydanının parke tası kaplanması için gerekil 
girişimlerde bulunmuşlar ancak bu konuda herhangi bir sonuç elde edememelerdir. 

1. Bursa ili Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy köy meydarana parke taşı 
döşenmestyle lgW çahşmalanmz var imar? 

2 Köy meydanına parke tası kaplanması ne aman yapılacaktır? 
3. Dedeköy, Mudanya arasmdaM yolun asfalüama çafeşmatan ne zaman 

yapılacaktır? 
T.C. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17/ ^6<T .../.. V2005 
Konu : Bursa Milletvekili 1 1 M A R T 

Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi: 18.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.0İ.0.GNS.0.10.00.02- 9255 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman; Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-
Dedeköy Köy meydanı ile ilgili düzenlemeler hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T B M M . 7/4841 Esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplarımız ekte 
sunulmuştur 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/4841 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bursa İli Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy; Mudanya'ya 18 km uzaklıkta, 400 nüfuslu 
bir köydür. Köyün Mudanya'ya bağlantısını sağlayan tek yol, Ülkü köyüne kadar olan 2 km'lik 
bir yoldur. Bu yolun asfaltı da oldukça kötü bir durumdadır. Bu yolun asfaltlanması ile 
Dedeköy ve Mudanya arası daha kısa ve güvenilir bir yola kavuşmuş olacaktır. 

Ayrıca, Dedeköy halkı köy meydanının parke taşı kaplanması için gerekli girişimlerde 
bulunmuşlar ancak bu konuda herhangi bir sonuç elde edememişlerdir. 

1- Bursa ili Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy köy meydanına parke taşı döşenmesiyle 
ilgili çalışmalarınız var mıdır? 

2- Köy meydanına parke taşı kaplanması ne zaman yapılacaktır? 

3- Dedeköy, Mudanya arasındaki yolun asfaltlama çalışmaları ne zaman yapılacaktır? 

CEVAPLAR: 

1,2- Dedeköy köy meydanına parke taşı döşemesi işiyle ilgili olarak Bakanlığımıza 
herhangi bir müracaat olmamıştır. 

Parke taşı döşenmesi işinin, işçiliğinin yapımı ilgili muhtarlıkça taahhüt edilmesi 
halinde, Bursa Valiliğince gereken işlem yapılacaktır. 

3- Dedeköy-Ülkü köy arasındaki yol, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol ağmda 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca, söz konusu yol bağlantı yolu niteliğinde ve 2. sınıf standartta bir yol olması 
sebebiyle, Bursa Valiliği İl özel İdaresince de asfaltlama programına alınamamıştır. Konunun 
Bakanlığımız görev alanıyla ilgisi bulunmamaktadır. 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Dedeköy ve Küçükyenice köylerinin 

su deposu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4842) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3.2.2005 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık v e İskan Oafcam Sayın Zeki ERGEZEN 
taraf ından yazılı olarak ccvaplandınlrnasro saygrtanrnfa arz eder im. 

Bursa m Mudanya »geslne bağlı DedekOy; Mudanya'ya 1 8 k m uzakkkta, 4 0 0 
nüfuslu bir koydur. DedekOy v e Küçükyenice köyü, Naufer çayına 50O m e t r e 
uzaklıkta bulunan kuyudan içme v e kullanma suyu ihttyaçtanm karşaamaya 
çalışmaktadır. Ancak, su deposunun her an kjriMde kargı karşıya olması., v e a n t m a 
sisteminin bulunmaması buradaki nallan sağhğmı sOrekU olarak tehdit e tmektedV. 

DedekOy halkı kendi imkanlarıyla çevrede 4 kez su için sondaj çahsmaa yaptığı 
halde içme suyu bulamamtsbr. Köy hizmetlerinin yapağı bir sondaj çahşması d a 
sonuçsuz kalmıştır. 

Ha len kuMandmakta olan kuyunun suyu y e t e r i olduğu halde, a n t m a sisteminin 
olmaması halkın sürekli tedkgin olmasma sebep oknaktadr . Sondajlar o lumlu sonuç 
vermediği için, sağlıklı su temini için tek çare antma sistemi gibi görünrnektedb-. 

Son günlerde yağışların artmasıyla, gerek HMOfer çaymda meydana gelen 
taşmalar He, gerekse diğer sebeplerle meydana gelen IdrHUder haaon sağlığuu 
olumsuz etk i lemeye başlamtşbr. 

1 . Bursa İli Mudanya ilçesine bağlı DedekOy v e Küçükyenice köylerinin su 
ihtiyacını karşılayan su deposu «e ilgili yapaan çalısmalanrMz nelerdir? 

2 . Buradaki batkımızın sağlıklı su ihtiyacının karşrianması i le ilgili olarak bu güne 
kadar neler yaptlmısbr? 

3. Suyun miktarı yeterli okluğu halde, gerekli an tma sisteminin olmaması 
haUamızı zor duruma düşürmektedir. Suyun temizliğinin sağlanması amacıyla, 
bölgeye a n t m a sisteminin kurulması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4 . Bölge halkının sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için planladığınız çalışmalar 
nelerdir? 

T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma, P lan lama ve Koordinasyon Kuru lu Başkanl ığ ı 
A N K A R A 

SÜRELİ 
SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/ 4 ^ 6 ..../..../2005 
KONU : Bursa Milletvekili f i 1 M A R T 2005 

Sayın Kemal DEMİREL'in 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 18.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-9255 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma yöneltti] 
7/4842 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı (1 sayfa) 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/4842 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

Bursa İli Mudanya İlçesine bağlı Dedeköy; Mudanya'ya 18 km uzaklıkta, 400 
nüfuslu bir köydür. Dedeköy ve Küçükyenice köyü, Nilüfer çayına 500 metre uzaklıkta 
bulunan kuyudan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Ancak 
su deposunun her an kirlilikle karşı karşıya olması ve arıtma sisteminin bulunmaması, 
buradaki halkın sağlığını sürekli olarak tehdit etmektedir. 

Dedeköy halkı kendi imkanlarıyla çevrede 4 kez su için sondaj çalışması yaptığı 
halde içme suyu bulamamıştır. Köy hizmetlerinin yaptığı bir sondaj çalışması da 
sonuçsuz kalmıştır. 

Halen kullanılmakta olan kuyunun suyu yeterli olduğu halde, arıtma sisteminin 
olmaması halkın sürekli tedirgin olmasına sebep'olmaktadır. Sondajlar olumlu sonuç 
vermediği için, sağlıklı su temini için tek çare arıtma sistemi gibi görünmektedir. 

Son günlerde yağışların artmasıyla, gerek Nilüfer çayında meydana gelen taşmalar 
ile gerekse diğer sebeplerle meydana gelen kirlilikler, halkın sağlığını olumsuz 
etkilemeye başlamıştır. 

SORULAR: 

1- Bursa İli Mudanya İlçesine bağlı Dedeköy ve Küçükyenice köylerinin su ihtiyacını 
karşılayan su deposu ile ilgili yapılan çalışmalarınız nelerdir? 

2- Buradaki halkımızın sağlıklı su ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak bu güne 
kadar neler yapılmıştır? 

3- Suyun miktarı yeterli olduğu halde, gerekli arıtma sisteminin olmaması halkımızı 
zor duruma düşürmektedir. Suyun temizliğinin sağlanması amacıyla, bölgeye 
arıtma sisteminin kurulması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4- Bölge halkının sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için planladığınız çalışmalar 
nelerdir? 

CEVAP: 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan İller Bankası Genel Müdürlüğü 4759 Sayılı Kuruluş 
Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılmış olan "İller Bankası Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği" hükümleri gereğince; Türkiye genelindeki 3324 adet yerel idare birimine, bu 
idarelerin talepleri doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı sektörü kapsamındaki harita, imar 
planlarını yaptırmakta, içmesuyu, kanalizasyon, şebeke, arıtma tesisi, katı atık, jeotermal ısıtma 
sistemi, peyzaj alanı, soğuk hava deposu, et kombinası, turistik otel, otogar vb. işleri için etüd, 
plan ve projeler hazırlamakta, teknik danışmanlık, yapı denetim hizmetleri sunmakta ve bu işler 
için kredi temin etmektedir. 

Köy karakterli yerleşim birimleri Bakanlığımın görev alanı dışında bulunmaktadır. 
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13.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Çin'den yer fıstığı ithal edildiği iddialarına, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 4876 sayılı Kanunun uygulamasına, 
Tarım Gönüllüsü Projesine, 
Son 10 yılda yapılan süne mücadelesine, 
Son 10 yıldaki traktör satışına, 
Gezici toprak analiz laboratuvarlarinin faaliyetlerine, 
- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun Tarım İl Müdürlüğü personelinden görev yeri 

ve unvanları değiştirilenlere, 
- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün kaldırılma 

gerekçesine, 
İlişkin soruları ve Tdrım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLU'nün cevabı (7/4852, 4853, 4854, 

4855, 4856, 4857, 4858, 4859) 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 2.2.2005 

Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

1. Çin'den yerfıstığı ithal edildiği söylenmektedir bu doğrumudur? 

2.İthal edildi ise hangi firmalar tarafından ve kaç ton ithal edilmiştir? 

3 .İthal edilen ürünler hangi limanlara indirilmiştir ve ithalat maliyeti ton 
başına ne kadardır? 

4.Yerli üretimle ithal edilen ürün arasında kalite farkı varmıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere 
kullandırılan ve sorunlu hale gelen Tarımsal Kredilerin yeniden yapılandırılması 
ile ilgili olarak 4876 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - 4876 sayılı Kanun gereğince borç ertelemesinden yararlanan çiftçi sayısı 
ne kadardır? 

2- İlgili Kanun kapsamına giren ve borcunun % 10 tutarını peşin ödemesine 
rağmen, kalan borç ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiremeyen 
çiftçi var mıdır? Varsa, bu durumdaki çiftçilerin sayısı nedir? Ödemek 
durumunda olduğu toplam borç miktarı kaç YTL.dir? 

3 - 4876 sayılı Kanundan yararlanmak için müracaatta bulunan ve müracaatı 
kabul edilen, ancak Kanunda öngörülen borcunun % 10'luk dilimini peşin 
ödeyemediğinden dolayı söz konusu Kanun kapsamından çıkartılan çiftçi 
var mıdır? Varsa, kaç kişidir? Bu durumda bulunan çiftçilerin ne kadar 
borcu bulunmaktadır? Bu çiftçilerimize borçlarını ödeyebilmeleri 
konusunda herhangi bir kolaylık sağlamayı düşünüyor musunuz? 

4- Son iki yılda borçlarından dolayı icrai takibata maruz kalan çiftçi var 
mıdır? Varsa, kaç kişidir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞANV 
DYP Denizli Milletvekili^ 

1-1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi kapsamında halen 2004 
yılındaki maaşlarını alamayan kaç tarım danışmanı bulunmaktadır ? 

2- 1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi ile istihdam edilen danışmanların 
aldıkları net ve brüt maaş tutarları nedir? 

3 - 1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi ile asgari ücretin altında eline 
maaş geçen kaç gönüllü danışman bulunmaktadır? 

4 - Bu danışmanların maaşlarının % kaçı merkezden, % kaçı da İl Özel idare 
ve Köylere Hizmet Götürme Bütçesinden karşılanmaktadır ? 

5- Başbakanın 19 Ocak 2005 tarihinde en az 1000 tane daha yeni danışman 
istihdam edileceğini ifade etmiştir ? İlave 2000 danışmanın maaşı hangi 
kaynaktan karşılanacaktır? 

6-Bu danışmanlar ile ilgili Bakanlık tarafından oluşturulmuş Proje İzleme 
Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş mudur? Oluşturuldu ise bu 
danışmanların çalıştıkları köyde üretim ve üretim değeri,çiftçi gelirlerinde, 
üretim deseninde , alternatif gelir kaynaklarında nasıl bir artış değişme ve 
artış sağlanmıştır bu konuda köy bazında ayrıntılı dokümanlar mevcut 
mudur? 

7- Danışmanların çalışacağı köyler hangi kriterlere göre seçilmiştir? 
8- 1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi ile standart bir eylem planı 

hazırlanmış mıdır? 
9- Türk tarımının yapısal sorunlarını bu danışmanlar nasıl çözebilecek midir? 

Çözebileceklerse Tarım danışmanı olmayan 34 bin köyün durumu ne 
olacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

ü m m e t K A N D O Ğ Â N 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Son 10 yılda süne mücadelesi yıllar itibari ile kaç milyon hektar alanda ve 
kaç ilde yapılmıştır? 

2 - Son 10 yılda süne mücadelesi için harcanan para yıllar itibari ile ne kadar 
olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

_UJ-

Ümmet KANDOĞAI 
DYP Denizli Milletvekilf^ 

1 - Son 10 yılda ülkemizdeki traktör satış rakamları nasıl bir değişiklik 
göstermiştir? 

2 - S o n 10 yılda traktör satış fiyatlarındaki artış, enflasyon artışı ve üretici 
gelirlerindeki artış nasıl bir değişiklik göstermiştir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ü m m e t KANDOĞAN N 

DYP Denizli Milletvekili 

1-Antalya , Bursa, Konya, Manisa, Şanlıurfa illerinde görev alan Gezici 
Toprak Analiz Laboratuarları ile bugüne kadar kaç köyde kaç üreticinin 
toprak analizi yapılmıştır ? 

2 - Gezici Toprak Analiz laboratuarları halen bu illerde faaliyetlerini devam 
ettirmekte midir? Başka illerde de faaliyet kapsamı genişletilmiş midir? 

3 - Gezici toprak analiz laboratuarları ile günde kaç analiz yapılabilmektedir? 

4 - Bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

7/4420 Esas Numaralı önergemde, 58. ve 59. hükümetler döneminde Samsun Tarım İl 
Müdürlüğünde görev yapan personelden görev yeri ve unvanları değiştirilenler ve bu 
değişikliklerin gerekçelerinin neler olduğu sorularına yer verilmişti. Belirtilen 
önergeye verilen yanıtta, 1 personelin terfi, 4 personelin eş durumu, 6 personelin kendi 
istekleri, 19 personelin unvan değişikliği sınav sonuçlan gerekçelerine dayalı olarak, 2 
personelin ise resen atamalarının yapıldığı belirtilmiştir. Bu bağlamda; 

1. 58. ve 59. hükümetler dönemlerinde îl Müdür Yardımcısı, Proje ve tst. Şb. 
Müdürü ve bağlı kuruluş olan Zirai Karantina Müdürünün Samsun ili dışında 
görevlere atamalarının yapıldığı doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise ise, yukarıda belirtilen görevlerde çalışan ve Samsun dışına 
ataması yapılan personelden atama işleminin iptali için yargıya başvuranlar var 
mıdır? Eğer var ise, bu konuda yargı kararlan nasıl oluşmuştur? 

3. 7/4420 Esas Numaralı yazılı soru önergemde 58. ve 59. hükümetler 
dönemlerinde Samsun Tarım İl Müdürlüğünde görev yeri ve unvanı değiştirilen 
tüm personel hareketleri sorulmasına karşın, kadro unvanları ve görev yerleri 
değiştirilen İl Müdür Yardımcısı, Proje ve İst. Şb. Müdürü ve bağlı kuruluş olan 
Zirai Karantina Müdürü kadrolarında görev yapan personelin bu görevlerinden 
alınmalarının tarafınızdan verilen yanıtta yer almamasının gerekçeleri nedir? 

4. 58. ve 59. hükümetler döneminde Samsun'un ilçelerine personel ataması 
yapıldı mı? Eğer yapıldı ise, bu atamalann kamu yaran ve hizmetin gerekleri 
açısından gerekçeleri nedir? İlçelere atama karan çıkan ancak atandıkları 
ilçelerde göreve başlamayan personelin atamasından vazgeçilmesinin 
gerekçeleri nedir? 7/4420 Esas Numaralı yazılı soru önergemde yer almasına 
karşın, tarafınızdan verilen yanıtta görev yerleri değiştirilerek Samsun'un 
ilçelerine atamalan yapılanlar konusunda bilgi verilmemesinin gerekçeleri 
nedir? 

5. 10 Aralık 2004 tarihli Halk Gazetesinde "Tanm'da rüşvet skandali" başlıklı 
haberde yer alan, haklarında rüşvet iddiası ile dava açılan 1 1 personelden 
yönetici kadrolarda görev yapan personel halen görevine devam etmekte midir? 
Eğer görevine devam etmekte ise, sürecin sağlıklı olarak tamamlanmasına 
kadar bu kişinin görevden alınması düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Prof.Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

^Dr . AH ARSLAN 
Muğla Mil letveki l i 

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 3161 Sayılı Kanuna istinaden 1 
Mayıs 1987 tarihinde Bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak faaliyete geçmiştir. 

Ancak 17 yıl çok yönlü başarılı hizmetler yapan Enstitünün 04.12.2004 
tarihinde faaliyetine son verilmiştir. 

Enstitünün denizlerle ilgili yetki alanı istanbul boğazından başlamak 
üzere Marmara denizi, Ege denizi ve Akdenizdir. 

17 yıllık süreçte Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlemesi ve 
Ekonomik Türlerin Stok Tesbiti Araştırma projesi; Marmara Denizi Stok Tayini 
Projesi; Güllük ve Gökova Körfezlerinde uygulamalı Biyolojik Oseanografi 
Araştırmaları, Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Köyceğiz-Dalyan 
Özel Çevre Balıkçılık Projesi, Bozcaada Sünger Yetiştiriciliği Araştırma 
Projesi, Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Biyo-Ekolojik ön Araştırma Projesi, Ege 
Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Araştırma Projesi gibi pek çok projeyi 
gerçekleştirerek Balıkçılık Sektörümüze önemli katkılar yapmıştır. 

Ayrıca; MEDRAP Projesi, JICA Projesi, Türkiye Kıyı Alanlarında Su 
Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Yerleşim Tesbiti Projelerinde uluslararası 
etkinliklerde proje koordinatörlüğünde bulunmuş ve deniz bilimleri, balıkçılık 
ve çevre sorunları konularında çok sayıda yayın yapmıştır. 

1990-2000 yıl ları arasında özell ikle Aquakültür konularındaki 
yoğun eğit im programı sayesinde yöre ve ülke balıkçılığına çok önemli 
katkıda bulunmuştur. 

1- Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün kaldırılma gerekçeleri 
nelerdir? 

2- Bakanlığınızın su ürünleri araştırma enstitülerinin kurulmasında 
ve yer seçiminde i lkesel kriterleriniz ve bununla i lgil i pol i t ikanız var 
mıdır? Varsa nelerdir? 

3- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna tadil get iren 3288 
sayılı kanunla su ürünleri konusundaki tüm yetkileri Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 'na aittir. Hal böyle olmakla beraber su ürünleri konusunda 
karar verme konumunda olan üst düzey bürokratlarınızdan herhangi 
birinin balıkçıl ık ve deniz bil imleri konularında temel eğit imi var mıdır? 

4- Bodrum'daki enstitünün kaldırılma nedeni sahip olduğu arazinin 
değeri nedeni ile özel leşt irme kapsamına alınmasıdır. Bodrum'lular bu 
özel leşt i rmeye karşı değildirler; sadece enstitünün Bodrum'dan 
soyut lanmasına karşıdırlar. Bu nedenle Bodrum'lularca "Enst i tümü Geri 
İst iyorum" kampanyası başlatı lmış bulunmaktadır. Bu eyleme yanıtınız 
ne olacaktır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı :KDD.SÖ.1.01/ t ^ & O ...703/2005 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 1 f M A R T "^05 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18.02.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9255 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'e ait 7/4852, Denizli 
Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/4853, 7/4854, 7/4855, 7/4856, 7/4857, Samsun 
Milletvekili Haluk KOÇ'a ait 7/4858 ve Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/4859 esas 
nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 - Görüş 7/4852 
2 - Görüş 7/4853^ 4854, 4855, 4856, 4857 
3 - Görüş" 7/4858 
4 - Görüş 7/4859 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

önerge No : 7/4852 

SORU 1) Çin'den yerfıstığı ithal edildiği söylenmektedir bu doğrumudur? 

CEVAP 1) Çin'den yerfıstığı ithal edilmiştir. Sadece Çin'den değil tüm ülkelerden 
01 Kasım - 01 Ağus tos tarihleri arasında yerfıstığının ithalatına izin verilmektedir. 

SORU 2) ithal edildi ise hangi firmalar tarafından ve kaç ton ithal edilmiştir? 

C E V A P 2) Çin'den yapılan yerfıstığı ithalatı ile ilgili olarak; 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 8 
firmaya (Pınar Kuruyemiş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Tic. A.Ş., Okur Tarım Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Esba Ltd. Şti., İsmailoğulları İthalat İhracat Tur. San. Tic. Ltd. Şti., 
Ciğerci Apo Yemekçılik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Uğur-İş İnşaat Taahhüt Tic. San. ve 
Gıda Ltd. Şti., As öze r İth. İhr. Gümrükleme Pet. Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İkimiz İth. 
İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti) toplam 1184 ton kontrol belgesi düzenlenmiş, 695 ton yerfıstığı 
ithalatına onay verilmiştir. 

SORU 3) İthal edilen ürünler hangi limanlara indirilmiştir ve ithalat maliyeti ton başına ne 
kadardır? 

C E V A P 3) İthal edilen yerfıstığı ürün girişleri Mersin, Ağrı, İstanbul ve Gaziantep'teki 
Gümrük Müdürlüklerinden yapılmıştır. Ortalama ithalat fiyatı 50 ccnt/kg'dır. 

SORU 4)Yerli üretimle ithal edilen ürün arasında kalite farkı var mıdır? 

CEVAP 4) İthal edilen ürün Bakanlığımız gıda mevzuatına göre değerlendirilmektedir. 
Mevzuata uygun olmayan ürünlere izin verilmemektedir. 

yVV-— 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/4853 

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan 
ve sorunlu hale gelen Tarımsal Kredilerin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak 4876 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. 

Bu çerçevede; 

SORU 1) 4876 sayılı Kanun gereğince borç ertelemesinden yararlanan çiftçi sayısı ne kadardır? 

SORU 2) îlgili Kanun kapsamına giren ve borcunun % 10 tutarını peşin ödemesine 
rağmen, kalan borç ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiremeyen çiftçi var mıdır? 
Varsa, bu durumdaki çiftçilerin sayısı nedir? ö d e m e k durumunda olduğu toplam borç 
miktarı kaç YTL.dir? 

SORU 3) 4876 sayılı Kanundan yararlanmak için müracaatta bulunan ve müracaatı kabul edilen, 
ancak Kanunda öngörülen borcunun % lO'luk dilimini peşin ödeyemediğinden dolayı söz 
konusu Kanun kapsamından çıkartılan çiftçi var mıdır? Varsa, kaç kişidir? Bu durumda 
bulunan çiftçilerin ne kadar borcu bulunmaktadır? Bu çiftçilerimize borçlarını 
ödeyebilmeleri konusunda herhangi bir kolaylık sağlamayı düşünüyor musunuz? 

SORU 4) Son iki yılda borçlarından dolayı icrai takibata maruz kalan çiftçi var mıdır? 
Varsa, kaç kişidir? 

CEVAP 1-2-3-4) Konuyla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
MUdürlUğUnden alınan cevabi görüş aşağıda yer almaktadır. 

1- 4876 sayılı Kanun gereği borç ertelemesinden yararlanan kooperatif ortağı sayısı 546.103 tür. 

2- Ekim-2003 ve Ekim-2004 taksitlerini yatırmayan 47.491kooperatif ortağı olup, bu ortakların 
toplam 43.790.000 YTL borçlan bulunmaktadır. 

3- Kanundan yararlanmak için hiç müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde % 10 peşinatı 
ödemediği için yararlanamayan ortak sayısı 41.863 olup, bu ortaklarımızın Kanunun yayım 
tarihi itibariyle 133.000.000 YTI. borçları bulunmaktadır. Bu ortaklarımızdan olan 
alacaklarımızın tahsil işlemleri yasal yollardan mevzuatımız çerçevesinde yürütülmektedir. 

4- Kredi borcunu süresinde ödemeyen ortaklarımız için bu borçlarını 2 aylık süre içerisinde 
(03.05.2005 tarihine kadar) ödememeleri halinde yasal takibat başlatılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankası A.Ş den alınan cevabi görüş aşağıda yer almaktadır. 

4876 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 178.000 üreticinin borcu yeniden yapılandırılmıştır. 

Bankamız Yönetim Kurulu Kararıyla 4876 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve 
Ekim-2003 ve Ekim-2004 taksit tutarını ödeyemeyen veya eksik ödeyen üreticiler için mezkur 
kanun kapsamından yararlanmaya devam edilebilmesi için süre verildiğinden, taksit tahsilatları 
devam etmektedir. 

4876 sayılı Kanun kapsamında bulunan ancak borcunu yeniden yapılandırmak üzere hiç 
müracaat etmeyen Bankamız tarımsal kredi işlemlerinden borçlu üreticiler için de alacağımızın 
01.05.2003 tarihi itibarıyla, 4876 sayılı yasa esasları dahilinde hesaplanması, alacağa, 
01.05.2003 tarihinden itibaren peşinat ödeme tarihine kadar Bankamız cari tarımsal kredi faiz 
oranı üzerinden basit usulde faiz hesaplanarak bulunacak meblağın; %30'unun peşin, kalan 
tutarın ise faiz uygulanmaksızın iki yılda iki eşit taksitte tahsil edilmesi öngörülmüş olup, bu 
kayıt ve şartların, borçlu Tarım Kredi Kooperatifleri ve Hazine Kaynağına dönüştürülmüş 
krediler için de aynen uygulanması yolunda karar tesis edilmiştir. 

Bu suretle, Bankamız kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen 
tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması işlemleri 4876 sayılı Kanun ve Bankamız Yönetim 
Kurulu kararlan çerçevesinde yürütülmekte olup, üreticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için, 
borçlarını anılan mevzuatımız çerçevesinde yeniden yapılandırma imkanları bulunduğu ve 
müracaat etmeleri halinde kendilerine ödeme kolaylığı gösterileceği hususunda yazılı bildirim 
yapılmak suretiyle konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta ve yeniden yapılandırılan 
alacaklarımız hakkında yasal takip işlemi yapılmamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ümmet KAİN DOC AN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/4854 

SORU 1)1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi kapsamında halen 2004 yılındaki 
maaşlarını alamayan kaç tarım danışmanı bulunmaktadır ? 

CEVAP 1) 2004 yılında tüm tarım danışmanların ücretleri ödenmiş olup, maaşlarını 
alamayan tanm danışmanı bulunmamaktadır. 

SORU 2)1000 Köye 1000 Tanm Gönüllüsü Projesi ile istihdam edilen danışmanlann aldıkları 
net ve brüt maaş tutarlan nedir? 

CEVAP 2) Türkiye genelinde en düşük KDV dahil (brüt) ücret 1.003.000.000 TL'dir. En 
düşük ücret alan tarım danışmanının eline yasal kesintiler çıktıktan sonra 593.000.000 TL 
geçmektedir. En yüksek tanm danışmanı maaşı ise KDV dahil (brüt) 1.593.000.000 
TL'dir.Yasal kesintiler çıktıktan sonra tanm danışmanının eline geçen 1.022.000.000 TL dır. 

SORU 3)1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi ile asgari ücretin altında eline maaş 
geçen kaç gönüllü danışman bulunmaktadır? 

CEVAP 3) Asgari ücretin altında maaş alan tanm danışmanı bulunmamaktadır. 

SORU 4) Bu danışmanların maaşlarının % kaçı merkezden, % kaçı da îl Özel idare ve 
Köylere Hizmet Götürme Bütçesinden karşılanmaktadır ? 

CEVAP 4) Danışmanların % 48' i Merkezden, % 52'si İl Özel İdare ve Köylere Hizmet 
Götürme Birliği bütçesinden karşılanmaktadır. 

SORU 5) Başbakanın 19 Ocak 2005 tarihinde en az 1000 tane daha yeni danışman istihdam 
edileceğini ifade etmiştir ? İlave 2000 danışmanın maaşı hangi kaynaktan karşılanacaktır? 

CEVAP 5) Projenin finansmanı kamu kaynaklan dışında yerel idarelerin imkanlan ölçüsünde 
sağlanan katkılar ve sivil toplum kuruluşlannın katkılanndan oluşmaktadır. Bu nedenle, yeni 
tarım danışmanı alımında kaynak oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Aynca, 
Tanm Danışmanları Bakanlığımızca merkezden alınmayacak olup, alımlar danışmandan 
hizmet satın alacak idareler tarafından mahallinde yapılacaktır. Danışmanlann alımına 
yönelik uygulama esaslan hususundaki çalışmalara ise devam edilmektedir. 

SORU 6) Bu danışmanlar ile ilgili Bakanlık tarafından oluşturulmuş Proje İzleme 
Değerlendirme Sistemi oluşturulmuş mudur? Oluşturuldu ise bu danışmanların 
çalıştıkları köyde üretim ve üretim değeri, çiftçi gelirlerinde, üretim deseninde, alternatif gelir 
kaynaklannda nasıl bir artış değişme ve artış sağlanmıştır bu konuda köy bazında aynntılı 
dokümanlar mevcut mudur? 

CEVAP 6) Tanm Danışmanlannın hizmet verecekleri belde ve köylerdeki çalışma konu ve 
esaslan Danışman ile İdare arasında imzalanan sözleşme ile belirlenmekte olup, danışmanlar 
bu çahşmalan karşılığında İl Proje Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar. Tüm 
danışmanların çalışmaları tilerde İl proje Yürütme Kurulunun sekretarya görevini üstlenen 
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Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü tarafından ^Y11 

altına alınarak düzenli periyotlar halinde Bakanlığımıza bildirilmektedir. İzleme ve 
değerlendirme çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla da Kurumumuz içinde bir 
veritabanı programı hazırlanarak tüm danışmanların kişisel, sözleşme, hak ediş ve il genel 
bilgisi bu programda depolanmaktadır. Danışmanlara yol haritası oluşturmak ve çatışmalarını 
daha verimli hale getirmek amacıyla hazırlanan eylem planlan da bu veri tabanına entegre 
edilmekte ve hizmet verdikleri köy/beldelerin çözümüne hangi alanda katkı sağladıklannın 
ölçülebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

SORU 7)Danışmanlann çalışacağı köyler hangi kriterlere göre seçilmiştir? 

CEVAP 7) Danışmanlann görev yerlerinin belirlenmesinde; köy/beldenin proje kapsamına 
alınma konusunda yetkili organlannca alınacak karara istinaden talepte bulunması, yeterli 
miktarda tanmsal üretime uygun arazinin bulunması veya hayvancılığın yaygın bir şekilde 
yapılıyor ya da yapılabilecek olması, danışmanlann bannmasına uygun altyapı imkanlarının 
olması, köy/beldenin ulaşım imkanı ve yeterli tanmsal üretim potansiyeline sahip olması esas 
alınmaktadır. Danışmanlara ödenecek istihkak bedeline 2. yıl içerisinde % 5 katkı, üçüncü yıl 
içerisinde ise % 10 katkıda bulunacaklannı taahhüt eden köylere görevlendirme yapılmıştır. 
Bu esaslar çerçevesinde tanm danışmanı görevlendirilecek köy/beldenin nihai olarak tespiti 
ise İl Proje Yürütme Kurulunca mahallinde yapılmaktadır. 

SORU 8)1000 Köye 1000 Tarım Gönüllüsü Projesi ile standart bir eylem planı 
hazırlanmış mıdır? 

CEVAP 8) İl Müdürlükleri koordinasyonunda Tanm Danışmanların bulunduğu her köy için 
bir eylem planı hazırlanmıştır. 

SORU 9)Türk tarımının yapısal sorunlarını bu danışmanlar çözebilecek midir? 
Çözebileceklerse Tarım danışmam olmayan 34 bin köyün durumu ne olacaktır? 

CEVAP 9) Bu proje, Türk tanmının tüm sorunlannı çözmek gibi bir hedefle başlamamıştır. 
Proje ile çiftçilerimizin bilgi satın alabilir hale gelmeleri ve proje sonunda çiftçilerimizin 
kamu dışı yayıma geçmelerine alt yapı oluşturmak amaçlanmıştır. KÖYMER projesi ile 
devlet memuru anlayışı dışında istihdam edilen tanm danışmanlanyla kamu dışı yayımın ilk 
nüveleri atılmıştır. Bir pilot uygulama olarak 1000 köyde başlatılan projenin, polikültür 
tanmın yapıldığı ülkemizde, öncelikli olarak bu köylerde hizmetlerine devam etmesi, bu yolla 
köyün tanmsal sorunlarına ilişkin çalışmalarda bulunulması ve elde edilecek basanlar 
ölçüsünde projenin genişletilerek uygulanması ilke olarak benimsenmiştir. Tanm 
danışmanlarının görev yaptığı köyler birer örnek köy haline gelecek, elde edilecek bu basan 
ile projenin diğer çiftçiler tarafından benimsenerek uygulanması sağlanacaktır. 1000 köyde 
elde edilecek basan ve çiftçi memnuniyeti doğrultusunda talep olması durumunda diğer 
köylerimizde de bu proje uygulanabilecektir. Halihazırda Bakanlığımız taşraya il ve ilçe 
müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve tanmla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar aracılıyla yöre 
çiftçilerimize hizmet götürmektedirler. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/4855 

0 : 5 

SORU 1) Son 10 yılda süne mücadelesi yıllar itibari ile kaç milyon hektar alanda ve kaç 
ilde yapılmıştır? 

SORU 2) Son 10 yılda süne mücadelesi için harcanan para yıllar itibari ile ne kadar 
olmuştur? 

CEVAP 1-2) Son 10 yılda süne mücadelesinin yapıldığı il sayısı, alan ve harcanan paraya 
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir: 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Mücadele 
Yapılan Alan 

(Hektar) 
1.195.385 
1.152.491 

973.181 
1.625.309 
1.375.789 

803.062 
1.112.128 
1.492.288 
1.882.893 
1.404.091 

Mücadele 
Yapılan 
İl Sayısı 

35 
35 
30 
25 
27 
27 
27 
35 
34 
33 

Harcanan Para 
(TL) 
422 Milyar 
780 Milyar 

1 Trilyon 
2,6 Trilyon 
5,8 Trilyon 
7,6 Trilyon 
8,5 Trilyon 

10,1 Trilyon 
12,7 Trilyon 
10,8 Trilyon 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

önerge No : 7/4856 

SORU 1) Son 10 yılda ülkemizdeki traktör satış rakamları nasıl bir değişiklik 
göstermiştir? 
SORU 2) Son 10 yılda traktör satış fiyatlarındaki artış, enflasyon artışı ve üretici 
gelirlerindeki artış nasıl bir değişiklik göstermiştir? 
CEVAP 1) Otomotiv Sanayii Derneği'nden alınan ülkemizdeki traktör satış rakamlarına 
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir: 

YILLAR 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

TRAKTÖR SATIŞI (adet) 
23.000 
36.951 
41.052 
49.274 
48.568 
19.280 
27.797 
10.125 
6.322 
16.288 
27.925 

Kaynak: Otomotiv Sanayicileri Derneği 

CEVAP 2) Son 10 yılda traktör satış fiyatlan ve TEFE (%) değişimine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir: 

YILLAR 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

TRAKTÖR FİYATI 
(TL/Adet) 

467.096.420 
992.680.000 

1.805.212.500 
2.681.225.000 
4.040.692.000 
5.602.800.000 
7.110.350.000 

11.300.600.000 
21.775.592.000 
27.798.548.000 
29.992.640.000 

ARTIŞ (%) 

112,5 
81,9 
48,5 
50,7 
38,7 
26,9 
58,9 

27,7 
7,9 

TEFE (%) 

121,0 
88,5 
75,9 
81,8 ! 
71,8 ! 
53,1 
51,4 
61,6 1 
50,1 
25,6 
11,1 

Kaynak:DİE 
Not: 2002 yılına kadar TZDK tarafından üretilen Steyr 8073 (Normal), 2002 yılından itibaren ise New 
Holland 50 C HD 12x28 fiyatları alınmıştır. Tüm fiyatlar Aralık sonu itibariyle TEFE dikkate alınarak 
belirlenmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu bilgiler dikkate alındığında, 1994 yılında 
hane halkı başına (kırda) ortalama yıllık gelirin 106,8 milyon TL, 2002 yılında ise 7 milyar 
TL olduğu görülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/4857 

SORU 1) Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Şanlıurfa illerinde görev alan Gezici Toprak Analiz 
Laboratuarları ile bugüne kadar kaç köyde kaç üreticinin toprak analizi yapılmıştır ? 

CEVAP 1) Projenin Antalya, Bursa, Konya, Manisa, Şanlıurfa illerinde uygulamaya 
başlanmasından itibaren geçen dokuz aylık dönemde, üreticilere ait bilgiler adı geçen il 
müdürlüklerince tutulmakla birlikte yaklaşık olarak 128 ilçede 370 köye gidilmiştir. Analizleri 
yapılmak üzere üreticilerden alınan toprak örneklerinin yapılabildiği kadarı gezici toprak analiz 
laboratuarlarında analiz edilmekte, kapasitenin üzerindeki toprak örnekleri ise analizleri 
yapılmak üzere sabit laboratuarlara nakledilmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle gezici toprak 
analiz laboratuarlarında 504 adet, sabit laboratuarlarda 4009 adet olmak üzere 4513 adet toprak 
örneği analiz edilmiştir. 

SORU 2) Gezici Toprak Analiz laboratuarları halen bu illerde faaliyetlerini devam 
ettirmekte midir? Başka illerde de faaliyet kapsamı genişletilmiş midir? 

CEVAP 2) Gezici toprak analiz laboratuarları halen yukarıda adı geçen 5 ilde, illerin tarım 
takvimleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Projenin yukarıda adı geçen 5 ilde uygulanmaya başlamasıyla birlikte Batman ve Ağrı îl 
Müdürlükleri ile Tarsus Ziraat Odası kendi imkanlarıyla gezici laboratuar aracını ve teknik 
donanımını alarak Ekim-Kasım 2004 tarihlerinde toprak analizlerine başlamıştır. 

Projenin Valiliklerce başarılı bulunması sonucu Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat İl Müdürlükleri 
kendi imkanlarıyla gezici laboratuar araçlarını alacaklarını bildirerek araçlara monte edilecek 
laboratuar donanımlarının alınabilmesi için Genel Müdürlüğümüzden ödenek talep etmişlerdir. 
Genel Müdürlüğümüz, projenin yaygınlaştırılmasını teminen adı geçen 4 il müdürlüğüne Ekim-
Kasım 2004 döneminde 50'şer Milyar TL olmak üzere toplam 200 Milyar TL ödenek 
aktarmıştır. Bunlardan Ordu ve Tokat îl Müdürlükleri Ocak 2005 itibariyle gezici 
laboratuarlarını analiz hizmetlerine hazır hale getirmiş olup, Yozgat ve Sivas il Müdürlüklerinin 
de önümüzdeki günlerde gezici laboratuarlarını alarak analiz hizmetlerine hazır hale getirmeleri 
beklenmektedir. 

Konuya özellikle Ziraat Odaları Birliği ilgi göstermekte ve gezici toprak analiz laboratuar 
alımları ziraat odalarınca gerçekleştirilmektedir. Projeye ilgi yoğun olarak devam etmekte olup 
Diyarbakır, Van, İzmir, Bolu, Burdur ve Tekirdağ illerinde araç alımı yapıldığı ve teknik 
donanımlarının tamamlanması konusunda Bakanlığımızdan gerekli katkıyı istedikleri sözlü 
olarak bildirilmektedir. 

SORU 3) Gezici toprak analiz laboratuarları ile günde kaç analiz yapılabilmektedir? 

CEVAP 3) Gezici toprak analiz laboratuarlarının mevcut donanımlarıyla günde 10 adet toprak 
örneğinde analiz çalışması yapılabilmekle birlikte istendiğinde ek donanım ve personelle 
kapasite günde 20-25 adet toprak örneğine kadar çıkanlabilmektedir. Bu rakam, laboratuarda 
görevli personel sayısı, çalışma saati, üreticinin ilgisi gibi etmenlerle değişebilmektedir. 

SORU 4) Bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Prof.Dr.Haluk KOÇ 

Samsun Milletvekili 
Esas No : 7/4858 

7/4420 Esas Numaralı önergemde, 58. ve 59. hükümetler döneminde Samsun Tanm ti 
Müdürlüğünde görev yapan personelden görev yeri ve unvanları değiştirilenler ve bu 
değişikliklerin gerekçelerinin neler olduğu sorularına yer verilmişti. Belirtilen önergeye 
verilen yanıtta, 1 personelin terfi, 4 personelin eş durumu, 6 personelin kendi istekleri, 19 
personelin unvan değişikliği sınav sonuçlan gerekçelerine dayalı olarak, 2 personelin ise resen 
atamalarının yapıldığı belirtilmiştir. Bu bağlamda; 
SORU 1) 58. ve 59. hükümetler dönemlerinde ti Müdür Yardımcısı , Proje ve İst. Şb. 
Müdürü ve bağlı kuruluş olan Zirai Karantina Müdürünün Samsun ili dışında görevlere 
atamalarının yapıldığı doğru mudur? 
SORU 2) Eğer doğru ise , yukarıda belirtilen görevlerde çalışan ve Samsun dışına ataması 
yapılan personelden atama işleminin iptali için yargıya başvuranlar var mıdır? Eğer var ise, bu 
konuda yargı kararlan nasıl oluşmuştur? 

CEVAP 1-2) Samsun İl Müdür Yardımcısı Halis ARICI'nın Tunceli İl Müdürlüğü'ne İl Müdür 
Yardımcısı olarak 24.03.2003 tarihinde resen ataması yapılmış olup, Samsun İdare Mahkemesinin 
29.12.2003 tarih ve E.2003/676,K:2003/1464 sayılı iptal karan gereğince 12.02.2004 tarihinde 
eski görevine iadesi, yine İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsmail DEMİR'in Denizli ti 
Müdür Yardımcısı olarak 29.04.2003 tarihinde resen ataması yapılmış olup, Samsun İdari 
Mahkemesinin 25.03.2004 tarih ve E.2003/826,K:2004/367 sayılı iptal karan gereğince 
08.11.2004 tarihinde eski görevine iadesi, Proje İstatistik Şube Müdürü Hıdır Murat BAĞ'ın 
Hakkari Proje İstatistik Şube Müdürü olarak 31.01.2003 tarihinde resen ataması yapılmış 
olup, Samsun İdare Mahkemesinin 30.12.2003 tarih ve E.2003/675,K:2003/1512 sayılı iptal 
karan gereğince 01.03.2004 tarihinde eski görevine iade edilmiş olup, adı geçen personel 
16.08.2004 tarihinde kendi isteğiyle emekliye aynlmıştır. Zirai Karantina Müdürü Zülfer 
GÜNER teftiş raporuna istinaden Kars il Kontrol Laboratuar Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı 
olarak 19.12.2003 tarihinde ataması yapılmış olup, adı geçen şahıs Samsun tdare Mahkemesinin 
06.11.2003 tarih ve E.2003 /806,K:2O03/1098 sayılı iptal karan gereğince 24.12.2003 tarihinde 
eski görevine iade edilmiştir. 

SORU 3) 7/4420 esas numaralı yazılı soru önergemde 58. ve 59. hükümetler dönemlerinde 
Samsun Tanm il Müdürlüğünde görev yeri ve unvanı değiştirilen tüm personel hareketleri 
sorulmasına karşın, kadro unvanlan ve görev yerleri değiştirilen il Müdür Yardımcısı, Proje ve 
İst. Şb. Müdürü ve bağlı kuruluş olan Zirai Karantina Müdürü kadrolannda görev yapan 
personelin bu görevlerinden alınmalarının tarafınızdan verilen yanıtta yer almamasının 
gerekçeleri nedir? 

CEVAP 3) il Müdür Yardımcıları, Proje ve istatistik Şube Müdürü ile Zirai Karantina 
Müdürü kadrolannda görev yapan personelin görev yeri değişiklikleri 07.01.2005 tarih ve 109 
sayılı yazımız ile bildirilmiştir. 

S O R U 4) 58. ve 59. hükümet ler döneminde Samsun'un i lçeler ine personel ataması 
yapıldı mı? Eğer yapıldı ise, bu atamaların kamu yararı ve hizmetin gerekleri açısından 
gerekçeleri nedir? İlçelere atama kararı çıkan ancak atandıkları ilçelerde göreve 
başlamayan personelin atamasından vazgeçilmesinin gerekçeleri nedir? 7/4420 esas numaralı 
yazılı soru önergemde yer almasına karşın, tarafınızdan verilen yanıtta görev yerleri 
değiştiri lerek Samsun'un ilçelerine atamaları yapılanlar konusunda bilgi veri lmemesinin 
gerekçeleri nedir? 

CEVAP 4) 5442 sayılı tiler İdaresi Kanunun 8. maddesi gereğince Bakanlığımızca Valilik 
emrine atamalar yapılmakta olup, İlçe Müdürlüklerine atamalar ise Valiliklerce yapılmaktadır. 

SORU 5) 10 Aralık 2004 tarihli Halk Gazetesinde "Tarım'da rüşvet skandali" başlıklı 
haberde yer alan, haklarında rüşvet iddiası ile dava açılan 11 personelden yönetici 
kadrolarda görev yapan personel halen görevine devam etmekte midir? Eğer görevine devam 
etmekte ise, sürecin sağlıklı olarak tamamlanmasına kadar bu kişinin görevden alınması 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 5) Bu konudaki hukuki süreç devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Dr.Ali ASLAN 

Muğla Milletvekili 
Esas No : 7/4859 

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Tarım ve Köy İşleri Bakanhğı'nın 
teşkilat ve görevleri hakkındaki 3161 Sayılı Kanuna İstinaden 1 Mayıs 1987 tarihinde 
Bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak faaliyete geçmiştir. 

Ancak 17 yıl çok yönlü başarılı hizmetler yapan Enstitünün 04.12.2004 tarihinde 
faaliyetine son verilmiştir. 

Enstitünün denizlerle ilgili yetki alanı İstanbul boğazından başlamak üzere 
Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz'dir. 

17 yıllık süreçte Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlemesi ve Ekonomik 
Türlerin Stok Tespiti Araştırma projesi; Marmara Denizi Stok Tayini Projesi; Güllük ve 
Gökova Körfezlerinde Uygulamalı Biyolojik Oseanografi Araştırmaları, Su Ürünleri 
Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Balıkçılık Projesi, 
Bozcaada Sünger Yetiştiriciliği Araştırma Projesi, Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Biyo-
Ekolojik Ön Araştırma Projesi, Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Araştırma Projesi 
gibi pek çok projeyi gerçekleştirerek Balıkçılık Sektörümüze önemli katkılar yapmıştır. 

Ayrıca; MEDRAP Projesi, JICA Projesi, Türkiye Kıyı Alanlarında Su Ürünleri 
Yetiştiriciliğine Uygun Yerleşim Tesbiti Projelerinde uluslararası etkinliklerde proje 
koordinatörlüğünde bulunmuş ve deniz bilimleri, balıkçılık ve çevre sorunları konularında 
çok sayıda yayın yapmıştır. 

1990-2000 yıl ları arasında özellikle Aquakültür konularındaki yoğun 
eğitim programı sayesinde yöre ve ülke balıkçılığına çok önemli katkıda bulunmuştur. 

SORU 1) Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün kaldırılma gerekçeleri nelerdir? 
SORU 2) Bakanlığınızın su ürünleri araştırma enstitülerinin kurulmasında ve yer 
seçiminde ilkesel kriterleri ve bununla ilgili politikaları var mıdır? Varsa nelerdir? 

CEVAP 1-2) Ulusal araştırma sistemimizin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, 
Araştırma Enstitülerinin kendinden beklenen misyonu yerine getirebilmesinin sağlanması ve 
kıt kaynakların daha rasyonel kullanılması için diğer kamu kurumlarında olduğu gibi 
Araştırma Enstitülerininde yeniden yapılandırılması gündeme alınmıştır. Bu çerçevede ele 
alınan temel stratejilerden birisi de çok fazla olan enstitü sayınının azaltılarak niteliklerinin 
geliştirilmesidir. Bu bağlamda, işlevini yitirmiş ve çeşitli nedenlerden dolayı bekleneni 
veremeyen bazı enstitülerin üretici birliklerine, özel sektöre devredilmesi veya kapatılması, 
bir kısmının ise daha etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla birleştirilmesi çalışmaları 
başlatılmıştır. 

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bu kapsamda ele alınan kurumlardan birisidir. 
Kurum bünyesinde yer alan fakat mülkiyeti Orman Bakanlığı'na ait olan ve bir çok araştırma 
yavru üretim faaliyetinin yürütüldüğü Güvercinlik Kuluçkahanesi, protokol gereği Orman 
Genel Müdürlüğü'ne geri verilmiştir. Laboratuar altyapısı ve insan kaynağı yetersizliği nedeni 
ile sektörün ihtiyaçlarına cevap veremez konuma düşmüş olan adı geçen bu enstitü, 
kuluçkahanenin de elden çıkması ile işlevini önemli ölçüde yitirmiştir. Araştırmaların yeniden 
yapılandırılması sürecinde, bölgede giderek büyüyen balıkçılık ve su ürünleri sektörünün 
taleplerini karşılayacak etkin araştırma birimlerinin oluşturulması öncelikli olarak ele 
alınmıştır. Bu maksatla Ege ve Akdeniz'in kıyı ve iç sularına hizmet verecek iki su ürünleri 
araştırma biriminin kurulması öngörülmüştür. Bu bağlamda, Bodrum'daki enstitünün 
geliştirilmesi ile ilgili çeşitli incelemeler yapılmış fakat yapılan değerlendirmelerde, yetersiz 
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altyapı ve eleman istihdamı açısından caydırıcı özelliklere sahip olması nedenime/ 
sürdürülebilir bir araştırma sisteminin Bodrum'da kurulması rasyonel bulunmamıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda, Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi, Kepez Su 
Ürünleri Üretim İstasyonu ve Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün birleştirilmesi ile 
Beymelek'te "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü"nün kurulması 
Bakanlar Kurulunca karara bağlanmıştır. Beymelek'in merkez olarak seçilmesine temel 
nedenler olarak; bu kurumun çok kapsamlı bir araştırma ve eğitim altyapısına, kıyı 
bölgemizde ender bulunabilecek bir laguna, değişik özelliklere sahip su kaynaklarına, oldukça 
modern bir kuluçkahaneye ve sosyal tesislere sahip olması gösterilebilir. Kepez Su Ürünleri 
Üretim istasyonunun da bu kuruma bağlanması ile yeni enstitü Akdeniz ve Ege Bölgesine, 
hem iç sularda hem de denizde hizmet verecek bir konuma gelmiştir. 

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün Beymelek'e taşınması ile, su ürünleri 
araştırmaları açısından, Kuzey Ege ve Marmara'da mevcut olan boşluğun daha da büyüyeceği 
aşikardır. Bu boşluğu doldurmak üzere de çalışmalar yapılmış ve Balıkesir İl Özel İdaresinin, 
bina ve arazi desteği ile Erdek'te Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Su 
Ürünleri Bölüm Başkanlığı'mn kurulması öngörülmüş olup, bu konuda gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün kapatılmasına müteakip, elemanlarının büyük 
bir bölümü ve tüm mal varlığı yeni kurulan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü'ne devredilmiş, ihtiyaç dışı bazı malzemeler ise Muğla Tanm İl Müdürlüğü'ne 
bırakılmıştır. 

SORU 3)1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna tadil getiren 3288 sayılı Kanunla su 
ürünleri konusundaki tüm yetkileri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na aittir. Hal böyle 
olmakla beraber su ürünleri konusunda karar verme konumunda olan üst düzey 
bürokratlarınızdan herhangi birinin balıkçılık ve deniz bilimleri konularında temel eğitimi 
var mıdır? 

CEVAP 3) Bodrum Su Ürünleri ile ilgili yapılan icraat bireysel bir tasarruf olmayıp, 
ülkemizdeki tarımsal araştırma sisteminin çağdaş ve rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması çalışmalarının bir parçasıdır. Kamunun Yeniden Yapılandırılması politikası 
kapsamında, yurt içi ve yurt dışında bu konularda uzman insanların görüşleri ve çeşitli 
kesimlerin katılımı ile sistemli bir çalışma yapılmış ve AB, gelişmiş ülkeler ve komşularımız 
başta olmak üzere 60 ülkenin araştırma sistemleri gözden geçirilerek etkin bir araştırma 
organizasyonunun kurulması Öngörülmüştür. Halihazırda, Bakanlığımızın üst yönetiminde 
görevli bürokratların önemli bir bölümü de araştırma çalışmaları konusunda deneyim 
sahibidir. 

SORU 4) Bodrum'daki enstitünün kaldırılma nedeni sahip olduğu arazinin değeri nedeni 
ile özelleştirme kapsamına alınmasıdır. Bodrum'lular bu özelleştirmeye karşı değildirler; 
sadece enstitünün Bodrum'dan soyutlanmasına karşıdırlar. Bu nedenle Bodrum'lularca 
"Enstitümü Geri istiyorum" kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Bu eyleme yanıt ınız 
ne olacaktır? 

CEVAP 4) Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün Beymelek'e taşınmasının ardında 
yatan yegane gerçek bu kurumun daha iyi bir altyapıya kavuşturulması ve daha etkin bir 
çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Bodrumdaki Enstitünün yeri ile ilgili herhangi bir tasarruf 
ve buna yönelik herhangi bir öngörü de söz konusu olmamıştır. 
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14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, arızalı veya kapalı olan şehirlerarası demiryol
ları hatlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4860) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Cumhuriyetin ilk yıilannda ülkemizde demfryoliannın geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda demiryollanndan 
vazgeçme yönünde bir eğilim olduğu dikkat çekmektedir. Oemiryollannin kullanılmasının 
özendirilmesi gerekmektedir. 

Ard arda yaşanan tren kazalan halkımızın demiryotlannı eskisi kadar tercih 
etmemesinin en önemli etkenidir. 

Bunlarla birlikte, gerek banliyö gerekse şehirler arası tren seferlerinde düzensizliklerin 
olduğu yönünde çeşitti şikayetler olmaktadır. 

1. İşletmeye açık olan şehirlerarası demiryollan hattan düşünüldüğünde, son bir aydır 
kapalı olan hatlar hangileridir? Bu hatlann kapalı olma sebepleri nelerdir? 

2. İşletmeye kapalı olan şehirlerarası demiryolu hattan ne zaman tam olarak açılacaktır? 
3. Son bir aydır expres ve banliyö hatlardan kapalı veya arızalı olan harJar hangileridir? 
•4. Bu hatlann kapalı olma sebepleri nelerdir? 
5. Bu hatlar ne zaman işletmeye açılacaktır? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma P lan lama ve Koord inasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 

:/i*fer?2üûS 
SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 İ . / E A / - ^ - İ - K / O ^ J ? / 
KONU : Bursa Mi l l e tvek i l i 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGLTBMM Başkanlığının 18.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9255 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/4860-9267 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Knali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/4860-9267 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde demiryollarının geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda 
demiryollarından vazgeçme yönünde bir eğilim olduğu dikkat çekmektedir. 
Demiryollarının kullanılmasının özendirilmesi gerekmektedir. 

Ard arda yaşanan tren kazaları halkımızın demiryollarını eskisi kadar tercih 
etmemesinin en önemli etkenidir. 

Bunlarla birlikte, gerek banliyö gerekse şehirlerarası tren seferlerinde 
düzensizliklerin olduğu yönünde çeşitli şikayetler olmaktadır. 

SORU 1- İşletmeye açık olan şehirlerarası demiryolları hatlan 
düşünüldüğünde, son bir aydır kapalı olan hatlar hangileridir? Bu hatlann kapalı olma 
sebepleri nelerdir? 

CEVAP 1-İşletmeye tamamen kapalı demiryolu hattı bulunmamaktadır. Ancak 
trafiği aksatmadan belirli saatlerde şebekenin bazı kesimlerinde yol yenilemesi ile 
bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta olup, bu hatlar aşağıda verilmiştir. 

-Kütahya-Balıkesir hattı Sindirler-Piribeyler kesiminde yol eleme çalışmaları 
nedeniyle saat 12.00-17.05 arası (5 Saat 5 dakika) 

-Niğde-Adana hattı Hacıkırı-Karaisalı bucağı istasyonları kesiminde yol eleme, 
şev ve yarma temizliği çalışmaları nedeniyle saat 11.00-16,15 arası (5 Saat 15 
dakika) 

-Torbalı-Ödemiş kesiminde yol takviye pozu çalışmaları nedeniyle saat 08.00-
17.00 arası (9 Saat) 

-Pendik-Tuzla kesiminde kırık kaynak, makineli yol tamiratı ve el ile eleme 
yapılması çalışmaları nedeniyle saat 11.00-14,30 arası (3 Saat 30 dakika) 

SORU 2- İşletmeye kapalı olan şehirlerarası demiryolu hatları ne zaman tam 
olarak açılacaktır? 

CEVAP 2- Yol yenilemesi, bakım ve onarım nedeniyle günün belirli 
saatlerinde ulaşıma kapatılan hatlardan; 

-Kütahya-Balıkesir hattı Sindirler-Piribeyler kesimindeki çalışmalara 
27.12.2004 tarihinde başlanmış olup, çalışmalar 24.02.2005 tarihinde 
tamamlanmıştır. Söz konusu hat kesimi bu tarihler arasında trafiğe kapatılmıştır. 
Devamı olan Balık 
öy-Gökçedağ kesiminde eleme çalışmaları 07.03.2005 tarihinde başlamış olup, bu 
çalışmalar 30 Nisan 2005 tarihinde tamamlanacaktır. 

-Niğde-Adana hattı Hacıkırı-Karaisalı bucağı istasyonları kesimindeki 
çalışmalar^ûh200% tarihinde başlamış olup, 30 Nisan 2005 tarihinde 
tamamlanacaktır. 
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-Torbalı-ödemiş kesimindeki takviye pozu yapım çalışmaları 25.02.2005 tarihi 
itibariyle tamamlanmıştır. Ancak, tamirat çalışmalarına, 2 ay süre ile yol perderpey 
kapatılarak devam edilecektir. Çalışmalar 11.01.2005 tarihinde başlamış olup, 
01.05.2005 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

-Pendik-Tuzla kesimindeki çalışmalar, 07.03.2005 tarihinde başlamış olup, 
Mart ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

SORU 3- Son bir aydır expres ve banliyö hatlardan kapalı veya arızalı olan 
hatlar hangileridir? 

CEVAP 3- TCDD'nin demiryolu şebekesinde ekspres ve banliyö hattı ayırımı 
bulunmamakta olup, her iki işletmecilik için de aynı hatlar kullanılmaktadır. Belirli 
tarih ve günlerin belirlenmiş saat ve sürelerinde çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan 
demiryolu hatları 1. ve 2. soruların cevaplarında verilmiştir. 

SORU 4- Bu hatların kapalı olma sebepleri nelerdir? 

CEVAP 4- Geçici bir süre için belirlenen günler ve saatler arasında; yol 
elemesi, şev ve yarma temizliği, ray kaynağı ve makineli yol tamiratları nedeniyle 
trafiğe kapatılan hatlar 2. sorunun cevabında açıklandığı üzere; 

-Kütahya-Balıkesir hattı, yol elemesinin yapılması, 
-Niğde-Adana hattı, eleme yapılması, şev ve yarma temizliği, 
-Torbalı-Ödemiş hattı, yol tamiratı ve yol yenileme çalışmaları, 
-Pendik-Tuzla hattı, kırık kaynak, makineli yol tamiratı ve el ile eleme 

yapılması 

amacıyla çalışma süresince her gün sınırlı sürelerde ulaşıma kapatılmıştır. 

SORU 5- Bu hatlar ne zaman işletmeye açılacaktır? 

CEVAP 5- 2. sorunun cevabında da açıklandığı üzere; 

-Kütahya-Balıkesir hattı Sindirler-Piribeyler arası 30 Nisan 2005 tarihinde, 
-Niğde-Adana hattı Hacıkırı-Karaisalı bucağı istasyonları arası 30 Nisan 2005 

tarihinde, 
-Torbalı-Ödemiş arası pozu yapılan kesimin tamiratı 1 Mayıs 2005 tarihinde, 
-Pendik-Tuzla arası Mart ayı sonuna kadar, 

tamamlanarak kesintisiz olarak hizmete verilecektir. 

Öte yandan, demiryolu hatlarında sürekli bakım-onanm ve gerektiğinde yol 
yenilemesi yapılmaktadır. Bu bakım ve onarımlar tren trafiğini aksatmayacak şekilde 
uygun saatlerde yapılmaktadır. 
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15.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Çatalpınar İlçesindeki sağlık ocağının 
ulaşım sorununa ve personel yetersizliğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/4899) 

10.2.2005 
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. 

Dr. I.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlı k-Aile-Çalışıma ve Sosyal 
işler Komisyonu Üyesi 

Ordu iline bağlı Çatalpmar ilçesinde sağlık ocağının, bulunduğu yer ve hizmet 
sunumu ile ilgili bazı sorunlar yaşanmaktadır, özellikle sağlık ocağının binasının itçe 
dışında ve fiziki şartlarının yetersiz olması, hastaların ulaşımını zorlaştırmaktadır. 
Ayrıca, sağlık ocağında tıbbi sekreter, memur, laboratuar teknisyeni ve 112 ambulans 
şoförü bulunmamaktadır. 

1. Ordu iline bağlı Çatalpmar ilçesinde bulunan sağlık ocağının hizmet binasının 
ilçe merkezine taşınması planlanmakta mıdır? 

1) Ordu iline bağlı Çatalpmar ilçesinde bulunan sağlık ocağında tıbbi sekreter, 
memur, laboratuar teknisyeni ve 112 ambulans şoförü ataması ne zaman 
yapılacaktır? 

2. Ordu iline bağlı Çatalpmar ilçesinde bulunan sağlık ocağının hizmet binası 
eski ve köy tipi olduğu belirtilmektedir. Sağlık ocağının fizik şartlarının 
düzeltilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi Cevabı « « #., nr o o n o 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 10.02.2005 tarih ve 3651 sayılı yazılan. 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. İ. Sami TANDOĞLU tarafından, Ordu İH Çatalpınar 
İlçesindeki sağlık ocağının sorunlanna ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. A 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 
Ordu Milletvekili Sayın Dr.İ.Sami TANDOĞLU' nun Ordu İli Çatalpınar İlçesindeki 
Sağlık Ocağının Sorunlarına İlişkin Olarak Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORULAR: 

1. Ordu İline bağlı Çatalpınar İlçesinde bulunan sağlık ocağının hizmet binasının ilçe 
merkezine taşınması planlanmakta mıdır? 

2. Ordu İline bağlı Çatalpınar İlçesinde bulunan sağlık ocağında tıbbi sekreter, memur, 
laboratuar teknisyeni ve 112 ambulans şoförü ataması ne zaman yapılacaktır? 

3. Ordu İline bağlı Çatalpınar İlçesinde bulunan sağlık ocağının hizmet binası eski ve köy tipi 
olduğu belirtilmektedir. Sağlık Ocağının fizik şartlannın düzeltilmesi için bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

CEVAPLAR : 

1. Çatalpınar Merkez Sağlık Ocağı şehir merkezinin dışında köy tipi projeye göre inşa 
edilmiştir. Bölge halkının daha rahat hizmet alabilmeleri için şehir merkezinde bulunan 
eski belediye binasının, sağlık ocağı hizmet binası olarak kullanılabileceği düşünülmekte 
olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

2. Çatalpınar Merkez Sağlık Ocağının Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter ve Laboratuar 
Teknisyeni) ihtiyacının İl içinde ihtiyaç fazlası kurum ve kuruluşlardan naklinin yapılarak 
karşılanması hususunda gerekli talimat verilmiştir. 

3. Çatalpınar Merkez Sağlık Ocağı hizmet binasının fiziki şartlannın düzeltilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir. 
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16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Atatürk Havaalanında pistten çıkan uçağa 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Binalı YILDIRIM'm cevabı (7/4909) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet K A N D O Ğ A N 
DYP Denizli Milletvekili 

7 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı 
nedeniyle Atatürk Havalimanı .18-36 pistinde Atlas Havaypllanna ait bir 
uçak pist dışına çıkmıştır. Bu nedenle pist uzun süre trafiğe kapatılmış, yurt 
içi ve yurt dışına çıkan binlerce yolcu hava limanında m a h s u r kalmış, 
İstanbul'a yurt içi ve dışından gelen uçaklar da başka alanlara kaydırılmıştır. 
Bu nedenle ciddi ölçüde maddi ve manevi kayıplar olmuştur.. 

Bu çerçevede; 

1 - Pistten çıkan Atlas Havayolu uçağından önce bu piste iniş yapan ve zor 
duruma düşen uçağın pilotu kontrol kulesini pistin çok kaygan olduğu ve 
temizlenmesi gerektiği şeklinde uyarmış mıdır? Bir uyarı yapılmış ise, ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

2 - Atatürk havalimanı yetkilileri pistin durumunu kontrol edip buz çözümü 
için ek çaba sarfetmişler midir? 

3 - Bu konuda ihmali olanlar var mıdır? Varsa ne işlem yaptınız? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0.APK.0.10.01.21. /EA/-<4^9 • / O^Z-9 " ^ ^ 2005 
KONU :Denizli Milletvekili 

Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 21.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9333 sayılı yazısı. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/4909-9345 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞANTN 7/4909-9345 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7 Şubat 2005 tarihinde istanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk 
Havalimanı 18-36 pistinde Atlas Havayollarına ait bir uçak pist dışına çıkmıştır. Bu 
nedenle pist uzun süre trafiğe kapatılmış, yurt içi ve yurt dışına çıkan binlerce yolcu 
hava limanında mahsur kalmış, istanbul'a yurt içi ve dışından gelen uçaklar da başka 
alanlara kaydırılmıştır. Bu nedenle ciddi ölçüde maddi ve manevi kayıplar olmuştur. 

Bu çerçevede; 
SORU-1 Pistten çıkan Atlas Havayolu uçağından önce bu piste iniş yapan ve 

zor duruma düşen uçağın pilotu kontrol kulesini pistin çok kaygan olduğu ve 
temizlenmesi gerektiği şeklinde uyarmış mıdır? Bir uyarı yapılmış ise, ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

CEVAP-1 07 Şubat 2005 tarihinde Atlas Jet Havayolu Şirketine ait OGE 172 
sefer sayılı uçak, Atatürk Havalimanı 36R pistine inişinden önce SNOWTAM (Kar 
notam) yayınlanmıştır. Kar NOTAM (havacılara duyuru)'nın yayınlanmasındaki 
amaç; pist, taksi yolu ve apronda, kar, buz, sulu kar veya su birikintisi sebebiyle 
oluşan tehlikelerin bildirilmesidir. Söz konusu trafiğin inişinden önce yapılan kar 
NOTAM'ında "pistte sulu ve eriyen kar bulunduğu, taksi yollarında frenlemenin orta 
(medium) ve orta zayıf (medium poor), apronda da orta zayıf (medium poor)" olduğu 
yayınlanmıştır. 

OGE 172 sefer sayılı uçaktan hemen önce 36R pistine iniş yapan OHY 318 
sefer sayılı uçağın pilotu "Pistte C'den sonra frenleme zayıf, birazcık limit getirilirse 
iyi olur tahmin ederim" şeklinde bir ifade kullanmıştır. Ancak SNOWTAM ve ATIŞ 
yayınında zaten pistteki mevcut frenlemenin orta/zayıf olduğu önceden tüm uçaklara 
ilan edilmiştir. Ayrıca, kar temizleme araçlarının hazır bulunduğu, karla mücadele ve 
frenleme ölçüm araçlarının taksi yolunda hazır bekletildiği ve inişlerden sonra pistte 
temizleme ve ölçüm işlemlerinin yenileneceği pilota bildirilmiştir. 

SORU-2 Atatürk havalimanı yetkilileri pistin durumunu kontrol edip buz 
çözümü için ek çaba sarfetmişler midir? 

CEVAP-2 Kar yağışıyla birlikte pistlerin frenleme değerleri ölçümü periyodik 
olarak yapılarak SNOWTAM yayınlanmış olup, gerekli görülen durumlarda kar 
mücadele planı doğrultusunda kar mücadele ekip ve araçları ile pistler, taksi yollan 
ve apronlarda kar mücadele çalışması yapılmıştır. Ayrıca, pistlerde oluşabilecek 
buzlanmanın önlenebilmesi amacıyla, buzlanması muhtemel yerler öncelikli olmak 
üzere toplam 46 ton depotinol ve 12 ton üre kullanılrriîştır. 

SORU-3 Bu konuda ihmali olanlar var mıdır? Varsa ne işlem yaptınız? 

CEVAP-3 Atatürk Havalimanı 18L/36R pistine normal inişi sonrası, pisti D 
taksi yolundan terk etmek isterken pistten çıkan Atlas Jet Havayollarının OGE 172 
sefer sayılı uçağının kurtarma çalışmaları süresince; uçağın piste yakın olması 
nedeniyle 18L/36R pisti NOTAM'lanarak iniş/kalkış trafiğine kapatılmıştır. 

06/24 pisti ise NOTAM'la iniş/kalkış trafiğine kapatılmamasına rağmen, 
şiddetli esen 20 Knotlık (hamlesi 35-40 Knot'a kadar çıkan) yan rüzgar nedeniyle 
Atatürk Hava Limanını kullanacak hava yollarının pilotları tarafından iniş/kalkış için 
tercih edilmemiştir. 

Tüm sivil hava aracı kazalarında olduğu gibi bu kaza ile ilgili olarak da, 2920 
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince gerekli 
soruşturmayı yapmak üzere "Kaza Soruşturma Kurulu" görevlendirilmiş olup, 
çalışmalar devam etmektedir. 

Soruşturma sonucuna göre ihmali ve sorumluluğu olanların tespiti halinde 
yasal gereği yerine getirilecektir. 
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17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı uluslararası görüşmelerde tutanak tutulup tutul
madığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4912) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 

G Ü L tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.02.2005 

E m i n ŞİRİN 
İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında 
basında yer alan bir haberde aşağıdaki ifadeler yer almıştır. 

"Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, Avrupa'dan ve özellikle Amerika'dan gelen 
ziyaretçilerle gizli görüşme konusunda ısrar ediyor. Rice ve Erdoğan'ın Esenboğa 
havaalanında görüşmesi kararlaştırılmıştı. Dışişleri bürokratları da bakanlıktan aldıkları 
talimat doğrultusunda Esenboga'ya gittiler. Görüşme başlamadan, bürokratların yanına elinde 
bir notla gelen Erdoğan'ın danışmanlarından Egemen Bağış, "Tayyip Bey, sadece bu 
listedekilerin görüşmeye girmesini istiyor" dedi. Alt düzeydeki bürokrat, üstlerine bunu 
söyleyemeyeceğini, Erdoğan'ın talimatını kendisinin iletmesini istedi. Egemen Bağış'ın 
görüşmeye giremeyeceklerini söylemesi üzerine bürokratlar tepki gösterdi. Ortadoğu 
dairesinden bir yetkili, "Geldik ama son anda giremedik" dedi. İkinci gizli görüşme GUl'le 
Rice arasında yapıldı. Ortak basın toplantısının Dışişleri Konutu'nda yapılması planlanmıştı. 
Ancak son anda bu plan değişti. Basın toplantısı Esenboga'ya alındı. Gül, yanına kmiseyi 
almadan, Rice'ın arabasına bindi ve birlikte Esenboga'ya geldiler. Dışişleri bürokratları, yolda 
ne konuşulduğunun sorulması üzerine "baş başa yapılan görüşmede ne konuşulduğunu 
nereden bilelim. Bakana sorun"diye tepki gösterdiler. Geçen ay Davos'a giden Tayyip 
Erdoğan da ikili görüşmelerine Dışişleri bürokratlarını almamıştı." 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1 - Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Condolezza Rice arasında Esenboğa'da 
yapılan görüşmede tutanak tutulmuş mudur? Bu görüşmede Dışişleri bürokratlarından 
kimler bulunmuştur? 

2- Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ile ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice 
arasında Esenboğa'da yapılan görüşmede tutanak tutulmuş mudur? Bu görüşmede 
Dışişleri bürokratlarından kimler bulunmuştur? 

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı ikili görüşmelerde tutanak 
tutulmuş mudur? Bu görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı bürokratlarından kimler 
bulunmuştur? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 
* 1 fe' 2C25 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/90531 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 21.02.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/4912-9323/28856 sayılı yazıları. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/4912 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Dif i f l . r i Bakanı va 
Başbakan Yardımcı»! 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

ABD Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında basında 
yeralan bir haberde aşağıdaki ifadeler yeralmıştır. 

"Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, Avrupa'dan ve özellikle Amerika'dan gelen 
ziyaretçilerle gizli görüşme konusunda ısrar ediyor. Rice ve Erdoğan'ın Esenboğa 
Havaalanı'nda görüşmesi kararlaştırılmıştı. Dışişleri bürokratları da Bakanlıktan aldıkları 
talimat doğrultusunda Esenboğa'ya gittiler. Görüşme başlamadan, bürokratların yanına elinde 
bir notla gelen Erdoğan'ın danışmanlarından Egemen Bağış, "Tayyip Bey, sadece bu 
listedekilerin görüşmeye girmesini istiyor." dedi. Alt düzeydeki bürokrat, üstlerine bunu 
söyleyemeyeceğini, Erdoğan'ın talimatını kendisinin iletmesini istedi. Egemen Bağış'ın 
görüşmeye giremeyeceklerini söylemesi üzerine bürokratlar tepki gösterdi. Ortadoğu 
dairesinden bir yetkili, "Geldik ama son anda giremedik" dedi. İkinci gizli görüşme Gül'le 
Rice arasında yapıldı. Ortak basın toplantısının Dışişleri Konutu'nda yapılması planlanmıştı. 
Ancak son anda bu plan değişti. Basın toplantısı, Esenboğa'ya alındı. Gül, yanına kimseyi 
almadan, Rice'ın arabasına bindi ve birlikte Esenboğa'ya geldiler. Dışişleri bürokrattan, yolda 
ne konuşulduğunun sorulması üzerine "başbaşa yapılan görüşmede ne konuşulduğunu 
nereden bilelim. Bakana sorun" diye tepki gösterdiler. Geçen ay Davos'a giden Tayyip 
Erdoğan da ikili görüşmelerine Dışişleri bürokratlarını almamıştı." 

Bu bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arzederim: 

1- Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Condoleezza Rice arasında Esenboğa'da 
yapılan görüşmede tutanak tutulmuş mudur? Bu görüşmede Dışişleri bürokratlarından 
kimler bulunmuştur? 

2- Dışişleri Bakam Sayın Abdullah Gül ile ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 
arasında Esenboğa'da yapılan görüşmede tutanak tutulmuş mudur? Bu görüşmede 
Dışişleri bürokratlarından kimler bulunmuştur? 

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı ikili görüşmelerde tutanak 
tutulmuş mudur? Bu görüşmede Dışişleri bürokratlarından kimler bulunmuştur? 

YANITLAR: 

Gerek ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la ülkemizi ziyareti sırasında Sayın 
Başbakammız ve tarafımdan gerçekleştirilen görüşmelerde, gerek Sayın Başbakanımızın 
Davos'ta yaptığı ikili görüşmelerde mutad olduğu üzere tutanak tutulmuş ve Baka*nüğım 
yetkilileri hazır bulunmuşlardır. Rice ile arabada yaptığım görüşmeyi de bilahare kayda 
geçirtmiş bulunuyorum. 
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18.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, TRT'nin kurum içi ve dışında 
yaptırdığı dizilere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 
cevabı (7/4920) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan, Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Son günlerde intemethaber sitelerinin \^yfatarmda ve Gazetelerde çıkan haberlerde. >RT 
Jarafından, kurum dışına yaptınlan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı dizi İle Uglli olarak bir takım iddialara 
yer verilmektedir. 

Bu iddialarda, söz konusu dizi ile Bgili olarak, bölüm başına 15 milyar 800 milyon TL. gibi 
yüksek bir fiyata sözleşme yapıldığı, 30 bölümlük için yapılan bu sözleşme nedeniyle, yapımcı firma 
MGA adlı şirkete yaklaşık yan m trilyon ödendiği bilgileri yer almaktadır. 

Uygunsuz olarak yapılan bu sözleşme karşılığında, söz konusu dizide, TRT kurumunun üst 
düzey yöneticilerinin çocukları İle TRT personelinin görev aldığı, dizinin sanat yönetmenliğini 
Televizyon Daire Başkanı Muammer Götün kızı Dilşad Göz'ün, kameramanlığını Drama Müdürü 
Bahattin Özcan'ın oğlu Alper özcan'ın yaptığı ve Bahattin Özcan'ın yeğeninin ise sette çalıştığı bilgileri 
yer almaktadır. 

Bu haberlerde ayrıca, adı geçen dizide çalışanlardan Sabıi Savcı (TRT kameramanı) İle bazı 
çalışanların halen TRT personeli olduğu, dizide çatışan sekiz kişinin İse TRTnin 'hazırladığı 
"Bizim Evin Halleri" adlı yapımda da görevli gösterilerek ücret aldığı belirtilerek, TRTnin dışarıdan 
dizi satın alınmasına karar veren kurulun yöneticilerinden bazılarının, dizinin yapımında çalışan bir 
takım isimlerle akrabalığı bulunduğu, bu nedenle dizinin satın alınma kararının da, bir hafta gibi kısa 
bir sürede gerçekleştiği iddiaları bulunmaktadır. 

Konuyla llgli olarak; 

1- TRT 2004 yılında kurum dışına kaç dizi yaptırmıştır? Bu dizlerin içeriği ve bu diziler için 
yapılan ödeme miktarı nedir? 

2- TRT 2004 yılında kurum içinde kaç dizi hazırlamıştır? Bu dizilerin içeriği ve maliyeti nedir? 
TRTde bu konuda görev yapan personel sayısı nedir? 

3- Bu dizilerin dışarıya yaptırılmasında uygulanan kriter ve işin verüme yöntemi nedir? 

4 - MGA adlı şirketle yapılan böyle bir anlaşma var mıdır? Bu'güne kadar MGA adlı şirketle 
TRT kurumu arasında kaç sözleşme yapılmıştır? Bu sözleşmeler hangi işleri kapsamaktadır ve 
tutarları nedir? Bu sözleşmeler karşılığı yaptınlmış olan işlerin bitirilme oranları ve bu işler nedeniyle 
yapılan ödeme miktarları nedir? 

5 - "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı dizinin çekimi için, başka firmalardan teklif alınmış mıdır? 
Alınmış ise verilen teklif ne miktarı nedir? 

6 - İddia edildiği gibi, "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı dizide TRT üst düzey yöneticilerin çocukları, 
yakınları ve TRT personeli görev almışlar mıdır ? Almışlarsa, görev almalarını doğru buluyor musunuz 
? BU yönetici ve çalışanlar hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünmektesiniz? Bu dizinin yapımının, 
MGA adlı firmanın almasında söz konusu yöneticilerin etkisi olmuş mudur? 

7 -Bu dizide görev yapan sekiz kişiye, TRT'nin hazırladığı "Bizim Evin Halleri" adlı programda 
görev yapmış gibi gösterilerek ücret ödendiği iddiaları doğrumudur? TRT'de bu tür yöntemlere sık sık 
rastlanmakta mıdır? Söz konusu iddialar doğru ise bu İddialara yönelik olarak ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

8 - Bahse konu dizinin alınması ilgili kuruldan bir hafta gibi kısa bir sürede karar çıktığı 
iddiaları doğru mudur? Dizinin alınmasında bir takım akrabalık ve çıkar ilişkilerinin etkisi olduğu 
iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer böyle usulsüzlük varsa, konuyla İlgisi olduğu iddia edilen 
görevliler hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.005/Op/ûÇS?- // /O] 12005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2005 tarihli ve B.02.0. 

KKG.0.12/106-423-7/929 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU tarafından Sayın 

Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 

koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/4920 esas sayılı yazılı soru önergesi ile 

ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden 

alınan 10.03.2005 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/868 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ . 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ../2005 
KONU : 7/4920 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr.BeşirATALAY) 

İlgi: 07/03/2005 tarih ve B.02.0.005/031/0457 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, Ankara Milletvekili Sayın Dr.Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU'nun 
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği 7/4920 
sayılı Soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- 2004 yılında Kurum dışına 14 dizi, 15 adet TV filmi yaptırılmış olup, bunlann toplam tutan 
18.806.613 YTL dir. Yaptınlan dizi ve TV filmlerin adetini ve içeriğini gösterir Liste EK-l'de 
sunulmuştur. 

2- 2004 yılında Kurum içinde 9 adet dizi ve TV filmi hazırlatılmış ve bunlann tutan 6.643.370 
YTL.dir. Bunlann adetini ve içeriğini gösterir Liste EK-2'de sunulmuştur. 2004 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen yapımlarda 35 kişi görev yapmıştır. 

3- İhtiyaç duyulan, ancak Kurum içinde yaptırılması mümkün olmayan programlar Kurum dışına 
ısmarlanmak yöntemiyle Kamu İhale Kanunu 22. maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla 
yaptırılmaktadır. 

4- MGA adlı şirketle "NE SENİNLE NE SENSİZ" adlı TV dizisi için 30 bölümlük 
sözleşme imzalanmış; yapımı tamamlanarak yayınlanmıştır. İkinci kez firma 50 
bölüm daha yapma talebinde bulunmuş, ancak Yönetim Kurulu Karan ile aynı 
şartlarla 30 bölüm daha ısmarlanmasına karar verilmiştir. 03.03.2005 tarihi 
itibariyle jızatılan bölümlerin ilk altı bölümü yapılıp teslim alınmıştır. Adı geçen dizi 
için bölüm başı (KDV Hariç) 15.867 YTL ödenmektedir. Bugüne kadar toplam 476.025 YTL ödenmiştir. 
Başka sözleşmesi yoktur. 

5- Kurum dışına ısmarlanan diziler 4734 sayılı Kanun gereğince Doğrudan Teinin yöntemiyle 
ısmarlandığından başka firmalardan teklif alınmamaktadır. 

6- MGA şirketi tarafından yapılmakta olan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı dizide, Televizyon Dairesi 
Başkanı Muammer GÖZ'ün kızı Dilşad GÖZ ve Ankara TV Drama Programlan Müdürü Bahattin 
ÖZCAN'ın oğlu Alper ÖZCAN'm çalıştığına ilişkin iddialarla ilgili olarak, .Makamın 15.02:2005 tarihli 
derkenar talimatı üzerine Kurumumuz Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme ve soruşturma, başlatılmıştır. 
Konuyla ilgili incelemeler halen devam etmekte olup. yakın bir sürede sonuçlandıracaktır. 

Konuyla ilgili incelemeler sonuçlanmadığından, özellikle yorum gerektiren hususlarda görüş 
bildirilmesi mümkün olmadığından, yürütülmekte olan inceleme konusunun kapsamı da dikkate alınarak, hu 
güne kadar yapılan araştırmalar neticesinde edinilen bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

M.G.A Yapım Eğitim Tic. Ltd. firmasının "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı diziyi yapmak üzere 
Kurumla sözleşme imzalamasından sonra Televizyon Dairesi Başkanı Muammer GÖZ'ün kızı Dilşad 
GÖZ'ün sanat yönetmeni; Drama Programlan Müdürü Bahattin ÖZCAN'ın oğlu Alper ÖZCAN'ın da 
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kameraman olarak dizinin çekimlerinde görev aldıkları bilgisine ulaşılmış: dizide çalışan diğer elamanların 
Kurum personelinden herhangi birisinin çocuğu veya yakını olduğu konusunda bir bulguya 
rastlanılmamıştır. 

Ayrıca, Ankara Televizyon Müdürlüğünde Başkameraman olarak görev yapan Sabri SAVCI'mn 
söz konusu dizide çalıştığına ve böylece başka iş ve hizmet yasağım ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. 

Yukarıda belirtilen Kurum yöneticilerinin çocuklarının dizide çalışmalarının doğru olup olmadığı 
ve bunlar hakkında herhangi bir işlem yapdmasının gerekip gerekmediği hususlarında Teftiş Kurulu 
Başkanlığf nca düzenlenecek rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.. 

Firmanın önerisi ile ilgili olarak, Başkanlığını TV Dairesi Başkan Yardımcısı Muammer GOZ'ün 
yaptığı Repertuar Kurulunun 22.11.2004 tarihli toplantısında "önerinin değerlendirilebileceğine" karar 
verildiği, aynı şekilde Başkanlığım Muammer GÖZ'ün yaptığı Kurumumuz Drama Komisyonunun 
01.12.2004 tarihli toplantısında (Anılan kurul ve komisyonlarda üye olarak görevlendirilen Drama 
Programlan Müdürü Bahattin ÖZCAN'ın, bu toplantılara raporlu olması nedeniyle katılamadığı 
tutanaklarda belirtilmektedir.), firma tarafından bölüm basma 19 milyar 283 milyon lira teklif edilen 
bütçesinin (30x30') bölüm başına 15.867.500.000.- TL olarak kabul edildiği ve 03.12.2004 tarihinde 
dizinin M.G.A adlı firmaya ısmarlanması konusunda Makamdan onay almdıktan sonra firma ile 
08.12.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Görüldüğü gibi Muammer GÖZ ve Bahattin 
ÖZCAN'ın rolü, dizinin alınmasında sadece karar aşamasında oy kullanmadan ibaret olup, karar 
alınmasında tek basma yetkileri yoktur. 

7- Kurum tarafından yapımı gerçekleştirilen '"Bizim Evin Halleri*1 adlı diziye, ajuı zamanda İCNe 
Seninle Ne Sensiz" adlı dizinin yapımını üstlenen M.G.A firmasının Eylül 2002 tarihinden bu yana 
prodüksiyon hizmeti sağladığı, bu bağlamda firmanın, her bir bölüm için Kurum dışından 23 elaman 
görevlendirdiği, bu kişilerden ikisi yönetmen birisi de sanat grubundan olmak üzere üç kişinin uNe Seninle 
Ne Sensiz" adlı dizide de görev yaptıkları belirlenmiştir. Mevzuat açısından, firmanın, Kurum yapımında 
görevlendirdiği elemanlarını, günlük çekimlerin tamamlanmasından sonra başka bir işte/yapımda 
çalıştırmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

8- M.G.A Yapım Eğitim Tic. Ltd. firması 17.11.2004 tarihli bir yazı ile Kuruma müracaat ederek 
"Ne Seninle Ne Sensiz" adlı diziyi yapmak istediğini belirtmiş, firma talebi ilgili kurullarda ve normal 
süresi içinde değerlendirilerek, 03.12.2004 tarihinde dizinin M.G.A adlı firmaya ısmarlanması konusunda 
Makamdan onay alındıktan sonra firma ile 08.12.2004 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Dizinin alınmasına karar verilmesi aşamasında herhangi bir akrabalık ya da çıkar ilişkisinin 
olduğuna dair (Çekimlerin başlamasından sonra, yukarıda adı geçen Kurum yöneticilerinin çocuklarının 
yapımda çalışmalarından başka) somut bir emareye rastlanılmamıştır. * 

Arz ederim. \ \ 

Şenol DEMIRÖZ 
Genel Müdür 
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Kurum Dışına Ismarlanan Tv. Programianna Ait Bilgi Listesi 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

2 

3 

ÖNERİ ADI 

TV DİZİLERİ 

DÖNME DOLAP 

CUMBADAN RUMBAYA 

KALEİÇİ (BARTER) % 60 

ZEYTİN DALI 

AZİZE 

GERİYE KALAN...Y.D / ö 

KUZENLERİM 

KUZENLERİM 

AŞK MAHKUMU 

AŞK MAHKUMU 

SON YAPRAK 

ŞEYTAN AYRINTIDA Gl i 

SULAR DURULMUYOR 

AYVA SARI NAR KIRMIZ 

BÜYÜK UMUTLAR 

MEDDAH 

TV FİLMLERİ 

SİHİRLİ LAMBA 

KAYNANALAR 

AŞK MAHKUMU 

FİRMA 

RE-TO 

PROMETE 

BİLGE YAPIM 

BİNBİR YAPIM 

BİRSEL FİLMCİLİK 

HAYAL YAPIM 

KOLİBA 

KOLİBA 

DOKU FİLM 

DOKU FİLM 

P FİLM 

RENKLİ TÜRKÇE 

SEDİNE FİLM 

DOKU FİLM 

BUGAY YAPIM 

AJANS A 

BÜLBÜL YAPIM 

AJANSA 

DOKU FİLM 

YAZAN 

RECEP SARI/PINAR UYSAl 

P.SAFA/HALİT REFİĞ 

GÖKHAN AKTEMUR 

ATİLLA ENGİN 

SEVGİ SAYGI 

BERRİN ŞERBETÇİOĞLU 

GAMZE ÖZER 

GAMZE ÖZER 

ÜNAL KÜPELİ 

ÜNAL KÜPELİ 

ÖMER LÜTFÜ METE 

AHMET ÜMİT/CEVDET MEF 

HÜSEYİN KARAKAŞ 

VİLMER ÖZÇINAR/C.AKDEI 

U.BUGAY/S.DÖLEK/E.ELGC 

TEKİN AKMANSOY 

EYLEM KOZA 

TEKİN AKMANSOY 

ÜNAL KÜPELİ 

Bö lüm Bedeli (TL) 

> 
98.382.500.000 TL 

153.191.500.000 TL 

81.638.000.000 TL 

112.700.000.000 TL 

90.447.000.000 TL 

115.517.500.000 TL 

41.900.000.000 TL 

54.470.000.000 TL 

105.087.000.000 TL 

105.067.000.000 TL 

114 137.500.000 TL 

86.882.500.000 TL 

103.155.000.000 TL 

104.650.000.000 TL 

90.965.000.000 TL 

11.040.000.000 TL 

TOPLAM 

115,000.000,000 

161.000.000.000 TL 

191.475.000.000 TL 

Bölüm 
Sayısı ve 
Süresi 

13x50' 

5x50' 

13x50' 

13x50' 

13x50' 

4x50' 

13x45' 

9X50' 

4x50' 

4x50' 

10x50" 

13x50' 

13x50' 

13x50' 

10x50' 

30x10' 

845 dk 

1x90' 

1x90' 

1 x 9 0 ' 

Sözleşme T 

1.27 

7 

1.0 

1.4 

1.1 

4 

5 

4 

4 

4 

1.14 

1.12 

1.3 

1.36 

90 

3 

1 

16 

1 



4 

5 

6 

7 

S 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

AKTÖR ESKİSİ 

ÜVEY ANA 

PAYDOS 

YOLPALAS CİNAYETİ 

DUDAKTAN KALBE 

BELGESELLER 

ZAMANIN TANIĞI 

ANADOLU HİKAYELERİ 

YAYLAKTAN KIŞLAĞA 

AMERİKA HATTI 

YARIŞMALAR 

ŞANSLI BEBEKLER 

EVE NE LAZIM 

MİRAS 

HABER MAGAZİN 

POLİTİKA KULVARI 

POLİTİKA KULVARI 

ANTV 

VİDEOLA 

VİDEOLA 

ANTV 

VİDEOLA 

İLTEK 

TEK DOĞAN 

BİMUS 

DOST YAPIM 

BİOART 

BAYTİMUR YAPIM 

LİMON YAPIM 

THA 

THA 

A. RIZAYEV/ ATİLLA ENGİN 

AKA GÜNDÜZ/ÜLKÜ ERAK/I 

C.F.BAŞKUT/ÜLKÜ ERAKAl 

H. E ADIVAR/ATİLLA ENGlt> 

Ö.SEYFETTİN/Ü.ERAKALIN 

CEMAL GÜLAS (BARTER) 

SEVİNÇ YAVUZ 

MUSTAFA NADİR ONAY 

O.KEMAL ALPTEKİN 

PEKYAŞA SÖZBİR 

EVRİM ASLAN 

HAYRI ASLAN 

HALİL ÖZGÜDEN 

HALİL ÖZGÜDEN 

109.273.000.000 TL 

178.652.500.000 TL 

156.687.000.000 TL 

117.323.000.000 TL 

185.552.000.000 TL 

TOPLAM 

27,546,093,000 

27,250,000,000 

14,300,000,000 

11.500.000.000 TL 

TOPLAM 

27,500,000,000 

32,450,000,000 

36.097.450.000 

TOPLAM 

8.970.000.000 

9.257.500.000 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

1x60' 

1x90' 

1x90' 

1x60' 

1x90' 

570 dk 

16X27'-3! 

13x30" 

26x25' 

13x25' 

115 dk 

9X45' 

9X45' 

84X60' 

150 dk 

13x45' 

13x45' 

90 dk 

) 
1770 dk 

1 

1 

15 

1 

1 

44 

3 

3 

1 

2 

2 

3.0 

1 

1 

16.676. 



T.B.M.M. B : 7 0 

DÖNME DOLAP 

1 5 . 3 . 2005 0 : 5 

ÖNERİ SAHİBİ 
TÜRÜ 
SENARYO 
YÖNETMEN 
OYUNCULAR 

KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 

RE-TO (RECEP SARI) 
TV DİZİSİ 
RECEP SARI / PINAR UYSAL / MURAT KOCA 
MUSTAFA ŞEVKİ DOĞAN 
SALİH GÜNEY, EROL KARDESECİ, SOYDAN SOYTAŞ, 

ANTA TOROS, HÜLYA SAVAŞ, BENGİ ÖZTÜRK, ÖZLEM 
ÇEVİK, ÖZLEM FİDAN, ZELİHA GÜNEY, RÜÇHAN GÜREL. 
: 30.04.204 
: OÖNME DOLAP adlı önerinin değerlendirilebileceğine karar 
verilmiştir. 

KONU : Sırrı Berker, yazar kimliği ile dolaşan bir istihbarat elemanı ya da 
istihbarata hizmet eden bir yazardır. Severek evlendiği karısıyla ilişkileri zamanla bozulmaya 
başlamıştır. Büyük çapta bir tarihi eser kaçakçılığı için yapılacak operasyon için bilgi 
toplamaktadır. Bir kasabaya gelir. Orada romanını yazma bahanesiyle çalışmaya başlar. 
Çevresindeki karakterlerle hikaye, gelişim gösterir. 

CUMBADAN RUMBAYA 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 

PROMETE FİLM (CENGlZ ERGUN) 
PEYAMİ SAFA / HALİT REFİĞ 
TV DİZİSİ (5 BÖLÜM) 
14.05.2004 

KONU : Üsküdar'da eski bir evde annesi ve evlilik dışı bir çocuğu olan 
ablası ile yaşayan Cemile'ye deli dolu davranışları yüzünden Deli Cemile lakabı 
takmışlardır. Çok güzel bir kız olan Cemile'nin tüm amacı beğenmediği bu çevreden 
uzaklaşıp asri bir yaşam sürebileceği bir muhite taşınmak ve oraya uygun bir evlilik 
yapmaktır. Bunun için de her şeyi göze alabilecektir. Bir tesadüf sonucu istediği fırsatı 
bulur. Kayserili zengin bir müteahhit olan Tahsin Bey aşık olduğu Cemile için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmaz. Cemile hayallerine kavuşabilecekken evlerine kiracı olarak 
gelen Selim'e aşık olur. Hayallerini gerçekleştirebileceği Tahsin Bey ile, büyük aşkı 
Selim arasında bocalar. 

KALEİCİ 

ÖNERİ SAHİBİ : BİLGE YAPIM (METİN TUNÇTÜRK) 
SENARYO : GÖKHAN AKTEMUR 
TÜRÜ : TV DİZİSİ 
KURUL TARİHİ : 24.05.2004 

KURUL KARARI : KALEİÇİ adlı önerinin, barter karşılığı önerilen senaryosunun 
değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 

KONU : Hikaye Ankara Kalesi içindeki bir mahallede ve çevre semtlerde 
geçmektedir. Kale içindeki yöresel mimari taşıyan evlerden bazıları, rant uğruna 
malum inşaat mafyası tarafından yıkılmak istenmektedir. Mahalle sakinlerini ikna 
sürecinde yaşananlar, mahalleli arasındaki ilişkiler, aşklar, kıskançlıklar, 
çaresizlikler, dramatik bir çatı altında buluşturulmuştur. 
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T.B.M.M. B:70 15.3.2005 

Z E Y T İ N DALI 

O: 5 

G E R Ç E K A J A N S ( T A N J U K O R E L ) 
A T İ L L A ENGİN 
T V DİZİSİ 
22 .07 .2004 
Z E Y T İ N DALI adlı önerinin değerlendirilebileceğine karar 

Ö N E R İ S A H İ B İ 
S E N A R Y O 
T Ü R Ü 
K U R U L T A R İ H İ 
K U R U L K A R A R I 
verilmiştir. 

K O N U : Zeytinlikleri ile ünlü, bir Ege kasabasının köklü ailelerinden 
Dervişoğulları ve kasabaya 20'li yaşlarında gelen, Dervişoğulları'nın yanında palazlanan, şimdi 
ise kasabanın en zengin ve güçlü konumuna yükselen Köseliler yani Haşim arasındaki 
çatışma işlenmektedir. Derviş ile Haşim birbirleri ile kimsenin bilmediği bir nedenden dolayı 
konuşmamaktadırlar. Derviş'in oğlu Fazlı ilk aşkı Zeynep'i, Haşim'e kaptırmıştır. Şimdiki karısı 
ile sevgi ve saygı dolu bir ilişkileri vardır. Kızı İklim, ziraat mühendisi olmuştur ve ailenin 
gururudur. Oğullan Kenan ise sorumsuz bir yaşam sürmektedir. Haşim oğlu Toprak ise 
babasının tersine çevresi ile uyumlu ilişkileri olan sevimli bir gençtir. Olaylar İklimin okulunu 
bitirip baba evine dönmesi ve Toprak'ın asker arkadaşı Selim'in yurt dışına kaçmak üzere 
kasabaya gelmesi ile gelişecektir 

AZİZE 

Ö N E R İ SAHİBİ 
S E N A R Y O 
T Ü R Ü 
K U R U L TARİHİ 
Y Ö N E T M E N 
O Y U N C U L A R 

: B İRSEL FİLMCİLİK (SEVGİ B İRSEL) 
: SEVGİ SAYGI 
: TV DİZİSİ (AİLE) 13X50 ' 
:30.07.2004 
: SEVGİ B İRSEL 
:Ediz H U N , Ruhsar ÖCAL. İ Ikay S A R A N , 
A K K A Y A , Salih K A L Y O N 

Yeliz 

KONU: İzmir'in bir kasabasında yaşayan Hikmet ve Aziz kan kardeş olurlar. Aziz 
İstanbul'a gelir ve kısa sürede zengin bir iş adamı olur. Hikmet kasabada yaşamaya 
devam eder. Yıllar geçer, Hikmet ölüm döşeğindedir, canından çok sevdiği kızı Aziz'y© 
bir mektup bırakarak Aziz'e emanet eder. Aziz, mektubu okuduğunda çok etkilenir ve 
ancak ailesinden beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Ailesi Azize'nin eve gelmesini 
istememektedir. Tüm itirazlara karşın Aziz kasabaya gider ve Azize'yi al'P İstanbul'a 
getirir. Evde kısa zamanda sorunlar ortaya çıkar. Azize sevgi dolu yaklaşımı ve iradesi 
ile bu sorunların üstesinden gelir ama hayat ona farklı sürprizler hazırlamaktadır. 

GERİYE KALAN...YASAYAN DEĞERLERİMİZ/ÖMER SEYFETTİN 

Ö N E R İ SAHİB İ 
S E N A R Y O 
T Ü R Ü 
K U R U L TARİH İ 
K U R U L K A R A R I 

H A Y A L YAPIM ( Ş Ü K R Ü T Ü R E N ) 
B İ N N U R Ş E R B E T Ç İ O Ğ L U 
TV DİZİSİ + TV FİLMİ 
O3.08.2004 

GERİYE KALAN... YAŞA YAN DEĞERLERİMİZ/ÖMER 
SEYFETTİN adlı önerinin değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 

K O N U : Her bölümde Ömer Seyfettin'in yaşamından kesit verilirken, bir hikayesi de 
TV.'ye film olarak uyarlanacaktır. 

KUZENLERİM 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
YÖNETMEN 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 

KOLİBA (ATA TÜRKOGLU) 
GAMZE ÖZER 
ERKAN BÜKER 

TV DİZİSİ 
30.04.2002 

KONU : Birbirleriyle hiç anlaşamayan ve tamamıyla zıt karakterdeki üç kuzen, 
İstanbul'da a anneannelerinden miras kalan evde mecburen bir arada yaşamak zorunda 
kalırlar ve komedi tarzındaki olaylar, yan karakterlerin de katılımıyla gelişmeye başlar. 

- 6 4 8 -

http://O3.08.2004


T.B.M.M. B:70 15.3.2005 

ASK MAHKUMU 

0 : 5 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 

: DOKU FİLM (ÜNAL KÜPELİ) 
: ÜNAL KÜPELİ 
: TV FİLMİ 

: 05.04.2004 

KONU :Hikaye 50'li yıllarda geçmektedir. 30 yaşlarındaki Fırat. 
İstanbul'da taksi şoförlüğü yapmaktadır. Fırat, taksicilik yaparken Sevda adında, 
pavyonda konsomatrislik yapan bir kadınla tanışır. Onu her iş çıkışı evine 
bırakmaktadır. Zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşma başlar. Bir gün Fırat, 
Sevda'ya sarkıntılık eden arsa mafyasından birini vurur ve bu yüzden hapse düşer. 
Adam felç olmuştur ve Fırat beş yıl hüküm giyer. Üç yılını kapalı cezaevinde 
geçirdikten sonra, son iki yılı bir kasabada sürgün geçirir. Senaryo, bu kasabaya 
sürgüne gitme yolculuğuyla başlar. Geriye dönüşlerle geçmişteki olaylar verilir. Fırat, 
kasabaya gelip yerleşir. Orada Rasim Baba'yla tanışır. Rasim Baba'nın Cennet adında 
öğretmen bir kızı vardır. Adana'da öğretmenlik yapmaktadır. Sonradan Cennetin 
aslında pavyondaki Sevda olduğu anlaşılır. Sevda pavyonda çalıştığını saklamıştır 
babasından. Fırat'la Cennet arasında yeniden yakınlaşma başlar. Derken bir gün 
Fırat'ın vurduğu adam Mirza bey kasabaya gelir. Tekerlekli sandalyededir. Rasim 
babanın arsasının da içinde bulunduğu bir arazinin peşindedir. Mirza, Cennet'in Rasim 
babanın kızı olduğunu öğrenince şantaj yapmaya başlar. Cennet de hem babasını, 
hem de Fırat'ı bü adamın belasından kurtarmak için Mirza'nın otel odasına gider. Fırat 
bunu öğrenir ve kasabayı terk etmek üzere tren istasyonuna gider. Cennet peşinden 
koşar, yetişemez. Ayağı kayar ve trenin altında kalır. 

SON YAPRAK 

ÖNERİ SAHİBİ 
TÜRÜ 
SENARYO 
YÖNETMEN 
OYUNCULAR 

KURUL TARİHİ 

P FİLM (ÖZHAN EREN) 
TV DİZİSİ 
ÖMER LÜTFÜ METE 
ALPARSLAN BOZKURT 
AYŞEGÜL ALDİNÇ, SEÇİL MUTLU, UMUT SEZGİN, YUSUF 

SEZGİN, ALEV GÜRZAP, ŞENCAN GÜLERYÜZ, DURSUN ALİ 
SARIOĞLU, AYSUN METİNER, CANAN ÇİFTEL, HALİL KUMOVA. 
: 19.04.2004 

KONU : Sanat tarihçisi olan Çiğdem, doktor arkadaşı Nil'in de desteği ile 
Amasya'dan gelen teklifi kabul eder ve annesinin karşı çıkmasına karşın oraya gider. 
Amasya milletvekili Faruk, bakan olmuştur. Şehirde bunun kutlamaları vardır. Faruk'un 
çocukluktan beri yakın arkadaşı olan Mehmet mimardır ve şehrine gönülden bağlıdır. Faruk 
ona belediye başkanı olması konusunda baskı yapmaktadır. Çiğdem ve Nil, Amasya'ya 
geldiklerinde bir karmaşaya tanık olurlar. Şehirde herkesin tanıdığı Deli Nezaket trafiği 
tıkamıştır. Bu tıkalı trafikte, arabasıyla bekleyen Mehmet, Çiğdem'i görür ve ilk anda ondan 
etkilenir. Karmaşada onunla tanışma nedeni olması için Çiğdem'in arabasına çarpar. Aynı 
arabada Mehmet'in babası da vardır, Çiğdem ve Nil'e kalacak bir yer bulma konusunda 
yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu arada geçmişe dayalı bir intikam duygusuyla hapisteki 
cezasını tamamlayan Aziz'in tek amacı Faruk'tan intikam almaktır. 

ÖNERl SAHİBİ 
TÜRÜ 
SENARYO 
YÖNETMEN 
OYUNCULAR 

KURUL TARİHİ 

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR 
: RENKLİ TÜRKÇE FİLM (CEVDET MERCAN) 
: TV DİZİSİ (POLİSİYE) 
: AHMET ÜMİT 
: CEVDET MERCAN 
: CÜNEYT TÜREL, NEJAT İŞLER, İREM ALTUĞ, MERAL 
ÇETİNKAYA, FIRAT TANIŞ, LEVENT YILMAZ, İHSAN DEVRİM, 
METE HOROZOĞLU, AYTEKİN ÖZEN, GAZANFER ÜNDÜZ, 
SENEM SAY. 
: 30.04.2004 

KONU : Karısını ve kızını, arabasına konan bir bombanın patlaması sonucu 
kaybeden cinayet masası baş komiseri Nevzat, bir yandan karısının ve kızının katillerini 
bulmak için araştırma yapar, bir yandan da cinayet olaylarını ekibiyle birlikte çözmeye çalışır. 
Polis ekibindeki en önemli yardımcılan. İlkay, Ali ve otopsileri yapan Nermin'dir. 
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SULAR DURULMUYOR 

0:5 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
YÖNETMEN 
OYUNCULAR 

:SEDİNE FİLM (HÜSEYİN KAR AK AŞ) 
:HÜSEYİN KARAKAŞ 
:TV DİZİSİ 
-.28.05.2004 
HÜSEYİN KARAKAŞ 

:HÜLYA KOÇYİĞİT, MAHMUT GÖKGÖZ, ENİS AYBAR, 
SEDA FETTAHOĞLU, ÜMİT TOMBAK, BUKET 
YANMAZ, MEHMET ULAY, ÇİĞDEM TUNÇ, 
SELİN DEMİRATAR, GÖKÇEN GÖKÇEBAĞ, 
BAHAR TÜRK. 

KONU :Bedri, yasadışı yollardan para kazanan, bunun için de 
cinayet, iftira gibi her türlü kötülüğü yapabilen bir insandır. İlk eşinden olan kızı 
Gülçin'e çok kötü davranırken, ikinci eşinden olan kızı Eda'ya çok toleranslı 
davranır. Gülçin, Caner'e aşıktır. Bir gün buluştuklarında bir cinayete tanık 
olurlar. Gülçin babasının korkusundan kaçar. Caner yaralıya yardım etmek 
isterken polislere yakalanır ve adam da öldüğü için onu cinayetten göz altına 
alırlar. Taksi şoförlüğü yapan Caner'in annesi Esma'nın kocası hapistedir. 
Ancak çocuklarına babalarının öldüğü yalanını söylemiştir. Zaten o da Bedri'nin 
yüzünden hapse girmiştir. Gülçin ise Caner'i kurtaracak tek kişidir, ancak o da 
korkudan bir şey yapamamaktadır. 

AYVA SARI NAR KIRMIZI 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURULKARARI 

DOKU FİLM (ÜNAL KÜPELİ) 
VİLMER ÖZÇINAR/ CENGİZ AKDENİZ 
TV DİZİSİ 
11.06.2004 
AYVA SARI NAR KIRMIZI adlı önerinin 

değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 

KONU : Makedonya'da birbirlerini seven ve müslürnan olan Sadık 
ile hristiyan olan Serfiya birbirlerine aşık olmuşlardır. Aileler din farkı nedeniyle 
bu aşkı onaylamazlar. İlk evliliğinden 5 yaşında bir kızı olan Serfiya, Sadık'a 
olan aşkı yüzünden ailesini terk eder. Serfiya müslürnan olan Safiye adını alır 
ve onunla evlenir. Serfıya'nın ailesi küçük kızı Fikreta'yı bir daha ona 
göstermezler. Yıllar sonra Sadık ve Serfiya oğulları Mustafa ile Türkiye'ye 
gelerek Sapanca'ya yerleşirler. Serfiya, yaşadığı sürece kızı Fikreta'nın 
hasretini çekmiştir. Gece bekçisi olan Mustafa çevresinde sevilen bir insandır. 
Artık huysuz bir ihtiyar olan Sadık da yalnız kaldığı zamanlarda ölüp giden 
Serfıya'nın, kızı Fikreta yüzünden yaşadığı mutsuzluk nedeniyle vicdan azabı 
çekmektedir. Mustafa'nın evli bir oğlu ve babaannesi Serfiya gibi çok güzel olan 
Safiye adında bir kızı vardır. 
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BÜYÜK UMUTLAR 

0:5 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
YÖNETMEN 
OYUNCULAR 

KURUL TARİHİ 
KURULKARARI 
karar verilmiştir. 

:BUGAY YAPIM (UMUR BUGAY) 
:UMUR BUGAY/SULHİ DÖLEK/ENGİN ELGÜN 
:TV DİZİSİ 

: ERKAVİM YILDIRIM 
: ENGİN ŞENKAN. ASLI ZEN, MÜJGAN AĞRALI, MEHMET 
AKAN. 
MURAT AKKOYUNLU, EMRE TÜRÜN, ARDA ÖZİRİ, ASLI 
TANDOĞAN, ERKAN BEKTAŞ, DİDEM UZEL, SELİN 
DİLMEN, 
CEREN ERGİNSOY, HAKAN ÇİMENLİ. 

.11.06.2004 
:BÜYÜK UMUTLAR adlı önerinin değerlendirilebileceğine 

Eşini yıllar önce kaybetmiş olan Necmi, dört çocuğu ile birlikte zorluklar, maceralar, az 
da olsa mutluluklarla beslenecek yeni bir düzene geçmiştir. Bu yaşam mücadelesinde 
en yakın destekçisi, Necmi'ye olan ilgisini saklamayan komşusu Şükran'dır. Büyük kızı 
Nurten, elektirikçilik yapan ve İçki problemi olan kocası Ismet'den boşanır ve baba evine 
döner. Aile tarafından hem sevilen hem de çok kızılan damat İsmet, küçük kızlarını da 
her fırsatta bahane ederek yeniden eşi Nurten ile bir araya gelme çabalarını sürdürür. 
Nurten ise duygularını tam olarak tahlil edememektedir. Necmi, küçük kızı Sevinç ile de 
kuşak çatışması yaşamaktadır.Büyük oğlu Levent, iş problemleri, hiçbir yerde 
tutunamaması yüzünden nişanlısı Sevil ile bir türlü evienememektedir. Babasına kalp 
spazmı geçirtecek kadar olumsuz gelişmelere neden olur. Kuryecilik yapan küçük oğlu 
özgür ise tesadüfen tanıştığı Gamze adlı bir mankenle gönül macerası yaşamaya 
başlar ama Gamze tekin biri değildir. Dolayısıyla özgür 'ün de başı dertten 
kurtulmayacaktır. Olaylar, yan hikayeler ve karakterlerin de katılımıyla gelişim gösterir. 

MEDDAH 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 

AJANS A ( TEKİN AKMANSOY) 
TEKİN AKMANSOY VE YAZI GRUBU 
TV DİZİSİ (RAMAZAN AYI İÇİN) 
16.09.2002 

KONU : Ramazan Ayı'na yönelik olarak hazırlanan öneride, günümüz ile geçmiş 
Ramazan Ayları arasında kıyaslama yapılırken, değişen değerler ve yozlaşan toplum 
eleştirilmektedir. 

SİHİRLİ LAMBA 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 

BÜLBÜL YAPIM (YUNUS BÜLBÜL) 
ÇETİN BÜYÜKAKIN 
FANTASTİK ÇOCUK 45 ' 
27.08.2004 

SİHİRLİ LAMBA adlı önerinin, demo kaseti izlenmiş ve 
değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 

KONU: Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayşe hep "sihirli lambam olsa 
da yürüyebilsem" hayalini kurmaktadır. Babası Adem'in oyuncakçı dükkanı vardır. Ayşe'nin 
durumu ve yaşlı babasının varlığı nedeniyle sevgilisi Elif ile evienememektedir. Bu arada 
kötü büyücü Pakize, ona karşı gelen kardeşi Cihangir'i sihirli lambaya hapsetmiştir. Şimdi 
o lamba Adem'in evindedir. Pakize o lambaya yeniden sahip olabilmek için çeşitli yollar ve 
büyüler dener. 
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AKTÖR ESKİSİ 

0:5 

ÖNERİ SAHİBİ 
ESER 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 
verilmiştir. 

ANTV (TUNCAY ÖNDER) 
ANAR RIZAYEV 
ATİLLA ENGİN 
TV FİLMİ 
10.09.2004 

AKTÖR ESKİSİ adlı önerinin, değerlendirilebileceğine karar 

KONU : Feyzullah, 60 yaşlarında bir aktördür. 40 yıldır yaptığı 
mesleğinde ufak tefek roller almıştır. Aslında çok yeteneksizdir. Bazıları tarafından 
alay da edilmektedir. Özellikle oğlu Edgar, babasından utanmaktadır. Karısı çektikleri 
maddi sıkıntı nedeniyle kavga çıkarmaktadır. Ama onu sevenler, daha doğrusu 
acıyanlar da vardır. Bu yüzden ona küçük roller verirler ama Feyzullah onu bile 
becerememektedir. 

Ü V E Y A N A 

ÖNERİ SAHİBİ 
ESER 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 
verilmiştir. 

V İ D E O L A (KAZIM MİNARECİ ) 
A K A G Ü N D Ü Z 
Ü L K Ü E R A K A L I N 
TV FİLMİ 
22.07.2004 
ÜVEY A N A adlı önerinin değerlendirilebileceğine karar 

K O N U : Taksi şoförlüğü yapan Osman ablasıyla birlikte 
yaşamaktadır. Ayten ise gazinoda şarkıcılık yapmaktadır. Ayten'in bir de babası belli 
olmayan bir çocuğu vardır. Osman Ayten'i içten içe sevmektedir. Ama ablasına bakmak 
zorunda olduğu için evliliğe yaklaşamaz. Ama bir gün Ayten'i kolundan tutup evine 
getirir ve onu yeni bir hayata başlatır. Onunla evlenecek, küçük hasta kızına da 
bakacaktır. Evlenirler. Mutlu bir hayat ikisi için de başlamıştır. Aradan yıllar geçer, 
küçük kız büyür, okulundan başarıyla mezun olur. Bu arada Osman'ın ablası ölmüştür. 

PAYDOS 

ÖNERİ SAHİBİ 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURULKARARI 

:VİDEOLA (KAZIM MİNARECİ) 
:ÜLKÜ ERAKALIN 
:TV FİLMİ 
:11.06.2004 
:PAYDOS adlı önerinin yeniden düzenlenmiş olan 

senaryolarının değerlendir i lebi leceğine karar verilmiştir. 

KONU : idealist ve deneyiml i bir öğretmen olan Murtaza, bir yandan 
mesleğini sürdürürken, diğer yandan da geçim sıkıntısı nedeniy le annesinden 
kalan konağın odalarını kiraya vermektedir. Karısı yaşadıkları kısıtlı hayat 
nedeniyle Murtaza'yı suçlamaktadır ama o çocuklardan aldığı mutlulukla 
yetinmektedir. Oğlu Rıdvan üniversiteyi bitirmiştir. Annesinin de zorlamasıyla 
zengin bir adam olan Hacı Bey' in kızı Nazan ile görüşmektedir . Nazan, Rıdvan 
ile ev lenme hayalleri kurmaktadır. Hacı Bey de Murtaza'nın konağının olduğu 
arsanın çok değerl i olması nedeniyle bu evliliği onaylamaktadır. 
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YOLPALAS CİNAYETİ 

0 : 5 

ÖHERİ SAHİBİ 
TÜRÜ 
SENARYO 
YÖNETMEN 
KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 
karar verilmiştir. 

ANTV/TUNCA YÖNDER 
TV FİLMİ 
H. E. ADIVAR / ATİLLA ENGİN 

10.09.2004 
YOLPALAS CİNAYETİ, adlı önerinin değerlendirilebileceğine 

KONU : Eserin kahramanı Akkız, annesi ile yalnız yaşamaktadır. Saf bir 
kızdır Akkız. Kaz çobanlığı yaptığı için ona Kaz Akkız derler. Akkız'ın Sırma adını 
verdiği ve yanından ayırmadığı bir kazı vardır. Bir gün, Akkız'ın annesinin öküz almak 
için biriktirdiği parayı, Akkız'ın annesinin aşıklarından Mükerrem zorla almak ister. 
Akkız engel olmak isteyince, itişme sırasında, Mükerrem Sırma'yı ayaklarının altında 
ezer. Akkız'ın annesi de bir süre sonra ölür. Akkız'ı, çok etkilen bu olayın ardından 
yeni bir yaşam beklemektedir. İstanbul'da Sallabaş adlı zengin bir ailenin çocuğuna 
bakan Akkız büyümüş ve güzelleşmiştir. Tam mutluluğu yakaladığı sırada kader onu 
Mükerrem'le tekrar karşılaştırır ve Akkız unutamadığı Sırma'nın intikamını onu 
öldürerek alır. Öyküde, bu ana yapının dışında Sallabaş ailesi ve yakın çevresi olan 
İstanbul'un Cumhuriyet Sosyetesi de gözlemlenmektedir. 

DUDAKTAN KALBE 

ÖNERİ SAHİBİ 
ESER 
SENARYO 
TÜRÜ 
KURUL TARİHİ 
KURUL KARARI 
karar verilmiştir. 

: VlDEOLA (KAZIM MİNARECl) 
: REŞAT NURİ GÜNTEKİN 
: ÜLKÜ ERAKALIN 
: TV FİLMİ 
: 19.08.2004 
: DUDAKTAN KALBE adlı Önerinin değerlendirilebileceğine 

KONU: : Kenan, Avrupa'nın tanıdığı ünlü bir müzisyendir. Avrupa'dan, dayısı 
Saip Paşa'nın evine bir süreliğine gelir. Ünlü bir müzisyen olmasına rağmen şımarık ve 
sorumsuz biridir de. Çapkınlıkları vardır. Birlikte döndükleri Prenses Cavidan ve babası 
Prens Vefik, dayısının dostudur. Cavidan, Kenan'dan hoşlanmaktadır. Ancak dayısının 
çiftlik komşusu olan Lamia, Kenan'ın dikkatini çeker. Saf ve küçük bir kız olan Lamia 
Kenan'a saf bir aşkla bağlanır. Kenan'ın ise Lamia'ya duygusal değil, tensel bir 
yaklaşımı vardır. Lamia, Kenan'dan hamile kalır. Olay ortaya çıkar. Lamia, başka 
şehirdeki akrabalarına gönderilir. Orada da eniştesi tarafından taciz edilir. Eniştesini 
öldürür. Mahkemede beraat eder. Akrabalarına gelirken yolda tesadüf karşılaştığı 
Kemal Bey ve kızı onu çok sevmişlerdir. Kendinden yaşça büyük olan Kemal Bey'in 
evlenme teklifini zorunlu olarak kabul eder. Kemal Bey, ona çok iyi bakar. Yaşamı 
düzelmiştir derken Kemal Bey'in yeğeni Doktor Vedat çıkagelir. Uçarı biri olan Vedat, 
Lamia'dan hoşlanır. Ona sarkıntılık ederken Kemal Bey'in kızı Makbule olayı görür ve 
Vedat'ı sevdiğinden kıskanır. İntikam almak için babasına durumu abartarak anlatır. 
Kemal Bey çok üzülür. Lamia, gitmeye karar verir. Çocuğunu alır ve döner. Ancak 
hastanede Kenan ile karşılaşır. Kenan, Cavidan ile yaptığı evlilikte mutlu olamamış ve 
ayrılmıştır. Lamia ile karşılaşmasında , onu aslında sevdiğini söyler. Mutlu son ile biter. 
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İLGİ: 02.03.2005 tarih ve 751 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızla istenen ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıdadır. 

2. Soruya Cevaben 

Drama Programları 
FİLMİN ADI 

FIRTINA 
HAYATLAR 

KİMSESİZ 
ZAMAN 
TASVİRLERİ 

AYNALAR 

Müdürlüğü' 
BÖLÜM 
SÜRE 
13X50 ' 

nde bu işle ilgili personel sayısı 35 kişidir. 
İÇERİK MALİYET 

AYIŞIĞI 
NER'DESİN 

KADİR ŞİNAS 

TEK 90' 

13X50' 

13X50' 

13X50 ' 

KISMET 

BİZİM 
HALLERİ 

ÇINARALTI 

AZİZ 

TEK 90' 

EVİN 199X25 ' 

5X50" 

NESİN 2 X 30' 
HİKAYELERİ 
(Koltuk- Patroniçe) 

Karadenizde geçimini 
balıkçılıkla temin eden 
insanların ve babasının 
ölümü üzerine kasabaya geri 
dönen bir öğretmenin 
çevresinde gelişen olayların 
anlatıldığı bir drama. 
Çocukken annesinin 
intiharına tanık olmuş bir 
adamın bu intihara sebep 
olduğunu düşündüğü kişinin 
peşinden gitmesiyle gelişen 
olaylar anlatılmaktadır. 
Anadolu'da küçük bir 
kasabaya atanan kadın 
kaymakamın, kasabadaki 
olaylara dahil olması ve yeni 
bir bakış açısı getirmesi 
işlenmektedir. 
Ayışığı Ner'desin, sosyal 
normlar, kişisel ilkeler ve 
bunlara eklenen çeşitli 
güçlüklerle donatılmış insan 
hayatında binbir engelden 
sonra bulunan sevginin 
anlatıldığı bir dizi film. 
Kadir Şinas adında bir 
avukatın gerek hukuki 
gerekse aile çevresindeki 
ilişkileri konu edilmektedir. 
Ev, Adliye ve büro ekseninde 
gelişen olayları konu alan ve 
her bölümünde izleyiciyi 
hukuk alanında kısa bilgiler 
vermeyi amaç edinen dizi 
film. 
Genç bir kadının dramatik 
yaşantısının anlatıldığı 90'fık 
TV filmi 
Ortalama bir Türk ailesinin 
günlük yaşamından kesitlerin 
sunulduğu dizi film. 
İstanbul'un eski bir 
mahallesinde yaşananların 
anlatıldığı drama. 
Aziz Nesin hikayelerinden 
uyarlanan TV filmleri dizisi 

884.000.000.000.-

137.000.000.000.-

988.000.000.000.-

845.000.000.000.-

871.000.000.000. 

130.000.000.000.-

2.314.370.000.000. 

360.000.000.000.-

114.000.000.000.-

7. Soruya Cevaben 
Adı geçen ve bir iç yapım olan "Bizim Evin Halleri" ile "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı dizinin iddia 
edildiği gibi, görevlendirme açısından söz konusu iddianın doğruluk payı yoktur. Dolayısıyla 
bugüne kadar böyle bir yöntem de mevcut değildir. 
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19.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Çorlu-Ankara arasında uçak seferlerine 
başlanıp başlanmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4937) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tararından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Çorlu İlçemiz; tarım, sanayisi ve ticaret hacmi açısından birçok ilden daha büyük 
kapasitededir, ihracat ürünlerimiz ile de önemli bir yere sahip olan Çorlu ilçemizde hali 
hazırda Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Çorlu Havaalanı mevcuttur.. Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odasının yaptırmış olduğu bir araştırmaya göre günlük SOO fazla kişinin Ankara'ya 
gitmesine ve diğer uluslar arası havaalanlarında bulunan radar ve diğer teknik özellikler 
konusunda hiçbir eksiğinin olmamasına rağmen, ne yazık ki Çorlu-Ankara arası uçak 
seferlerinin yapılmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla da sanayicilerimiz, iş adamlarımız, 
esnafımız ve Çorlu halkımız bu anlamda mağdur olmaktadır. 

Buna göre; 

1) Çorlu Havaalanının teknik, fizik ve personel açıdan herhangi bir eksiği var mıdır? 
Varsa bu eksiklikler nelerdir? Eksiklikleri gidermeyi düşünüyor musunuz? 

2) Çorlu -Ankara arası uçak seferlerinin yapılmamasının nedenleri nelerdir? 
3) Herhangi bir nedeni yoksa, Çorlu -Ankara arası uçak seferleri başlatmayı 

düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman başlatacaksınız? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

JJ Mart 2005 
SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/ - 'V^" ' ^ ° 3 K> 
KONU : Tekirdağ Milletvekili 

Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ILGİ:TBMM Başkanlığının 21.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9369 sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un 7/4937-9367 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET NURİ SAYGUN'UN 
7/4937-9367 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Çorlu İlçemiz; tarım, sanayisi ve ticaret hacmi açısından birçok ilden daha 
büyük kapasitededir. İhracat ürünlerimiz ile de önemli bir yere sahip olan Çorlu 
İlçemizde hali hazırda Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Çorlu Havaalanı 
mevcuttur. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının yaptırmış olduğu bir araştırmaya göre 
günlük 500'den fazla kişinin Ankara'ya gitmesine ve diğer uluslararası 
havaalanlarında bulunan radar ve diğer teknik özellikler konusunda hiçbir eksiğinin 
olmamasına rağmen, ne yazık ki Çorlu-Ankara arası uçak seferlerinin yapılmadığı 
bilinmektedir. Dolayısıyla da sanayicilerimiz, iş adamlarımız, esnafımız ve Çorlu 
halkımız bu anlamda mağdur olmaktadır. 

Buna göre; 

SORU 1- Çorlu Havaalanının teknik, fizik ve personel açıdan herhangi bir 
eksiği var mıdır? Varsa bu eksiklikler nelerdir? Eksiklikleri gidermeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere Çorlu Havaalanı; Trakya bölgesinin gelişen 
ekonomisi ve turizm potansiyeline yönelik olarak yörenin hava ulaşım ihtiyacını 
karşılaması ve dış hat trafiğine de hizmet verecek olması nedeniyle, Atatürk Hava 
Limanında yaşanmakta olan trafik yoğunluğuna rahatlama getirmesi amacıyla 
geliştirilerek 08.08.1998 tarihinde hizmete verilmiştir. 

Çorlu Havaalanı; 3000x45 metre beton pist, 564x150 metre apron, 3000x24 
metre taksirut ve 600.000 yolcu/yıl kapasiteli terminal binası ile iç ve dış hat 
yolcularına hizmet verecek şekilde tesis edilmiştir. Terminal binasının gelen-giden 
yolcu salonlarında 7 adet check-in kontuarı, 6 adet pasaport bankosu, 3 adet döner 
bagaj konveyörü, bilet satış bankoları ve diğer hizmet üniteleri ile donanımlıdır. 
Ayrıca söz konusu havaalanında; hava seyrüsefer hizmetleri için 1 adet NDB, 1 adet 
VOR ve 1 adet DME cihazı ile kesintisiz olarak hizmete hazır olup, bir eksiği 
bulunmamaktadır. 

SORU 2- Çorlu-Ankara arası uçak seferlerinin yapılmamasının nedenleri 
nelerdir? 

SORU 3- Herhangi bir nedeni yoksa, Çorlu-Ankara arası uçak seferleri 
başlatmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman başlatacaksınız? 

CEVAP 2-3- Tekirdağ-Çorlu Havaalanı, teknik ve fiziksel yönden tam 
donanımlı olarak, uluslararası hava trafiğine hizmet verebilecek sistem, teçhizat ve 
kolaylıklarla 24 saat hava trafiğine açık tutulmaktadır. Ancak hangi noktalar arasında 
uçak seferleri düzenleneceği hususu tamamen ticari esaslar çerçevesinde havayolu 
şirketlerince tespit edilmektedir. 

Bakanlığımızca Bölgesel Hava Taşımacılığının geliştirilmesine yönelik 
uygulamaya konulan teşvik ve önlemler sonucunda daha önce sefer düzenlenmeyen 
birçok noktaya özel hava yollarının sefer düzenlemesi sağlanmış olup, bu 
uygulamanın daha da yaygınlaştırılmasıyla Çorlu-Ankara arasında da seferler 
düzenleneceği değerlendirilmektedir. 
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20.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, bedelli askerlik için gelen talep sayısına ve bu konuda 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/4941) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i soru la r ımın Mil l i S a v u n m a B a k a n ı say ın V e c d i G Ö N Ü L 
taraf ından yazı l ı o larak cevaplandı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ımla arz eder im. 

£ ? ^ T . / 0 2 / 2 0 0 5 

AdtrnAYICAN 
T r a b z o n Mi l l e tvek i l i 

K a m u o y u n d a , daha ö n c e yap ı lan uygu lama la r ın d a etkis i i le , bedel l i asker l ik 
uygu lamas ına i m k â n t an ıyacak bir düzen lemen in yap ı lmas ı y ö n ü n d e taleplerin 
varl ığı di le get i r i l i rken, çeşitli ve değiş ik aç ık lamalara d a yer ve r i lmek te olduğu 
göz lenmekted i r . 

B u d u r u m karş ı s ında , m e v z u n u n açıkl ığa kavuş tu ru lmas ı iç in; 

S O R U L A R 

1- Bede l l i asker l ik u y g u l a m a s ı yapı labi lmesi için Bak an l ı ğ ı n ı za intikal 
e tmiş ta lep sayısı ne kadard ı r? 

2- Asker i iht iyaçlar göze t i ld iğ inde , bedell i asker l ik u y g u l a m a s ı n a imkân 
ve recek bir d ü z e n l e m e n i n yap ı lmas ı m ü m k ü n m ü d ü r ? 

3 - Bede l l i askerl ik ile ilgili bir ça l ı şma yap ı lmas ı d ü ş ü n ü l m e k t e midir; 
d ü ş ü n ü l m e k t e ise belli bir t akv im bel i r lenmiş midi r? 

T.C. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7009-CS C ' Y î ^ 

K O N U Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 21 ŞUBAT 2005 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS. 0.10. 00. 
02-7/4941-9387/28971 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN tarafından verilen "bedelli askerlik için gelen 
talep sayısına ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığına" ilişkin 7/4941 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. ^-^ ~\^s^ r (^ 

^ ^ . V e c d i GÖNÜL 
Rfillî Savunma Bakanı 

M MART 2005 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN ASIM AYKAN TARAFINDAN VERİLEN 

7/4941 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Askerlik yükümlülüğü için kaynağa giren miktarın ihtiyaçtan fazla olması durumunda, 
ihtiyaç fazlası olanların bedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkân 
sağlayan düzenleme, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinde mevcuttur. 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesi; "Her celp yılından evvel o yıl silâh 
altına alınacak miktar, kaynak olarak Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilerek 
Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaç miktarını tespit ederek Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut celp sistemine uygun olarak temel askerlik 
eğitimine tâbi tutulur. Her celp döneminde eğitim merkezlerine sevk edilen miktar 
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenenden fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, temel 
askerlik eğitimini müteakip, o yılın 1 Ocak tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış 
kurları esas alınarak, dövizle askerlik için tespit edilen miktarın yarısının karşılığı Türk lirası 
bedel ödemek veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak suretiyle 
askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamına 
alınmazlar." hükmünü amirdir. 

Bedelli askerlik talebi ile ilgili olarak askerlik şubelerine müracaat etmenin veya 
müracaat miktarının konu ile ilgisi bulunmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetinin 
uygulanması, yukarıda açıklanan kanun maddesinde belirtildiği üzere Genelkurmay 
Başkanlığfnın ortaya koyduğu Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı ile bağlantılıdır. 

2. Askerlik hizmet süreleri 15 Temmuz 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 
erbaş-erler için on sekiz aydan on beş aya, yedek subay adayları için on altı aydan on iki 
aya, kısa dönem erbaş-erler için ise sekiz aydan altı aya indirildiğinden Devlet istatistik 
Enstitüsü verilerine ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin insan gücü plânlamasına göre yeni bir 
bedelli askerlik uygulaması mümkün görülmemektedir. 

3. Mevcut insan gücü kaynağımız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacını ancak 
karşıladığından yeni bir bedelli askerlik uygulaması çalışması yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

I.Vecdi GÖNÜL 
lillî Savunma Bakanı 
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21,- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki hava kirliliğine karşı alınacak ön
lemlere ve kaçak kömür satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/4943) 

11.2.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Hava kirliliği Adana'nın en önemli sorunlarından bir haline gelmiştir. Kirliğin temel 
nedeni kalitesiz ve kaçak kömür kullanımıdır. Konuyla ilgili olarak, 

1. Adana'da düzenli hava kirliliği ölçümleri yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa son iki 
aylık ölçüm sonuçlarını bize göndermeniz mümkün müdür? 

2. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğine karşı bakanlığınızca ne gibi 
önlemler alınabilir? 

3. Kaçak ve kalitesiz kömür satışı nasıl engellenebilir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- %^l^CS>0 / / / J /2005 

Konu: Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 21/02/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4943-9404/29066 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
"Adana'daki hava kirliliğine karşı alınacak önlemlere ve kaçak kömür satışına ilişkin" 7/4943 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

/ / / Osman PEPE 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
«ADANA'DAKİ HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERE VE 
KAÇAK KÖMÜR SATIŞINA İLİŞKİN " 7/4943 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 
1- Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne ait mobil hava ölçüm aracı ile 2000 

yılından itibaren düzenli olarak ölçümler yapılmaktadır (arıza ve bakım hariç). Hava 
kirliliğinin tespiti amacıyla Ortam Havası Ölçüm İzleme Programı yapılmış olup, şehir 
merkezinde belirlenen 16 noktada ölçümler yapılmaktadır. Son iki ayda yapılan aylık 
ölçümlere ait genel ortalama sonuçlan yazımız ekinde gönderilmektedir. 

2- Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı illerimiz başta olmak üzere, birçok 
ilimizde ve yerleşim birimlerimizde gerekli tedbirlerin alınmaması neticesinde hava kirliliği 
sorunu yaşanmakta ve kritik meteorolojik şartların oluşması durumunda hava kirliliği çevre 
ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak; 
Çevre Kanunu, Bakanlığımız Kuruluş Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 
çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 

İllerin hava kalitesi ölçüm değerleri Bakanlığımızca izlenmekte, illerin kirlilik 
durumları tespit edilmekte ve bu değerler dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurul Kararlan 
aracılığıyla alınması gerekli olan tedbirler ve uygulamalar yapılmaktadır. 

Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla valiliklere Genelgeler gönderilmekte ve 
önlemlerin alınması istenilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca şehirlerimizde ortaya 
çıkan hava kirliliğinin kontrol altına alınması ve azaltılması için valiliklere Hava Kirliliği 
Kontrol Tedbirlerini içeren 27 Nisan 2004 tarih ve 2004/4 sayılı Genelgemiz gönderilerek 
Genelgede belirtilen hususlann uygulanması ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
istenmiştir. 

Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce hava kirliliğinin azaltılması hususunda 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede; 

Adana'da hava kirliliği ile mücadele kapsamında, söz konusu Genelge doğrultusunda 
İl dahilinde kullanılacak yakıtlann (sıvı-katı) satış şartlan ve özelliklerini içeren 2004-2005 
yılı yakıt programı İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek belirlenmiştir. Bu kararlarla İl'de 
kullanılacak yakıt özellikleri belirlenmiş, satışa sunulan kömürlerin torbalanması şartı 
getirilmiştir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gemi ile gelen ithal kömürlerden 
gümrük kapısında numune alınmakta aynca Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de katılımı ile 
kurulan komisyon tarafından, İl içinde kömür satış yerleri haftada 1 gün denetlenerek 
numuneler alınmakta ve laboratuarlarda analizi yaptınlmaktadır. 

Sanayi kuruluşlannda da Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında denetimler yapılmakta; emisyon izni başvurusu yapılması, 6 nolu 
fuel-oil kullanan sanayi kuruluşlanna baca gazı antma tesisi kurulması veya düşük kükürtlü 
yakıt kullanılması sağlanmaktadır. 

Yumurtalık İlçesinde faaliyet gösteren Sugözü Termik Santrali bacalanndan çıkan 
emisyonlann sürekli izlenmesi için "sürekli sabit baca izleme sistemi" kurulmuş olup, bu 
sistemden alınan verilerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz tarafından izlenmesini 
sağlayacak sistem bulunmaktadır. 

3- Kaçak ve kalitesiz kömür satışının engellenmesi sıkı ve sürekli bir denetimle 
gerçekleştirilebilir. İl içerisinde kaçak ve kalitesiz kömür satışının önlenmesinde, kömürlerin 
il-ilçe sınırlanna girişinden itibaren kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kontrol ve denetimi 
sağlanabilir. 
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22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ABD Büyükelçiliğinin bina çevresinde aldığı güvenlik ön
lemlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/4944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.02.2005 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin emniyet kaygılan dolayısıyla, önce Paris 
Caddesi'nin ABD Büyükelçiliği'nin arkasında kalan kısmı trafiğe kapatılmış, daha sonra da 
Atatürk Bulvan'mn ABD Büyükelçiliğinin önünde kalan kısmındaki yaya geçidi iptal 
edilerek demir bariyerler yapılmıştır. Mevcut durumda yayaların buradan geçme imkanı 
kalmamıştır. 

Keza, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçisi'nin rezidansında da benzer emniyet 
sıkıntıları olduğu düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda: 

Sorular: 

1- ABD Büyükelçiliği'ne, ABD Hükümetini de tatmin edecek emniyet tedbirlerini 
alabilmesi için, Büyükelçilik ve rezidans kompleksi yaparak rahatça hareket 
edebilmeleri ve Büyükelçiliklerini şehir dışına çıkartmaları teklif edilecek midir? 

2- Türk Hükümeti olarak, ABD'lilerin rahat edebilmeleri için kendilerine şehir dışında 
bilabedel bir arazi tahsis etmeyi düşünür müsünüz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/90507 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.02.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/4944-9408/29075 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/4944 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Dışişleri Bakanı ve 
3«şbakan Yardımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiligi'nin emniyet kaygıları dolayısıyla, önce Paris 
Caddesi'nin ABD Büyükelçiligi'nin arkasında kalan kısmı trafiğe kapatılmış, daha sonra da 
Atatürk Bulvan'nın ABD Büyükelçiligi'nin önünde kalan kısmındaki yaya geçidi iptal 
edilerek demir bariyerler yapılmıştır. Mevcut durumda yayaların buradan geçme imkanı 
kalmamıştır. 

Keza, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçisinin rezidansında da benzer emniyet 
sıkıntıları olduğu düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda; 

Sorular: 

1- ABD Büyükelçiliği'ne, ABD Hükümetini de tatmin edecek emniyet tedbirlerini 
alabilmesi için, Büyükelçilik ve rezidans kompleksi yaparak rahatça hareket 
edebilmeleri ve Büyükelçiliklerini şehir dışına çıkartmaları teklif edilecek midir? 

2- Türk Hükümeti olarak, ABD'lilerin rahat edebilmeleri için kendilerine şehir dışında 
bilabedel bir arazi tahsis etmeyi düşünür müsünüz? 

YANITLAR: 

Bu konularda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

«Abdullah G\ 
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23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, soruşturma komisyonunda görev yapan bir millet
vekilinin beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4967) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.02.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

14.12.2004 tarihinde, Bakanlığınıza yönelttiğim 7/4448 sayılı soru önergeme 
31.01.2005 tarihinde Bakanlığınızca verilen cevaplar içerisinde, bazı soruların cevapsız 
kaldığı görülmüştür. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim: 

Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkında, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 
sıfatıyla görmekte olduğu davalarla ilgili olarak, Enerji Eski Bakanları Zeki Çakan ve Cumhur 
Ersümer'in Yüce Divan'a şevki yönünde karar veren soruşturma Komisyonunda görev yapan 
AKP Milletvekilleri Mehmet Güner ve Selami Uzun'un ilk duruşmadan sonra, Yüce Divan'a 
8 sayfalık bir bilgi notu gönderdiği basından öğrenilmiştir. 

Mahkemeye yazı gönderenlerden Selami Uzun: "3 Kasım 2004'deki duruşmada 22 
konunun tasnif dışı bırakılacağını öğrenince, Anayasa Mahkemesi'nden üst düzey bir yetkili 
ile görüştüm. Tasnif dışı bırakılmak istenen 22 konu, önerge ve raporda vardı. Bunun üzerine 
yetkili, benden bilgi notu hazırlamamı istedi" beyamnda bulunmuştur. 

Sorular: 

1- Selami Uzun'un bizzat görüştüğünü söylediği ve bilgi notu hazırlanmasını isteyen, 
"Anayasa Mahkemesi'ndeki üst düzey bir yetkili" kimdir? Bu şahıs tespit edilmiş 
midir? 

2- Mahkemenin bir üst düzey yetkilisinin soruşturma komisyonu üyeleri ile konuşmaları 
makul bir uygulama mıdır? 

<£ 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI /^./O//2005 

Bakan 
ZSO 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/03/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 

10.00.02-7/4967-9429/29129 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4967 Esas No.lu soru önergesine verilen 
cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4967 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

7/4448 Esas No.lu soru önergesine verilen cevapta da belirtildiği üzere; Anayasanın 9. 
maddesinde yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağının, 
138. maddesinde de hâkimlerin, görevlerinde bağımsız olduklarının; Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm vereceklerinin, hiçbir organ, makam, 
merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremeyeceğinin; genelge gönderemeyeceğinin; tavsiye ve telkinde 
bulunamayacağının; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağının, görüşme yapılamayacağının veya herhangi bir 
beyanda bulunulamayacağının hükme bağlandığı; Anayasanın "Yargı" Bölümünde "Yüksek 
Mahkemeler" üst başlığı altında 146 ilâ 153. maddeler arasında düzenlenmiş bir yüksek 
mahkeme olması sebebiyle söz konusu hükümlerin Anayasa Mahkemesi bakımından da 
geçerli olduğu malûmlarıdır. 

7/4967 Esas No.lu yazılı soru önergesine de konu edilen ve 7/4448 Esas No.lu yazılı 
soru önergenizin 3 ve 4. maddelerinde yer alan soruların, içeriği dikkate alınarak ve ilgisi 
sebebiyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Genel Sekreterliğine iletilmesi üzerine, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığının 05/01/2005 tarihli ve C01.0.ÖKM.032-6/25 sayılı yazısıyla verilen 
cevaba dayanılarak 31/01/2005 tarihli cevabımız oluşturulmuş ve 31/01/2005 tarihli ve 87 
sayılı yazımız ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesiyle yeniden yazışma yapmaya ve yeniden cevap 
sunmaya imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Cemil ÇİÇEJ 
Bakan 

- 6 6 8 -



T.B.M.M. B : 70 1 5 . 3 . 2005 O : 5 

24.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Başbakanın Güneydoğu Asya gezisini takip eden TRT 

heyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/4992) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i sorular ımın Devlet Bakanı Sayın Beşir A T A L A Y tara f ından yazıl ı 
o larak cevaplandır ı lmasını a rz eder im 

imin K O Ç 
Yozga t Milletvekili 

1 . B a ş b a k a n R e c e p Tayyip E R D O Ğ A N ' ı n tsunamiden etki lenen G ü n e y d o ğ u 
Asya ülkelerine yaptığı ziyareti T R T Haber Dairesi Başkanlığı kaç kişilik bir ekiple 
takip etmiştir? 

2 . Bu ekipte yer alanların unvanları nedir? 

3 . Bu ekip içerisinde Haber Dairesi Başkanı Tuğrul Utku yer a lmış mıdır? 

A. Başbakan ' ın ziyaretini izleyen ekip içerisinde H a b e r Dairesi Başkanı 
Tuğrul Utku'nun bulunmasının T R T y e ne gibi bir katkısı olmuştur? 

5. Tuğrul Utku bu ziyaret sırasında özel bir haber ya da röportaj yapmış 
mıdır? 

6. Tuğrul Utku B a ş b a k a n Erdoğan'ın ziyaret ettiği ü lkelerden sesli ya da 
görüntülü haber geçmiş midir? 

7 . B a ş b a k a n Erdoğan' ı izleyen T R T ekibi arasında Haber Dairesi Başkanı 
Tuğrul Utku'nun bulunmasının T R T ' y e maliyeti günlük harcırah dahil ne kadar 
olmuştur? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.O2.O.OO5/£>J//04'<*Y / / /^/2005 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 07.03.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

9480 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/4992 esas sayılı yazılı soru 

önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 

Müdürlüğünden alınan 10.03.2005 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/869 sayılı cevabi yazı ekte 

gönderilmektedir. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. . . _ . . . _ , 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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TÜRKtYE RADYO-TELEVtZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ £ 6 $ /.£?.../,^J..../20O5 
KONU : 7/4992 sayılj önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIGI'NA 
(Prof. Dr. Beşir AT ALAY) 

İlgi : 07/03/2005 tarih ve B.02.0.005/03 l/0481sayılı yazı. 

tlgi yazınız ekinde yer alan, Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un Devlet Bakanı Sayın 
Prof Dr.Beşir ATALAY'a tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği 7/4992 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'm tsunamiden etkilenen Güneydoğu Asya 
ülkelerine yaptığı ziyareti, TRT Haber Dairesi Başkanlığı'ndan 6 kişiLik bir Haber Ekibi takip 
etmiştir 

2- Haber Ekibinde; 
- Tuğrul UTKU - TRT Haber Dairesi Başkam 

Mümtaz DİZDARLAR - Muhabir 
Duygu TUNCER - Muhabir 
Selçuk ÖZKAN — Kameraman 
Hakan KOÇER — Kameraman 
Mustafa ÖZKAN - Teknisyen 

yer almıştır. 

3- Haber Ekibi içerisinde Haber Dairesi Başkanı Tuğrul UTKU yer almıştır 

4- Haber Ekibinin içerisinde, aynı zamanda muhabir de olan Haber Dairesi Başkanı Tuğrul 
UTKU'nun bulunmasının, görevle ilgili haber hizmetinin yerine getirilmesinde önemli katkısı 
olmuştur. 

5- Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'in Güneydoğu Asya'daki felaket 
bölgesindeki temasları Endonezya, Malezya, Tayland ve Sri Lanka*dan oluşan 4 ülkeyi kapsamış 
olup, bu ülkelerde de değişik yerleşim merkezleri ziyaret edilmiştir. 

Güneydoğu Asya ziyareti geniş coğrafyayı kapsamış ve bu ziyareti, diğer televizyon 
kanallarına oranla en ciddi ve geniş bir biçimde değerlendiren TRT olmuştur. Yaklaşık 300 bin 
kişinin öldüğü Tsunami bölgesini ziyaret sırasında haber değeri taşıyan çok sayıda konuya ulaşılmış 
ve bunların en kısa sürede haber bültenlerinde yer alması sağlanmıştır. Ziyaretle ilgili görüntülerin 
elde edilmesini müteakip, haber metninin hazırlanması ve anında Haber Merkezine aktarılması ekip 
beraberinde götürülen bilgisayar, portatif montaj seti ve diğer teçhizatlarla GPRS bağlantısı 
gerçekleştirilmek suretiyle en kısa sürede haber bültenlerinde yer alması sağlanmıştır.Uydu 
üzerinden görüntü geçmenin bile zaman zaman sorunlu olduğu bölgelerden Haber Merkezine 
görüntüler zamanında ulaştırılmıştır Ayrıca ziyaretle ilgili bazı bölümler sadece TRT aracılığıyla 
görüntülenebilmiştir. Ziyaret programının yoğunluğu nedeniyle çoğu haberin montajı uçakta 
yolculuk sırasında yapılmıştır. Sonuç olarak habere yönelik hizmetler, ziyareti izleyen TRT Haber 
Ekibinde görevli muhabir kökenli Haber Dairesi Başkanı Tuğrul UTKU'dan Teknisyene kadar 
bütün ekip tarafından büyük bir dayanışma ruhu ile gerçekleştirilmiştir. 

6- Ziyaretle ilgili sesli veya görüntülü haber geçmek Muhabirin görevi olup, Haber Dairesi 
Başkanı da denetim, koordinasyon ve yönetim hizmetlerini yürütmekle sorumludur 

7- Türkiye'nin tanıtımı, ticaret veya resmi protokol ziyareti amaçlı devlet veya hükümet 
yetkililerince düzenlenen yurt dışı ziyaretlerin, devletin resmi organları ile tanınmış iş adamı veya 
siyasetçi dahil çok geniş katılımlarla yapıldığı bilinmektedir 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve üst düzey devlet yetkililerince gerçekleştirilen bu tür 
ziyaretlerin TRT veya özel televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerince takip edildiği 
bilinmektedir ve bu yöndeki uygulamaların örnekleri bulunmaktadır. Bu nedenle tarihin kaydettiği 
en büyük doğal felaketlerden birinin gerçekleştiği bölgeye, bu düzeyde bir haber ekibinin gitmesi 
doğal karşılanmalıdır. 

Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'm Güneydoğu Asya ziyareti sırasında TRT 
Haber Dairesi Başkanı Tuğrul UTKU için toplam 1.270 dolar harcama yapılmıştı^ 

Arz ederim 
Şenol D t M İ K Ö Z 
Genel Müdür 
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23.2. 2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinde 

geçici madde 50'ye verilen oyların sonucu: (S. Sayısı : 832) 

23.2. 2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinde 

geçici madde 51'e verilen oyların sonucu: (S. Sayısı : 832) 
23.2. 2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin 

tümüne verilen oyların sonucu: (S. Sayısı : 832) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 794) 

Oylama Saati 18.42 
Sıra Sayısı : 832 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kabul edilmişti 

550 
350 
69 

3 
2 

422 
1 

r. 

Oylama Saati 19.07 
Sıra Sayısı : 832 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kabul edilmişti 

550 
349 

36 
1 
0 

386 
1 

r. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

19.17 
832 
550 
349 
28 

6 
1 

384 
1 

Oylama Saati :00.56 
Sıra Sayısı : 794 
Uye Sayısı : 550 
Kabul Edenler : 200 
Reddedenler 0 
Çekimserler 0 
Mükerrer Oylar : 0 
Toplam : 200 
Açık Üyelikler : 1 
Kanunlaşmıştır. 

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 

Ağrı 

Amasya 

Soyadı 

Aksöz 

Başoğlu 

Çalışkan 

Çelik 

Erbatur 

Garip 

Kirişçi 

Küçükaydın 

Sağ 

Seyhan 

Tekin 

Torun 

Yağcı 

Yergök 

Göksu 

Gürsoy 

Kutlu 

özyol 

Unsal 

Açba 

Aşkar 

Aydoğan 

Balandı 

Koca 

Koçak 

Onlütepe 

Aslan 

Kaya 

Özmen 

Özyolcu 

Yıldız 

Adı 

Uğur 

Atılla 

Abdullah 

Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Ömer AK Parti 

Nevin Gaye CHP 

Recep 

Vahit 

Alı 

Kemal 

Tacıdar 

Ayhan Zeynep 

Abdullah 

Ziyaettin 

Mehmet Ziya 

Mahmut 

Şevket 

Fehmi Hüsrev 

Mehmet 

Ahmet Faruk 

Sait 

İbrahim Hakkı 

Halil 

Reyhan 

Ahmet 

Mahmut 

Halil 

Naci 

Cemal 

Mehmet Melik 

Halil 

Mehmet Kerim 

Albayrak i Hamza 

Amasya Gülle i Akif 
1 ! 

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 

DYP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 832 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul ; Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 

Soyadı 

Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
tpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 

Adı 

Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. ismet 
Cemil 
tsmail 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
özlem 
Ahmet 
Atilla 

Parti 

CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 832 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kalul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tli 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
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 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 

Soyadı 

Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Dan iş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 

Adı 

Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
ismail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
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 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 

Parti 

AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK 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 

S.S. 832 

Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 832 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 

S.S. 832 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 794 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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1lu 
Çorum 

Çorum 

Çorum 

Corum 

Denizli 
| Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

1 Diyarbakır 

Edirne 

Edirne 

Edirne 

Edime 

1 Elazığ 

Elazığ 

1 Elazığ 

Elazığ 

1 Elazığ 

Erzincan 

Erzincan 

| Erzincan 

| Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Eskişehir 

Eskişehir 

1 Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Soyadı 

Kafkas 

Kavuştu 

Külcü 

Yıldırım 

Erdoğan 
Filiz 

Gazalcı 

Kandoğan 

Neşşar 

Oral 

Yüksektepe 

Akgül 

Arslan 

Aslan 

Değer 

Eker 

Koçyığıt 

Merdanoğlu 

Torun 

Uyanık 

Yazıcıoğlu 

Ayağ 

Budak 

Çakır 

Gencan 

Ağar 

Çetinkaya 

Demirbağ 

Murat 

Türkoğlu 

Kaban 

Karakaya 

Tınastepe 

Akbulut 

Akdağ 

Daloğlu 

Gülyurt 

Ilıcalı 

Özdoğan 

Özyılmaz 

Arıkan 

Keskin 

Mercan 

Selvi 

Tozçöken 

Yücesan 

Abuşoğlu 

Ak taş 

Ateş 

Durdu 

Adı 

Agah 

Ali Yüksel 

Muzaffer 

Murat 

Mehmet Salih 
Osman Nuri 

Mustafa 

Ümmet 

Mehmet Uğur 

V. Haşim 

Mehmet 

Aziz 

M. thsan 

Osman 

Mesut 

Mehmet Mehdi 

Muhsin 

Ali thsan 

Cavıt 

Mehmet Fehmi 

İrfan Rıza 

Ali 
Necdet 

Rasim 

Nejat 

Mehmet Kemal 

Mehmet Necati 

Zülfü 

Şemsettin 

Abdülbaki 

Talip 

Tevhid 

Erol 

Mustafa Nuri 

Recep 

Mücahit 

Muzaffer 

Mustafa 

îbrahim 

Ömer 

Mehmet Ali 

Fahri 

Hasan Murat 

Cevdet 

Muharrem 

Mehmet Vedat 

Ömer 

Nurettin 

Abdulkadir 

Mahmut 

Parti 

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 

AK Parti 

CHP 
CHP 
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 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Çekimser 

Kabul 

Katılmadı 

Red 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Red 
Red 
Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 
Kabul 

Kabul 

Red 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Çekimser 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Red 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Red 
Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Çekimser 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 
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İli 

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 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Arıoğlu 

Adı 

Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
M. Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
D. Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 

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 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK 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 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 794 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 

Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Oymen 
Ozal 
Özbek 
Özdemir 
Ozpolat 
Oztürk 
Sekmen 
Sevigen 

Adı 

İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
ibrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
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 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
IIYP 
AK Parti 
CHP 

S.S. 832 

Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 794 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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1Mi 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 

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 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 

Adı 

İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gül seren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
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 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 

Parti 

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 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Kabul 1 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Katılmadı | 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baş topçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbas 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 

Adı 

Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
tzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
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 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bagtmsi2 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Çekimser 

S.S. 794 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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1lu 
1 Manisa 
1 Manisa 
1 Manisa 
Manisa 

| Manisa 
İK.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 

İK.Maraş 
İK.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 

| K.Maraş 
Mardin 
Mardin 

| Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

Soyadı 

Özkan 
Tannverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 

Adı 

Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
tdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
tlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsı^ 
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 Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı | 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı | 
Kabul 
Kabul 1 
Kabul 
Katılmadı | 
Kabul 
Kabul 
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tli 

Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 

Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Oztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Aya lan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yeri ikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
M araş 

Adı 

Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat I 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selamı 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
ibrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK 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 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 794 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Uşak 

Uşak 

Uşak 

Yan 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Yozgat 

Yozgat 

Yozaat 

Yozaat 

Yoza a t 

Yozaat 

Zonauldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Aksaray 

Aksaray 

Aksaray 

Aksaray 

Bayburt 

Bayburt 

Karaman 

Karaman 

Karaman 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Batman 

Batman 

Batman 

Batman 

Şırnak 

Şırnak 

Şırnak 

Bartın 

Bartın 

Ardahan 

.Ardahan 

Soyadı 

Melik 

Özlek 

Tüysüz 

Yetkm 

Yıldız 

Coşkunoğlu 

Çağlayan 

Tunç 

Arvas 

Biner 

Çelik 

Haydaroğlu 

Karabıvık 

Kartal 

Kaya 

Arslan 

Bozdağ 

Çiçek 

F.rdemır 

Koç 

Öztürk 

Akın 

Erdoğan 

Saraç 

Toptan 

Türkmen 

Açıkgöz 

Alaboyun 

Toprak 

Yaşar 

Battal 

Güney 

Akgün 

Çayuşoğlu 

Ünlü 

Can 

Kıdem 

Tiryaki 

Yılmazer 

Oemırkııan 

İnal 

N'asıroâlu 

Suçın 

Birlik 

Sevda 

Tatar 

Kabarık 

Kulak 

Altun 

Öğüt 

Adı 

Mehmet Vedat 

Mehmet 

Turan 

A. Müfit 

Mahmut 

Osman 

Ahmet 

Alım 

Maliki Ejder 

Hacı 

Hüseyin 

Yekta 

Cüneyt 

Mehmet 

Halil 

îlyas 

Bekir 

Mehmet 

Mehmet 

Emin 

Mehmet Yaşar 

Harun 

Fazlı 

Nadir 

Koksal 

Polat 

Ruhi 

Alı Rıza 

Ramazan 

Ahmet 

Fetanı 

Ülkü Gokalp 

Mevlüt 

Yüksel 

Fikret 

Ramazan 

Vahit 

Halil 

Murat 

Afif 

Ahmet 

M Nezir 

Mehmet Alı 

İbrahim 1 lakkı 

Abdullah Yeli 

Mehmet 

Hacı İbrahim 

Mehmet Asım 

Kenan 

Ensar 

Parti 

CHP 

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 

AK Parti 

Bağıms.12 

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 Part: 

AK Parti 

AK Parti 

Baeımsız 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

S.S. 832 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük 1 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 832 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

S.S. 794 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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İli 

İğdır 
iğdir 

Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Akdemir 
Artantaş 
tnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

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 

S.S. 832 

Katılmadı 
Red 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 832 

Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 794 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

70 INÇI BİRLEŞİM 
15 MART 2005 SALI 

SAAT: 14.00 

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 ve M E C L I S ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N T A S A R I ve T E K L İ F L E R İ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

rEHffifflft]Ff'IFI! 

îrrTpffifflfflffl[t! : i i l 

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 

* Adalet Komisyonu 
15.3.2005 Sah-Saat: 10.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
15.3.2005 Sah-Saat: 15.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
16.3.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
16.3.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

* (10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
15.3.2005 Sah-Saat: 10.30 

* (10/238) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
15.3.2005 Salı -Saat: 13.30 

* (10/128) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.3.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Çevre Komisyonu 
16.3.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Dışişleri Komisyonu 
17.3.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Dilekçe Komisyonu 
17.3.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
17.3.2005 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
70 İNCİ BİRLEŞİM 15 MART 2005 SALI SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 117 nci 
Maddesinin Başlığı ve İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/326), İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Muhtar ve İl Genel Meclisi Üyelerinin Sosyal Güven
likleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/351), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇİM 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>Ctk 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazaleı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığfnın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymcn ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askeri personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan E7,raslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sinnen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

34. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-llarmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

36. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

37. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

40. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

41. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

42. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

43. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

44. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

46. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

47. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
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48. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 

üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

49. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

50. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

52. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

53. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

56. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

57. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

58. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

59. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

60. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
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61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 

ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

62. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

65. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

66. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

71. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

73. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

74. - Erzurum Milletvekili Mustafa Uıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
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75. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

77. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

79. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

83. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

84. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/125) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

86. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

- 1 0 - 70 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

90. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

95. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

97. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

98. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

99. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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100. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 

ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

102. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

104. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

106. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

108. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

109. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

110. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

111. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının 
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/156) 
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113.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

114.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

115.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

116. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

118. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

119. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

120. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

121. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

122. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

123. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

124. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

125. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

- 1 3 - 70 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
126.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

127. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

128. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindcki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

130.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/10) 

131. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

132.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

133. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

134.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

135.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

136.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

137.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

138. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

139.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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140. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 

sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

141. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

142. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

143. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

144. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

145. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

146. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

147. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

148. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

149. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

150.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

151.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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152. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 

yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

153.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

154. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

155.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

157.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

158. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

160.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

161. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

162. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

163. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 
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164. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 

çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

165. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

166. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

169. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

170. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

171. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

172. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

173. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

174. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 
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175.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancı-lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

176. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

177. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

178.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

179. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

180. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

181.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

182. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

183.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

184.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

185. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 
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186.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 

İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

187.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

188.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

189. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

190.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre -
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

191. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

192. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

193. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

194.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

195. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

196. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

197. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan 
nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

198. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 
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199. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 

zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

200. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

201.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

202. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

203.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

204. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin 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) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

206. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün 
araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/249) 

207. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

208. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25 1) 

209. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

210. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kcsimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 
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211. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 

kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

212.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

213. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

214. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

215. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

216.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile Ermeniler 
arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir milli 
politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

217.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 
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1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (2) 

2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (2) 

3. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğdc-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (2) 

4. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (2) 

5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (2) 

6. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (2) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (2) 

8. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (2) 

9. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Ycrlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

10. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (1) 

11. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (1) 

12. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (1) 

13. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) (1) 

14. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

15. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/776)(1) 

16. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (1) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

18. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

19. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (1) 

21. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

22. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

23. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

24. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

25. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

27. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

29. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk Bulvarındaki 
yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

30. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

31. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

32. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

33. - Kars Milletvekili Sclami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

34. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

35. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve Bilim 
Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

36. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

37. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

38. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

39. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

40. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebecc Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

41. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

42. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 
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43. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 

düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 
44. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 
45. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
46. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
47. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 

yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

48. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tckel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

49. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

50. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

51. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

52. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

53. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

55. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

56. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

57. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tckel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

58. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

59. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 

60. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 
kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

62. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

63. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

64. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 
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65. - Ankara Milletvekili Oya Arash'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 
66. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 

tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 
67. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 
68. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 

binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 
69. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 

Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

70. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

71. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

72. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

73. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

74. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

75. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/865) 

76. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

78. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

79. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

80. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

81. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün tayininin 
gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

82. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Bahkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

83. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

84. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

85. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 
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86. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 

bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
87. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 

ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
88. Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palın yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
93. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 
94. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckcl'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
95. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
96. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
97. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
98. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
99. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

100. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

101. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

102. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

103. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

104. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

105. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine İntikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

106. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

107. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 
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108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
109. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
110. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
111.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
112. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
113.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
114.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
115.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
116. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
117.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

118. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

119.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

120.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

121.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

122. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

123.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

124. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

125. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

126.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

127.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

128. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

129. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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130.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
131.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
132. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
133.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
134.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/968) 

135. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

136. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

137.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

138.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

139.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

140. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

141. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

142. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişlcri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

143. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

144. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

145. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

146. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

147. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

148. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

149. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

150.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

151.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 
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152. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
153.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
154. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
155. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
156. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
157.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
159.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
160. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
161.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
162. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
163.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
164. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
165.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
166.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
167. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
168.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
169.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
170.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
171. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
172. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
173. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
174.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 

- 2 9 - 70 İNCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
175. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
176.- Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
177.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
178. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
179.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
180. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
181. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
182. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
183.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
184.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
185.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurcvlerindc yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
186. - Tokat Milletvekili Fcramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
187. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
188. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
189.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
190. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
191.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
192.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
193. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
194.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
195. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
196. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
197.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
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198. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
199.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
200. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
201. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

202. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

203. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

204. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

205. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

206. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

207. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

208. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

209. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

210.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

211.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

212.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

213.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

214. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

215.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

216.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

217. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

218.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

219. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

220. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
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221. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
222. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1105) 

223. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

224. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

225. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

226. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

228. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

229. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

230. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

231. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

232. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

233. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

234. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

235. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

236. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

237. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

238. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

239. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

240. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

241. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

242. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

243. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
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244. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
245. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
246. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
247. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
248. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

249. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

250. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

251.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

252. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

253. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

254. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

255. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

256. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

257. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

258. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

259. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

260. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

261.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 
yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

262. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

263. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

264. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

265. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

266. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
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267. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
268. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük haklan ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

269. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

270. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

271. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

272. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'c olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

273. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

274. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

276. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

277. - Adıyaman Milletvekili Şevket Giirsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

278. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

279. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yollan personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

281.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

282. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

283. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

284. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

285. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

286. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

287. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
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288. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 
289. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
290. - iğdir Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
291.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
292. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
294. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
295. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
296. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
297. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
298. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 
299. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
300. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
301. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
302. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
303. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
304. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
305. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
306. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
307. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
308. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
309. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
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311.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
312.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
313.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
314. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
315.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
316.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
317.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
318.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
319. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
320. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
321.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
322. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yanşlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
323. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

324. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

325. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamhderc'dc bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

326. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

327. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

328. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1274) 

329. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

330. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

331. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

332. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İrak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
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333. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 

pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

334. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

335. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

336. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

337. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

338. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 
iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

339. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

340. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

341. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

342. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

343.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

344. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

345. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

346. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

347. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

348. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

349. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 
vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

350. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

351.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

352. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

353. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

354. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
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355. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
356. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
357. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
358. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
359. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 

sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
360. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
361.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
362. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
363. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 
364. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
365. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
366. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
367. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
368. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
369. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
370. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
371. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
372. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen 

kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

373. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

374. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

375. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 

376. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

377. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
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378. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
379. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
380. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
381.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
382. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

383. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

384. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

385. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

386. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

387. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

388. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

389. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

390. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

391. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik haklarının 
polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) 

392. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

393. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

394. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

395. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

396. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

397. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finikc Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

398. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

399. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

400. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işletmelerin yeni bir birlik çatısı 
altında örgütlenmelerinin TOBB'un temsil gücü üzerindeki etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) 
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401. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1387) 

402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

404. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

405. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

406. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

407. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 

408. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

409. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

410. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

411.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

412. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Balıkesir-Havran İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

413.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

414. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

415.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

416. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

417. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülcr'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

418.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da otomobilinin yakılmasına ve emniyet 
görevlilerinin ihmaline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

419. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1413) 

420. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde yeni ilköğretim okulu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) 

421.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

422. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

423. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 
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424. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 

boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 
425. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
426. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1420) 
427. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretiminin denetimine ve 

Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1422) 

428. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

429. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

430. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

431. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

432. - 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) 

433. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

434. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

435. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

436. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

437. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

438. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

439. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

440. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

441.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

442. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

443. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

444. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, İLKSAN Genel Kuruluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) 

445. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

446. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 
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447. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 

toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 
448. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 

bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

449. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir tli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

450. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

451.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

452. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sahte kimlik ve üniformayla yapılan gasp ve 
hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

453. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

454. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

455. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

456. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Tavşanlı'daki restorasyon 
projesine ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1465) 

457. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

458. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı'daki sıcak su 
kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

459. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor futbol 
takımının ekonomik kaynaklarına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1468) 

460. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, okullarda çeteleşme ve bağımlılık yapıcı 
maddelere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

461. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru 
önergesi (6/1470) 

462. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

463. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat'ın bazı beldelerinde kantarların kapatılma 
gerekçesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

464. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

465.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

466. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Samsun-Ankara doğalgaz hattından Tokat'a 
doğalgaz verilmesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1475) 
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467. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 

kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 
468. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 

taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 
469. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 

önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
470. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesinin çöp arıtma 

tesisi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 
471.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 

abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

472. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gazipaşa'da bir yatılı 
ilköğretim bölge okulu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1481) 
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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. X - Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/946) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 3.3.2005) 

3. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

4. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Denire" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, Tuncay 
Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekcioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

5. 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) 

6. 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) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis 
Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

13. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

15. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

16. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

22. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

23. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

26. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

27. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

- 4 5 - 70 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
28. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 
29. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât 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) 

30. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. 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) 

34. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

39. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

40. - 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) (*) 

41. - 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) (*) 

42. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan vekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

43. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - Bitlis Milletvekili Vahit Kilcr'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) 

54. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmarlığının 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) 

55. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

56. - 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 
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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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 49l'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

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 (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 
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66. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

76. - 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: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - 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) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sinncn'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) 

79. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdcmir'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) 

83. - 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) 

84. - 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) 
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85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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 
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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) 

95. - 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) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn'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: 51-2'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - 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) 

98. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pcpc'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) 

99. - 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) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - 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) 

102. - 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) 

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 
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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) 

104. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine 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) 

110. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-larının 
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 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

111. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

112. - 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 
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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) 

113.- 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) 

1 14. - 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) 

115.- 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: 24.1 1.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn'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 Sirmcn'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.1 1.2004) 

117.- 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: 25.1 1.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn'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 Sirmcn'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.1 1.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn'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) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126.- 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) 

127.- 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) 

128. - 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) 

129. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130.- 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) 

131.- 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 
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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) 

132.- 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

136. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

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 
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) 

138. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul 
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Kanna 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) 

139.- 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) 

140. - 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: 55l'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 
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150. - 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) 

151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167.- 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) 

168. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

169.- 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) 

170.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

171.- 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) 

172.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176.- 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) 

177.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

178.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdcmir'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) 

179.- 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) 

180.- 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) 

181.- 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) 

182.- 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) 

183.- 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) 

184.- 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) 

185.- 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) 

186. - 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
187. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müeadele 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) 

188.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 nei Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

189. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

190. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

191.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunıf'nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı : 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

192. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198.X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile 
Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) 
(Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

199. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

200. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

201. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

202. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

203. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

204. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

205. - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 831) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) 

206. - 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/980) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) 

207. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) 
(S. Sayısı: 833) (Dağıtma tarihi: 9.3.2005) 

208. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupua Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

(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: 833) 

Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Millet
vekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/363) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan 
ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ektedir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Halil Aydoğan Osman Nuri Filiz Mehmet Soydan 
Afyonkarahisar Denizli Hatay 

A. Müfit Yetkin Selami Uzun M. Yaşar Öztürk 

Şanlıurfa Sivas Yozgat 

Cüneyt Karabıyık 
Van 

GENEL GEREKÇE 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile, 

1. Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirket ve iştirakler ile bunlara ait mal, hak ve var
lıkların % 49'undan fazlasının yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak 
satılabilmesi, 

2. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak yapılacak satışlarda; satış sonrası işlemlerini 6183 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan şirket
lerin mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale 
alıcısına ödetmeye Fon Kurulunun yetkili kılınması, 

3. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacak
lılar dahil üçüncü kişiler tarafından satılamaması, Fon tarafından bu kapsamda yapılacak cebri icra 
satışlarında 6183 sayılı Kanunda yer alan menkul mal satışına dair hükümlerin uygulanması, 

4. Radyo, yazılı ve görsel medya sektöründeki Fona devredilmiş olan şirketlere tanınmış işlet
me izni, ön izin, yayın izni, geçici frekans kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcılarına devri ve 
tescili işlemlerinin ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca Fonun bildirimi üzerine gerekli bilgi ve 
belgelerin tamamlanmasını müteakip en fazla iki ay içinde tamamlanması, 

5. Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payının ödenmiş ser
mayenin % 25'ini geçemeyeceğine ilişkin düzenlemenin % 49 olarak değiştirilmesi, 

Öngörülmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Bu hükümde yapılan değişiklikle; ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak yapılacak 
satışlarda, satış süreci ve satış sonrasındaki işlemleri düzenleyerek iç ve dış talebi artırmak, işlet
melerle ilgili geçmiş dönemlerden kalan sorunları çözmek ve bu suretle ticarî ve iktisadî bütünlüğün 
değerini yükseltmek, bu satışın esas, usul ve şartlarının 6183 sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümlerine 
bağlı olmaksızın belirlemek suretiyle borçlunun da menfaatine olmak üzere kamu alacağının en üst 
değerden tahsiline imkân sağlanabilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Bu bent hükmünün değiştirilmesi ile; Avrupa Birliği uyum sürecini gözeterek özel 
radyo ve televizyon yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye payını artırmak suretiyle yapılacak 
muhtemel ihalelere uluslararası yatırımcıların katılmalarını teşvik etmek ve bu sayede rekabeti ar
tırmak amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 833) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 9.3.2005 
Esas No.: 2/363 
Karar No.:24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 milletvekili tarafından hazırlanarak 

29.12.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 7.1.2005 tarihinde tali 
komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet 
Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 12.1.2005 tarihinde yapmış olduğu 27 nci 
birleşiminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile Maliye Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF), yönetim ve denetimine sahip ol
duğu şirketlerin ve iştiraklerinin, bunların mal, hak ve varlıklarının satışını kolaylaştırmak amacıy
la, Bankalar Kanunuyla bazı yetkiler tanınmıştır. İcra ve İflas Kanunu ve Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ile temel çerçevesi çizilen takip hukukuna bazı istisnalar getirilerek 
TMSF'ye özel yetkiler verilmesi, alacakların takibinde ve satışlarda birtakım istisnai yöntemler ve 
uygulamalar öngörülmesi, kamunun Fona geçen bankalar nedeniyle üstlendiği mali yükümlülüğün 
ivedilikle karşılanmasını amaçlamaktadır. 

Kanun Teklifi ile Fona geçen şirket ve iştiraklere ilişkin olarak ticari ve iktisadi bütünlük oluş
turmada, satış süreci ve sonrasındaki işlemlerde işletmelerin geçmiş dönemlerden kalan sorunlarını 
çözmede yeni düzenlemeler getirilmekte, takip ve satışlarda uygulamada karşılaşılan çeşitli pürüz
lerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; 

- Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturularak yapılacak satışlarda; satış sonrası işlemleri 6183 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan şirket
lerin mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale 
alıcısına ödetmeye Fon Kurulunun yetkili kılınması, 

- Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar 
dahil üçüncü kişiler tarafından satılamaması, Fon tarafından bu kapsamda yapılacak cebri icra satış
larında 6183 sayılı Kanunda yer alan menkul mal satışına dair hükümlerin uygulanması, 

- Radyo, yazılı ve görsel medya sektöründeki Fona devredilmiş olan şirketlere tanınmış işlet
me izni, ön izin, yayın izni, geçici frekans kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcılarına devri ve 
tescili işlemlerinin ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca Fonun bildirimi üzerine gerekli bilgi ve 
belgelerin tamamlanmasını müteakip en fazla iki ay içinde tamamlanması, 

- Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payının ödenmiş ser
mayenin % 25' ini geçemeyeceğine ilişkin Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan düzenlemedeki oranın % 49 olarak değiştirilmesi, 

Öngörülmektedir. 
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Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçmeden, konunun daha detaylı incelenebil
mesini teminen alt komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarım takiben görüşmelere 
devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt komisyon, 9.2.2005 ve 16.2.2005 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de 
katılımlarıyla Kanun Teklifi üzerinde yaptığı kapsamlı çalışmalarda; 

- Önemli hususları içeren düzenlemenin kanun teklifi şeklinde değil, Hükümet iradesini yan
sıtması ve hazırlığında ilgili tarafların görüşünün alınmasına imkân vermesi bakımından kanun 
tasarısı olarak Meclise sunulmasının gerektiği, 

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine geçmiş varlıkların daha yüksek değerlerden satışı 
için, iktisadi ve ticari bütünlük oluşturularak satışlarını sağlamanın yerinde olduğu, 

- Fona geçen bankalar sorununun oluşumu ve sonuçları itibarıyla, genel ekonomik durumu 
olumsuz etkileyen ciddi bir konu olduğu, istisnai özellikler gösterdiği, çözüme yönelik düzen
lemelerin doğası gereği özel yöntemler gerektirse de amacını aşarak hukuki müesseseleri yıprat
mamasına özen gösterilmesi gerektiği, 

- İhale sonrası verilebilecek aleyhte mahkeme kararlarının kamu yararı ve alıcı üzerinde yol 
açması muhtemel olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerin Anayasanın 138 inci 
maddesi açısından ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiği, 

- Takip hukukunun ilke ve normlarına istisna niteliğinde olan düzenlemelerin, teorik olarak 
eleştirilse de boyutları ve karmaşıklığı ile ağırlaşan ve kısa sürede çözümlenmesinde ekonomik ve 
sosyal açılardan yüksek kamu yararı bulunan söz konusu sorun alanında zorunlu olarak uygulan
ması gerektiği, 

- Satışa konu şirketlerde çalışan personelin durumuna ilişkin hususların açıklığa kavuşturul
masına ihtiyaç olduğu, 

- Yapılacak ihaleye ilişkin temel esasların kanunda düzenlenmesinin bir hukuki gereklilik ol
duğu, 

- İhaleye konu şirketlerin muvazaalı pek çok alacağının ortaya çıkmasının muhtemel olduğu, 
yükümlülüklerin hacze konu varlıklarla sınırlı olacağı, dolayısıyla bu tür alacaklılarla TMSF'nin 
muhatap olmayacağı, 

- TMSF'nin bünyesine geçtikten sonra şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 
yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiği, dolayısıyla Hazine yararına bir gelişmenin yaşan
dığı, aksi takdirde söz konusu yükümlülüklerin ilgili kamu kuruluşları açısından tahsilinin müm
kün olmayacağı, 

- Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının faaliyet gösterdiği medya sektöründe, yabancı 
sermaye payı konusuna ilişkin dünya uygulamalarında, herhangi bir sınırlama olmayan, belli bir 
oranla sınırlı tutulan veya karşılıklılık esasının bulunduğu üç rejimin söz konusu olduğu, ülkemiz 
koşulları da dikkate alınarak kapsamlı incelemeler sonucu bir modelin benimsenmesinin uygun 
olacağı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bu konuda bir görüş oluşturmasının yararlı olacağı, 

- Halen geçici frekans tahsisi çerçevesinde faaliyet gösteren yayın kuruluşunun satışı sonrası, 
diğer yayın kuruluşlarının frekansa yönelik tabi olduğu prosedüre tabi olacağı, bir istisnanın kesin
likle söz konusu olmayacağı, 
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- İhale ile satış sonucu beklenen bedelin yüksek oluşması amacıyla, ihaleye katılımın artırıl
masına yönelik sektördeki yabancı sermaye sınırının yükseltilmesi veya kaldırılması hususunun 
çeşitli açılardan incelenmesinin gerektiği, 

- Kamuoyundaki beklentinin TMSF bünyesinde bulunan şirketlerin en kısa zamanda satışı 
yönünde olduğu, 

- Kanun Teklifini Hükümetin de desteklediği, Komisyonda Hükümeti temsil eden Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısının açıklamalarının getirilen düzenlemelerin Hükümet tarafından 
benimsendiğini gösterdiği, ayrıca Komisyon çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların temsil
cilerinin görüşlerini açıkladıkları, 

İfade edilmiştir. 
Teklifin; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; ticari ve iktisadi bütünlük oluşturularak yapılacak satışlarda, satış 

süreci ve satış sonrasındaki işlemleri ve işletmelerle ilgili geçmiş dönemlerden kalan sorunların 
çözümünü düzenleyen metnin değiştirilmesi; satışlarda, kamu kurum, kuruluşları ve üst kurulların 
alacaklarının satış bedelinden garameten tahsil edilmesini teminen yeni bir hükmün metnin sonuna 
eklenmesi; kanun tekniğine uygunluk amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; Avrupa Birliği üyelik sürecinde uyum düzenlemesi niteliği de 
taşıyacak şekilde, yapılacak ihalelere uluslararası yatırımcıların katılımlarının teşvik edilmesi ve 
rekabetin artırılması amacıyla, yabancı sermayenin özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarındaki 
sermaye payı sınırını düzenleyen 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendinin yürürlük
ten kaldırılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle, 

-Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, kanun tekniğine uygunluk ve içeriğin yansıtılması bakımından Teklif ile değiştirilen 

kanunların Kanun Teklifinin başlığına taşınmasını teminen başlık, "Bankalar Kanunu ile Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi" olarak değiştirilmiştir. 

Alt Komisyon, bu değerlendirmeler çerçevesinde yaptığı çalışmalarını bir rapor ve metin halin
de Komisyonumuza sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 23.2.2005 ve 3.3.2005 tarihlerinde, Hükümeti temsilen Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılım
larıyla yaptığı 32 ve 36 ncı birleşimlerinde, Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 

- TMSF' nin yönetim ve denetimine geçmiş şirketlere ait tüm mal ve hakların satışında kar
şılaşılan engellerin kaldırılması, Fonun hareket yeteneğinin güçlendirilmesi ve satışlardan en yük
sek değerin elde edilmesi konusunda bir uzlaşmanın bulunduğu, 

- Bankalar Kanununda değişiklik içeren hususların tek fıkra halinde düzenlenmesinin kanun 
tekniğine uygun olmadığı, 

- Şirketlerin satışına ilişkin ihalenin feshi halinde alıcısına teslim edilmiş mal ve hakların 
iadesinin istenemeyeceğine ilişkin hükmün Anayasanın 138 inci maddesi açısından değerlendiril
mesinin gerektiği, 

- İhalenin usulüne ilişkin Fon Kurulu'na verilen yetkilerin, usul kurallarının belirliliği ilkesi 
açısından değerlendirilmesinin, ayrıca kanuni düzenlemelerle verilen yetkilerin etkin alacak tahsili 
uygulamaları ile desteklenmesinin önemli olduğu, 
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- Fon tarafından yapılacak satışlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurulların alacaklarının 
satış bedelinden garameten dağıtımına ilişkin düzenlemede ruhsat ve lisans alacaklarının öncelikle 
ödenmesine ilişkin hüküm konulması veya ihale ile şirketleri devralan alıcıların bu borçları da 
üstlenmelerine ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 

- Satışı yapılacak şirketlerde çalışan personelin durumlarına ilişkin düzenleme yapılmamasının 
önemli bir eksiklik olduğu, 

- 3984 sayılı Kanunun yabancı sermaye payını sınırlayan hükmünün tümüyle kaldırılmasının, 
güvenlik, psikolojik harekat gibi çeşitli boyutlardan değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu, 
RTÜK' ün olumsuz görüşünün bu konudaki hassasiyetleri artırdığı, 

- 3984 sayılı Kanunda yayın ilkeleri başlığı altında televizyon ve radyo yayınlarında uyulması 
gereken esasların belirlenmiş olduğu, bu ilkelerin dışında bir yayın faaliyetinde bulunulmasının 
sözkonusu olamayacağı, 

- Düzenlemelerin tek paragrafda toplanmasının Bankalar Kanununun genel sistematiğine ve 15 
inci maddenin yapısına uygun olduğu, 

- Sarfedilmiş kamu kaynaklarının kamu yararı doğrultusunda Hazineye geri dönüşünün sağlan
ması amacıyla, istisnai ve özel bir alandaki sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerin sözkonusu 
olduğu, dolayısıyla değerlendirmelerde bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Anayasal düzenlemeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri çerçevesinde 

yasama yetkisinin kullanımının açık olarak belirlendiği, milletvekillerinin kanun teklifi verebil
mesinin doğal bir hak olarak görülmesi gerektiği, Parlamento işleyişi açısından teklif kaynaklı 
kanun sayısının artmasının önemli olduğu, 

- Radyo ve televizyon yayıncılığında program yapımcılığı, iletişim teknolojisi, alt yapı 
konularında hızlı değişimler yaşandığı, bu yeniliklere sahip gelişmiş ülkelerdeki yayın kalitesinin 
ülkemize kazandırılmasında yabancı yatırımcıların ülkemizdeki yayın kuruluşlarında hisse sahibi 
olmalarının etkili bir unsur olacağı, ayrıca birden fazla yayın kuruluşunda aynı sermayenin hâkim 
ortak olmasını engelleyecek sınırlamaların getirilmesinin mümkün olduğu, oluşacak rekabet sonucu 
hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin artacağı, 

- 3984 sayılı Kanunda denetime ilişkin hususların ayrıntılı ve güçlü bir şekilde yer aldığı, 
dolayısıyla milli hassasiyetlerimize aykırı yayınların yapılmasının mümkün olmayacağı, 

İfade edilmiştir. 
Müteakiben alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle maddelerin 

görüşülmesine geçilmiştir. 
Alt Komisyon metninin; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; ticari ve iktisadi bütünlük oluşturacak şekilde satışa ilişkin bir 

ibarenin, satış işlemlerinin hukuki altyapısının tamamlanması, uygulamada ortaya çıkması muh
temel sorunların giderilmesi, bu suretle kamu alacağının en üst düzeyde tahsili amacı doğrultusun
da değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; bir ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermaye 
payı hususunda, 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (h) bendinin yürürlükten kaldırılması 
yoluyla oran sınırından vazgeçilmesi yerine, yabancı sermaye payında herhangi bir sınırlama ol
madığının belirtilmesi, ancak yerel ve bölgesel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarında yabancı 
sermaye hissesi bulunamayacağı ve sermayesinin yarısından fazlası yabancılara ait radyo ve 
televizyon yayın kuruluşu sayısının ulusal yayın yapan kuruluş sayısının dörtte birinden fazla 
olamayacağının hükme bağlanması suretiyle, 
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- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 

porumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

SaitAçba 
Afyonkarahisar 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazısı ekte) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
M. Ergün Dağcıoğlu 

Tokat 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
0. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye 

Ahmet inal 
Batman 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(Muhalefet şerhim var) 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 

Üye 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Kanun Teklifi 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Teklif 
yürürlük ve yürütme maddeleri dışında iki maddeden oluşmakla birlikte, son derece önemli düzen
lemeleri kapsamaktadır. Teklifin düzenlediği konuların Hükümet Tasarısı yerine kanun teklifi 
olarak TBMM gündemine gelmesi hükümet iradesinin açık bir şekilde ortaya çıkmasına engel ol
maktadır. Her şeyden önce bunu doğru ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz. 

Teklifin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)nun yönetim ve denetimine sahip olduğu şir
ketler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hac
zedilen varlıkların satışında karşılaştığı bazı zorlukların aşılarak TMSF'nin daha süratli hareket et
mesine ve varlıkların daha yüksek bedellerle satışına olanak verecek düzenlemeleri olumludur. 

Teklifin katılmadığımız, eksik veya yetersiz bulduğumuz düzenlemeleri ise şu şekildedir: 

1. Teklifin 1 inci maddesinde yer alan "...ihalenin feshi halinde alıcısına teslim edilmiş olan 
mal, hak ve varlıkların iadesi istenemez. Ancak, ihale bedeli ve bu bedelin ödeme tarihinden 
itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uyarınca işleyecek 
faiz tutarı toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla ilgililerin tazminat haklan saklıdır" hükmünün Fonun 
sahip olduğu varlıkların satışı sonrasında ortaya çıkabilecek belirsizlikleri gidererek satışlara vaki 
olabilecek talebi artırmaya ve bu suretle Fon açısından en yüksek bedelle satılmasına yönelik ol
duğu anlaşılmaktadır. Ancak bu düzenleme Anayasa'nın 138 inci maddesiyle uyumlu değildir. 

Mahkemenin hükmedeceği tazminatın ise ihale bedeli ve kanuni faiz toplamı ile sınırlanmasını 
hukuka uygun bulmuyoruz. 

2. Çeşitli şirketlerin aktifinde olmakla birlikte "ticari ve iktisadi bütünlük" oluşturan hak ve 
varlıkların biraraya getirilerek satılması halinde aktifinden hak ve varlıklarının çıkması nedeniyle 
faaliyet alanını kaybeden şirketlerin özellikle de bu şirketlerdeki çalışanların durumunun ne olacağı 
Teklifte düzenlenmemiştir. 

3. Teklif 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin linçi fıkrasının (h) bendinde yer alan özel 
radyo ve televizyon yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye payını, ödenmiş sermayenin yüzde 
25'i ile sınırlayan hükmü değiştirerek oranın yüzde 49'a çıkarılmasını öngörmekte iken alt komis
yon görüşmeleri sırasında 3984 sayılı Kanunun anılan hükümünün tamamen yürürlükten kal
dırılarak yabancı sermaye için herhangi bir sınır olmaması kararlaştırılmıştır. Komisyon görüş
meleri sırasında kabul edilen önerge ile alt komisyon metni değiştirilerek daha farklı bir sınır getiril
miştir. Ancak bu sınır yerel ve bölgesel televizyonlarına yönelik olup ulusal kanallara ilişkin olarak 
RTÜK Yasasında yer alan yüzde 25'lik sınırın konulmasındaki gerekçeleri ve endişeleri kar
şılayacak nitelikte değildir. 

TMSF yönetiminde olan bazı radyo ve televizyon şirketlerine veya bu şirketlerin varlıklarına 
ilişkin olarak yapılacak satışlarda yabancı sermayeyi de dahil etmek suretiyle talebi artırmaya 
yönelik olduğu ifade edilen bu düzenleme diğer radyo ve televizyon şirketlerini de yabancı ser
mayeye açması nedeniyle medya gibi özellikle kamuoyu oluşturulması açısından önemli bir sektör-
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de sorunlar yaratacaktır. Bir ülkenin radyo ve televizyon şirketlerinin yabancı sermaye tarafından 
kontrol edilmesi düşünülemez. 3984 sayılı Kanunun yasalaşması sürecinde konulan bu sınırlamanın 
sadece TMSF'nin varlıklarının daha uygun bir bedelle satılabilmesi gerekçesiyle kaldırılmasını doğ
ru bulmuyoruz. Komisyon görüşmeleri sırasında ifade edilen yabancı sermayenin televizyon yayın
larına kalite getirerek yayınlardan kaynaklanan şikâyetleri ortadan kaldıracağı düşüncesini de ciddi 
bulmuyoruz. Bunun yanı sıra böyle önemli bir konuda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun olum
lu görüşü bulunmamaktadır. Tam tersine Üst Kurul halen yürürlükte olan sınırın muhafaza edilmesi 
gerektiği görüşündedir. 

Ayrıca düzenleme genel nitelikte olduğundan yabancı sermayenin talebi sadece Fon 
yönetimindeki radyo ve televizyon şirketlerine değil piyasadaki diğer şirketlere de yönelebilecektir. 
Bu da düzenleme ile ulaşılmak istenen amacın tam aksi bir sonuca neden olacaktır. 

M. Akif Hamzaçebi Bülent Baratalı Birgen Keleş 
Trabzon İzmir İstanbul 

A. Kemal Deveciler M. Mesut Özakcan Kazım Türkmen 
Balıkesir Aydın Ordu 

Gürol Ergin Mustafa Özyürek 
Muğla Mersin 
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AFYONKARAHISAR MİLLETVEKİLİ 
HALİL AYDOĞAN VE 6 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5228 sayılı Kanunla Değişik 
4389 sayılı Bakanlar Kanununun 15 inci mad
desinin 7 nci fıkrasının (a) bendinin 2 nci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimine sahip ol
duğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca 
yönetimini ve denetimini devir aldığı şirket
lerin, Fon tarafından atanan yönetim, müdürler 
ve denetim kurulu üyeleri ile Fonun atadığı bu 
yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile 
yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yar
dımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları veya 
Fon, bu şirketlere Fon tarafından yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri İle müdürlerin atan
masından sonra, bu bentte sayılan gerçek veya 
tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu 
şirketlerdeki lisans, ruhsat, 3984 sayılı 
Kanunun Geçici 6 nci maddesi hükmü kap
samında geçici frekans ve kanal kullanımı ve 
imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil 
olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının 
ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışı 
ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon 
alacaklarına mahsup etmeye veya şirketlerin 
kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede 
kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar al
maya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 
üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidir
ler. Bu şirket ve iştirakler ile bunlara ait mal, 
hak ve varlıkların gayrimenkullerle ilgili özel 
kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıy
la % 49'undan fazlası yabancı gerçek ve tüzel 
kişilere satılabilir. Bu Kanun hükümleri çer
çevesinde 6183 sayılı Kanun uyarınca hac
zedilen menkul ve gayrimenkuller ile lisans, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BANKALAR KANUNU İLE RADYO VE 
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE 
YAYINLARI HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 18.6.1999 tarihli ve 4389 sa

yılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
(7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fonun yönetim ve denetimine sahip ol
duğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca 
yönetimini ve denetimini devir aldığı şirket
lerin, Fon tarafından atanan yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun 
atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil 
ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel 
müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışan
ları veya Fon, bu bentte sayılan gerçek veya 
tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu 
şirketlerdeki lisans, ruhsat, 3984 sayılı 
Kanunun geçici 6 nci maddesi hükmü kap
samında geçici frekans ve kanal kullanımı ve 
imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil 
olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının 
ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin 
satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde 
edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup et
meye veya şirketlerin kamu borçları ve/veya 
Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair 
borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler 
ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı 
kalmaksızın yetkilidirler. Bu şirket ve iştirak
lerin % 49'undan fazlası ile bunlara ait her tür
lü mal, hak ve varlıklar, gayrimenkullerle ilgili 
özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak 
kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere 
satılabilir. Fon alacaklarının tahsilini teminen 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hac
zedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve im-
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(Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 
ve 6 Milletvekilinin Teklifi) 

ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hak
lar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve var
lıkların ticari ve iktisadi bütünlük oluşturacak 
şekilde satışına karar verilmesine, hacizli mal
ların birden fazla borçluya veya haczin birden 
fazla alacaklıya ait olması halinde de bu suret
le satışı yaptırmaya, bu yöntemin usul ve esas
ları ile satış şartlarını 6183 sayılı Kanuna bağlı 
olmaksızın belirlemeye ve ticari ve iktisadi 
bütünlük oluşturan şirketlerin mal ve hizmet 
alımından doğan geçmiş dönem kesinleşmiş 
borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale 
alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Ticari 
ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzlar, 
Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar 
dahil üçüncü kişiler tarafından satılamaz, bu 
durumda üçüncü kişiler ile ilgili zamanaşımı ve 
hak düşürücü süreler işlemez. Fon tarafından 
bu kapsamda yapılacak cebri icra satışlarında 
6183 sayılı Kanunda yer alan menkul mal 
satışına dair hükümler uygulanır ve ihale iptal 
edilmiş olsa dahi alıcısına teslim edilmiş mal
ların iadesi istenemez. Ancak, ihale bedeli ile 
sınırlı olmak kaydıyla ilgililerin tazminat hak
ları saklıdır. Yukarıdaki hüküm çerçevesinde 
telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı 
ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki Fona 
devredilmiş olan şirketlere tanınmış imtiyaz 
sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin 
yayın izni, 3984 sayılı Kanunun Geçici 6ncı 
maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve 
kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni 
alıcıları adına devri ve tescili işlemleri ilgili 
kurum, kuruluş ve üst kurullarca Fonun bil
dirimi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin 
tamamlanmasını müteakip en fazla iki ay için
de tamamlanır. Fon tarafından atanan 
yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybet
mesinden ve/veya borca batık olmasından 
dolayı mahkemeye bildirimde bulunma 
yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulun-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu var
lıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki 
sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına ik
tisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere 
diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek 
ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak alıcısına 
geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli 
malların birden fazla borçluya ait olması 
ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması 
halinde de satışı yaptırmaya, ihale bedelinin 
ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip 
olması gereken şartları, ödeme tarihini ve 
ihalenin sair usul ve esasları ile satış şartlarını 
6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmak
sızın belirlemeye, satışa konu ticari ve iktisadi 
bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, 
satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin 
teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal 
ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem 
borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale 
alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon 
Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçek
leştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir 
Satış Komisyonu oluşturur ve başkanını belir
ler. Satış Komisyonu, toplam üye sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının 
salt çoğunluğu ile karar alır. Ticari ve iktisadi 
bütünlüğün muhammen bedeli, Satış Komis
yonu tarafından, uzman gerçek veya tüzel 
kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, 
daha önce bütünlüğü oluşturan varlıkların ayrı 
ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile 
bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor çer
çevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. 
Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzlar 
üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî 
hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin 
birden fazla kişiye ait olması durumunda, bu 
mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayrı ayrı 
tespit edilir. Bu madde hükümleri uyarınca 
yapılacak satış sürecinde, satış ilanının Resmi 
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(Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 
ve 6 Milletvekilinin Teklifi) 

mamaktan dolayı bu şahıslar hakkında İcra ve 
İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri 
ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz ve 
Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi 
uyarınca şahsi sorumluluk davası açılamaz. 
Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alın
mamış şirketlere Fon tarafından atanan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdür
ler, ortaklar genel kurulunca görevden 
alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek haklarında 
kendilerinin görev yaptıkları dönem veya 
dönemler dışında şahsi sorumluluk davası da 
açılamaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak 
tebliğ hükmündedir. Ticari ve iktisadi bütünlük 
oluşturduğuna karar verilen mahcuzların satışı, 
kapalı zarf veya açık artırma usullerinden biri 
veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapılır. 
Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi 
halinde ihalelere, pazarlık usulü ile devam 
edilebilir. Bu usullerden hangisinin uy
gulanacağına, ticari ve iktisadi bütünlük oluş
turan mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate 
alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. 
İhale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli 
Satış Komisyonu tarafından düzenlenir. 
İhalenin sonuçlanması, Fon Kurulunun onayına 
bağlıdır. Satışın Fon Kurulu tarafından iptal 
edilmesi hali hariç olmak üzere, ihalenin feshi 
halinde alıcısına teslim edilmiş olan mal, hak 
ve varlıkların iadesi istenemez. Ancak, ihale 
bedeli ve bu bedelin ödeme tarihinden itibaren 
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine 
İlişkin Kanun hükümleri uyarınca işleyecek 
faiz tutarı toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla il
gililerin tazminat hakları saklıdır. Bu hüküm 
uyarınca yapılan satışlarla ilgili ihalenin feshi 
davaları, Fonun merkezinin bulunduğu yer 
idare mahkemelerinde görülür. Ticari ve ik
tisadi bütünlük oluşturulmasına karar veril
mesinden itibaren iki yıl içerisinde ticari ve ik
tisadi bütünlük oluşturan mahcuzların, Fonun 
izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dahil 
üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alın
ması ve satışı talep edilemez, mahcuzların 
maliklerinin iflasına karar verilemez, ilgili tak-
yidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü 
süreler işlemez. Yukarıdaki hüküm çerçevesin
de telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo, 
yazılı ve görsel medya ve diğer sektörlerdeki, 
yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafın
dan devir alınan şirketlere tanınmış imtiyaz 
sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, 
yayın izni, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
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MADDE 2.- 3984 sayılı Radyo ve Televiz
yonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunun 29'uncu maddesinin linçi fıkrasının 
(h) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve 
kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni 
alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun 
bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst 
kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamam
lanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır. 
Bu hüküm uyarınca yapılacak satışlara ilişkin 
diğer esas ve usuller Fon tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. Fon tarafından 
atanan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini 
kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasın
dan dolayı mahkemeye bildirimde bulunma 
yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulun
mamaktan dolayı bu şahıslar hakkında İcra ve 
İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri 
ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz ve 
Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi 
uyarınca şahsi sorumluluk davası açılamaz. 
Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alın
mamış şirketlere Fon tarafından atanan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdür
ler, ortaklar genel kurulunca görevden 
alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek haklarında 
görev yaptıkları dönem veya dönemler dışında 
şahsi sorumluluk davası da açılamaz. Bu bent
te yer alan hükümler çerçevesinde, varlıkları 
ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satılan 
şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst 
kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk 
etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil 
edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye 
borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleş
mesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve ben
zeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından iş
letilmesi için gereken ve kamu kurum, kuruluş
ları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin 
tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez." 

MADDE 2 .- 13.4.1994 tarihli ve 3984 sa
yılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
lan Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin (h) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Bir özel radyo ve televizyon yayın 
kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş 
sermayenin % 49'unu geçemez." 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun Hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"h) Bir ulusal radyo ve televizyon yayın 
kuruluşunda yabancı sermaye payı, bu 
Kanunun ilgili diğer maddeleri saklı kalmak 
kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. 

% 50'den fazla yabancı sermaye payı 
bulunan toplam radyo ve televizyon yayın 
kuruluşu sayısı ulusal yayın yapan kuruluş 
sayısının dörtte birinden fazla olamaz. 

Bölgesel ve yerel radyo ve televizyon 
yayın kuruluşlarında yabancı sermaye hisse 
sahibi olamaz." 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 794) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 25.1.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1021/321 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.1.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasmda Serbest 
Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 25 Kasım 2004 tarihinde Tunus'ta im
zalanan Ortaklık Anlaşması, Taraflar arasında, Dünya Ticaret Örgütü ile Ticaret ve Tarifeler Genel 
Anlaşması (1994) prensipleri doğrultusunda, aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini 
öngören tercihli bir anlaşmadır. 

Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin işleyişine ilişkin kuralları belirleyen 1/95 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği olarak, dış ticaret politikasını AB'nin Ortak Ticaret Politikası 
ile uyumlaştırmaktadır. 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, îsrail, Romanya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cum
huriyeti, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Letonya, Makedonya, Bosna-Hersek ve Hırvatistan ile 
yürürlüğe konulan serbest ticaret anlaşmaları izlemiştir. 

AB'nin 1 Mayıs 2004 tarihindeki genişlemesi çerçevesinde, ülkemizin STA akdetmiş olduğu 
8 ülkenin tam üye olması nedeniyle, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Polonya, 
Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya ile akdedilmiş bulunan anlaşmalar yürürlükten kaldırılmış
tır. Ayrıca, ülkemiz ile Fas Krallığı arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 27 Ekim 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Benzer 
şekilde, ülkemiz ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 20 Temmuz 2004 
tarihinde İstanbul'da imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması TBMM'ye gönderilmiştir. 



— 2 -

Diğer taraftan, evvelce de ifade olunduğu üzere, Ülkemiz, dinamik bir nitelik arz eden AB Or
tak Ticaret Politikasına uyum sürecinde, AB'nin Akdeniz Ülkelerine yönelik "Barselona Süreci" 
olarak adlandırılan yaklaşımını yakından takip etmektedir. AB'nin Tunus ile 17 Temmuz 1995 
tarihinde imzaladığı ve 1 Mart 1998 tarihinde yürürlüğe konulan "Avrupa Akdeniz Ortaklık Anlaş
ması" çerçevesinde, Tunus ile aramızda bir serbest ticaret alanı oluşturulmasına yönelik 
müzakereler Ekim 1998 tarihi itibariyle başlatılmış ve Tunus sanayicilerinin çekinceleri nedeniyle 
altı yıl gibi uzun bir süre içinde tamamlanabilmiştir. Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sis
teminin 25 ile 97'nci fasılları arasında yer alan sanayi ürünleri ile başlangıç olarak seçilmiş bir kısım 
tarım ürününde sağlanacak pazara giriş kolaylıklarını 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. 

Anlaşma, Tarafların AB ile mevcut Anlaşmaları çerçevesinde, karşılıklılık esasına dayanan 
asimetrik modele sahiptir. Buna göre, Türkiye, Tunus menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan 
gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldıracaktır. 

Anlaşmada Tunus'un Türk menşeli sanayi ürünlerine ilişkin indirim takvimi I sayılı Protokol 
ile düzenlenmektedir. Buna göre, anılan Protokolün I sayılı listesinde yer alan ülkemiz menşeli 
sanayi mallarına uygulanan gümrük vergisi ve eş etkili vergiler, yıllık % 12'lik indirimlerle (7 nci 
yılda yapılacak son indirim % 16 olacaktır), 7 nci yılın sonunda sıfırlanacaktır. Tunus açısından 
daha büyük hassasiyet arz eden II sayılı liste kapsamı ürünlerdeki gümrük vergileri ve eş etkili ver
giler ise, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden iki yıl sonra % 9, takip eden yıllarda ise yıllık %13'lük 
indirimlerle, 9 uncu yılın sonunda sıfırlanacaktır. 

Söz konusu listeler, ürün kompozisyonu bakımından, esas itibariyle, AB-Tunus Ortaklık An
laşmasında indirim takvimine tabi listeler ile uyumludur. Tek esaslı fark, AB'ye karşı aşamalı in
dirime konu olmasına rağmen, Tunus'un, 'organik kimyasal müstahsallar (29 uncu fasıl)'ı, sıvı 
dielektrik transformatörlerini ve kanuni vergileri sıfır olan ürünleri ülkemiz açısından istisna ürün
ler kapsamına almış olmasıdır. 

I sayılı liste kapsamında başlıca; ham mermer ve travertenler, plastik mamulleri, tekstil iplik
leri, sentetik/suni fılamentten mensucat, tüller, örme tüylü mensucat, bazı seramik mamulleri, fil-
maşin, demir-çelik çubuklar ve teller, demir-çelikten eşya, beyaz eşya aksam ve parçaları, binek 
otomobilleri ve bunların aksam ve parçalan yer almaktadır. 

Liste H'de ise, klinker, çimento, kozmetik/parfümeri müstahzarları, sabunlar, yıkama/temiz
leme müstahzarları, kara taşıtlarının dış lastikleri, kağıt ve kartonlar, pamuklu mensucat, diğer 
dokunmuş veya örme mensucat, hazır giyim, battaniye, nevresim, porselen/seramikten eşya, cam 
eşya, demir-çelik mamulleri (yarı mamuller, köşeli çubuklar, L şeklinde profiller, vs.), klima cihaz
ları, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, toplu yolcu taşıtları, yük taşıtları, vs. yer almaktadır. 

Anlaşmada ayrıca, Tunus açısından taviz dışı bırakılan ürünler III sayılı listede (negatif liste) 
sayılmaktadır. Anılan liste, sanayi mallan itibariyle, AB-Tunus Ortaklık Anlaşmasındaki negatif lis
te ile aynıdır. Listede; dokunmuş halı ve yer kaplamalan, el işi danteller, el örgüsü duvar halıları, 
yer bezleri, bulaşık bezleri ve kullanılmış giyim eşyası yer almaktadır. 

Türkiye - Tunus Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişiyle birlikte, tabiî boratlar, maden cev
herleri, sodyum karbonat, kauçuktan boru ve hortumlar, pamuk ve döküntüleri, nayloa'pol-
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yamid/polyester iplikleri, sentetik fılament demetleri ve lifler, dokunmamış mensucat, dokunmuş 
kadife, pelüş, tırtıl mensucat, demir-çelikten ark kaynağı, yassı hadde demir-çelik mamulleri, bakır 
teller, bulaşık makineleri, sıvı dielektrik transformatörleri, iş makineleri (greyder, küreyici, yol 
silindirleri, vs.), bazı binek otomobilleri, zirai/ormancılık traktörleri başta olmak üzere, ağırlıklı 
olarak ham maddeler ile Tunus'un üretmediği nihai mamuller gümrük vergisinden istisna olarak bu 
ülkeye ithal edilebilecektir. 

Diğer taraftan, tarım, balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünleri itibariyle, Anlaşmanın tarım, hay
vancılık ve balıkçılık ürünleri ticaretine ilişkin II sayılı Protokolü ekinde yer alan pozitif listeler 
temelinde son derece sınırlı sayıda temel tarım ürünü için tarife kontenjanı dahilinde taviz 
değişiminde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Tunus, Türkiye menşeli nohut, fasulye, kuru üzüm, 
kabuksuz fındık ve fındık püresi için tarife kontenjanı çerçevesinde indirilmiş gümrük vergili taviz 
tanırken, Türkiye'den tarife kontenjanı kapsamında Tunus menşeli hurma, sardalye, uskumru, 
yumuşakçalar ile Tunus'a has acı biber sosunda (harissa) gümrük vergisi istisnası, şarapta ise güm
rük vergisi indirimi elde etmiştir. Bununla birlikte, II sayılı Protokol hükümleri gereğince, Taraflar, 
Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl sonra, tarım ürünlerindeki tavizli rejimi geliştirmek 
üzere, Ortaklık Komitesinde istişarelerde bulunacaklardır. Böylece, diğer temel tarım ve balıkçılık 
ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerinin aşamalı olarak tercihli rejime dahil edilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye ile Tunus arasında bir serbest ticaret alanı tesis eden Ortaklık Anlaşması, sanayi ürün
lerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, teknik 
mevzuat, tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, hizmetler ve yatırım
lar, genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, 
korunma önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hak
ları, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler) hususlarında düzenlemeler içermektedir. 

Ayrıca, Anlaşmaya derç edilen "ekonomik ve teknik işbirliği" bölümü, 1992 tarihli Türkiye 
Tunus Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması hükümlerini de içerecek tarzda kaleme alın
mış olup, anılan İşbirliği Anlaşmasının feshedilmesi de kararlaştırılmıştır. Ekonomik ve teknik iş
birliği kapsamında, Tarafların; iktisadi, ilmi, teknik ve ticari işbirliğini geliştirmek üzere her türlü 
gayreti göstermek, ayrıca, Avrupa-Akdeniz sürecine dahil ülkeler başta olmak üzere, bölge ülkeleri 
arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetleri teşvik etmek hedefleri ortaya konmaktadır. 

Taraflar arasındaki işbirliği ve teknik yardımlann esas olarak; bebek endüstrilere, ticaretin serbest
leşmesinden zarar gören sektörlere, kapasite artışına, müşterek teşebbüslerin desteklenmesine ve ikili 
girişimlere yöneltilmesi öngörülmektedir. Anlaşmada; sanayi, tarım, hizmetler, KOBİ'ler, ticaretin 
geliştirilmesi ve yatırımların teşviki hususları iki ülke arasındaki temel işbirliği alanları olarak hüküm 
altına alınmış ve söz konusu alanlarda, Türkiye'nin Tunus'a teknik yardım sağlaması öngörülmüştür. 

Tercihli ticarette tatbik edilecek menşe kuralları, Anlaşmanın III sayılı Protokolü ile düzenlen
mektedir. Taraflar, ikili ticarette, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu sistemi kapsamındaki 
uyumlaştınlmış menşe kurallarını tatbik etmeyi kabul etmişlerdir. 

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. 

Tunus ile 2003 yılında bir önceki yıla göre % 68,1 oranında artarak 319 milyon dolar olarak ger
çekleşen ticaret hacmimizin kısa sürede artırılması ve ticaretin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 



- 4 -

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 11.2.2005 
Esas No.: 1/951 
Karar No.: 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortak

lık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
3 Şubat 2005 tarihli 10 uncu toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret Müsteşar
lığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Söz konusu Tasarı ile; iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi, 
mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı 
yatırımların teşvik edilmesi, Tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştiril
mesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında bir serbest ticaret alanı tesis eden Ortak
lık Anlaşması, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve ön
lemlerin kaldırılması, teknik mevzuat, tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı 
önlemleri, hizmetler, yatırımlar ve genel hükümler hususlarında düzenlemeler içermektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve 
Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Komisyonumuzca Tasarının 
2 nci maddesinde yer alan "Bu kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın eki cetvellerde 
değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü; Anayasamızın 90 inci ve 7 nci maddeleri 
gözönünde bulundurularak yasama yetkisinin devri niteliğinde görüldüğünden Komisyonumuzca 
reddedilmiştir. Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci madde, 4 üncü maddesi de 3 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Tunus ile giderek artmakta olan ticaret hacmimizin kısa sürede daha da ar
tırılması ve ticaretin çeşitlendirilmesi amacıyla Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelik
le görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Kâtip 
Metin Yılmaz 

Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Selami Yiğit 
Kars 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Ramazan Toprak 
Ak sara v 

Üye" 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 
Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1 . - 2 5 Kasım 2004 tarihinde 

Tunus'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanunla onaylanması uy
gun bulunan Anlaşmanın eki cetvellerde 
değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
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. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
G. Akşit 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Babacan 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Türkiye Cumhuriyeti 
ile 

Tunus Cumhuriyeti 
Arasında 

Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 

DİBACE 

Türkiye Cumhuriyeti ve Tunus Cumhuriyeti (bundan böyle «Taraflar» olarak 
veya uygun olduğu yerlerde Türkiye ve Tunus diye adlandırılacaktır) 

İki ülke arasındaki iktisadi işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve karşılıklı 
ticari mübadelelerin kapsamını artırmak amacıyla, mevcut dostane ilişkileri, 
özellikle iktisadi işbirliği ve ticaret alanlarında geliştirmek ve güçlendirmek 
arzusuyla, 

Avrupa'daki ve Akdeniz Havzası'ndaki iktisadi bütünleşme sürecine etkin olarak 
katılmak hususundaki niyetlerini teyid ederek, bu süreci güçlendirmenin yollarını 
ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade 
ederek; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık tesis eden Anlaşmayı 
ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile Tunus Cumhuriyeti arasında 
Ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nı dikkate alarak; 

İşbu Anlaşmaya Taraf olanların kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile 
geliştirdikleri işbirliğinden edindikleri tecrübeyi göz önünde tutarak; 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve işbu Anlaşma ile 
kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak menfaat alanlarında karşılıklı 
işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık yapmamaya, 
haklar ve ödevler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve destekleyici bir çevre 
yaratmak amacıyla harekete geçmek hususunda hazır olduklarını beyan ederek; 

Tarafların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli takviye edilmesi hususundaki 
karşılıklı menfaatlerine atıfta bulunarak ve 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (bundan böyle "GATT 1994" olarak adlandırılacaktır) ile 
Dünya Ticaret Örgütü'nün (bundan böyle "DTÖ" olarak adlandırılacaktır) 
hükümlerinin ve araçlarının dış ticaret politikalarına temel te^r^rîığ^i dikkate 
alarak; / ^K J '\<*"\ 

Tarafların, GATT 1994 ve DTÖ'den kaynaklanan hak Ve (.^k^jrjlüîûkjierini 
hesaba katarak; . - : \ • K<—'-' '-, / 

• • • • • - . V - - V 
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Bu amaçla, özellikle serbest ticaret alanlarının kurulmasına ilişkin hükümler 
olmak üzere, işbu Anlaşmanın ^hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki 
ticarette engellerin tedricen kaldırılmasını hedefleyen hükümleri belirlemek 
hususunda kararlı olarak; 

Ticaretin gelişmesinin ve iktisadi ve teknik alanlardaki işbirliğinin, her iki 
ülkenin hızlı kalkınma stratejilerinin temel unsurlarından bin olduğuna inanarak; 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (bundan böyle "işbu Anlaşma" 
olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir: 
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MADDE1 
Amaçlar 

İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) iki ülke halklarının hayat standartlarını yükseltmek maksadıyla, Taraflar 
arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak ve geliştirmek; 

b) tarım ürünleri de dahil olmak üzere, mal ticaretindeki güçlükleri ve 
kısıtlamaları tedricen ortadan kaldırmak; 

c) karşılıklı ticaretin genişletilmesi vasıtasıyla, Taraflar arasındaki iktisadi 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

d) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet şartlarını sağlamak; 

e) her iki ülkedeki ortak yatırımların geliştirilmesi başta olmak üzere, 
yatırımların daha fazla desteklenmesi için şartları yaratmak; 

f) Tarafların üçüncü ülke pazarlarındaki ticaret ve işbirliğini artırmak. 

BAŞLIK I 
MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

MADDE 2 

Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümlerine dayanarak ve GATT 1994'ün 
XXIV'üncü Maddesi ile DTÖ'yü kuran Anlaşmanın eki mal ticaretine ilişkin 
diğer çok taraflı anlaşmalara uygun olarak, aralarındaki ticaretin önemli bir 
kısmını kapsayacak şekilde, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren azami 
dokuz yılda sona erecek geçiş dönemi içerisinde, kendi aralarında tedricen bir 
serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir. 

MADDE 3 
Temel Vergiler ve Malların Sınıflandırılması 

1. Taraflar arasındaki işbu Anlaşmanın kapsadığı ticarette, Taraflar, ithal edilen 
malların sınıflandırılmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaklardır. 

Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen müteş,eİ5'rr,lrl< 
uygulanacağı temel vergi, Tarafların 1 Ocak 2004 tarihj/ıdev yühirnj 
En Çok Kayrılan Ülke (MFN) vergileridir, / ,,'; /•',-;:;>> 
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3. Eğer, 1 Ocak 2004 tarihinden soma, özellikle DTÖ'deki tarif 
müzakerelerinden kaynaklanan indirimler olmak üzere, erga omnes bazda 
tarife indirimi uygulanırsa,- söz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin 
uygulandığı tarihten itibaren ikinci fıkrada belirtilen temel vergilerin yerini 
alacaktır. 

4 Taraflar, temel vergileri konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

BÖLÜM I 
SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 4 
Kapsam 

Bu Bölümün hükümleri, işbu Anlaşmanın ll'inci Maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan tanımın kapsadığı ürünler hariç tutulmak üzere, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 25 ila 97'ncı fasılları arasında yer alan 
Taraf ülkeler menşeli ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE 5 
İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki 
ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacak, halen uygulananlar ise artırılmayacaktır. 

2. İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, işbu Anlaşmanın Protokol 1 
hükümlerine göre kaldırılacaktır. 

MADDE 6 
Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

İthalat gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ilgili hükümler mali nitelikteki 
gümrük vergilerine de uygulanacaktır. 

MADDE 7 
İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

GATT 1994'ün hükümlerine halel getirmeksizin: ..„.*«•-

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren/ Taraflar; 
ticarette, ihracata hiçbir yeni gümrük vergisi veya 'ef. e 
konulmayacaktır. ' v ' . . y ı j 

2. Taraflar arasındaki bütün ihracat gümrük vergileri ve eş etkili**vefg,iler işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 
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MADDE 8 
İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

GATT 1994'ün hükümlerine halel getirmeksizin: 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki 
ticarette, ithalata hiçbir yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem 
konulmayacaktır. 

2. Taraflar arasındaki bütün ithalat miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 9 
İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

GATT 1994'ün hükümlerine halel getirmeksizin: 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki 
ticarette, ihracata hiçbir yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem 
konulmayacaktır. 

2. Taraflar arasındaki bütün ihracat miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 10 
Teknik Düzenlemeler 

1. Tarafların, teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesine 
ilişkin hakları ve yükümlülükleri DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması 
çerçevesinde yürütülecektir. 

2. Taraflar, birbirlerinin sistemlerinin anlaşılmasının artırılmasını ve pazarlarına 
girişin kolaylaştırılmasını teminen ve bu suretle karşılıklı tanıma 
anlaşmalarına zemin hazırlayarak, teknik düzenlemeler, standartlar ve 
uygunluk değerlendirmesi alanında işbirliğini güçlendireceklerdir. Taraflar, 
bu Maddede ifade edilen hedefin tatbikinin incelenmesi için Ortaklık 
Komitesinde istişarelerde bulunacaklardır. 

3. Birinci fıkranın hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan birinin ticarete 
teknik engel oluşturulabilecek veya engel oluşturan önlemler alması halinde, 
Taraflar, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ile uyumlu, çlara^ygun 
bir çözüme ulaşmak amacıyla, Ortaklık Komitesi ,/bünyesinde^\hal 
istişarelerde bulunmak hususunda uzlaşmışlardır. ; ' , : ' ,' O ? 

' • i •' "r i, 
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BÖLÜM II 
TEMEL TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 11 
Kapsam 

1. Bu Bölümün hükümleri, Taraf ülkeler menşeli temel tarım, işlenmiş tarım ve 
balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlarına göre, "temel tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık 
ürünleri" (bundan böyle "tarım ürünleri" olarak anılacaktır) terimi, DTÖ'nün 
tarım ürünleri tanımının kapsadığı ürünler ile balık ve balıkçılık ürünleri ve 
3302 10 29 ve 4501 gümrük tarife pozisyonları anlamına gelmektedir. 

MADDE 12 
Taviz Değişimi 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, Protokol IFde belirtilen tavizleri, bu Bölümün 
hükümlerine göre, karşılıklı olarak birbirlerine tahsis edeceklerdir. 

2. Taraflar, tarımın ekonomilerindeki rolünü; Taraflar arasındaki tarım ürünleri 
ticaretinin gelişimini; tarım ürünlerinin yüksek hassasiyetini; tarım 
politikalarının kurallarını dikkate alarak, Ortaklık Komitesinde, tarım ürünleri 
ticaretinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını inceleyeceklerdir. 

3. Bu amaca uygun olarak, Taraflar arasında, tarım ürünlerinde ticareti 
kolaylaştıracak önlemleri düzenleyen Protokol II akdedilmiştir. 

MADDE 13 
Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri 

Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatını, keyfi veya haklı 
olmayan ayrımcılık şeklinde veya aralarındaki ticarete gizli kısıtlama aracı olarak 
uygulamayacaklardır. Taraflar, sağlık önlemlerini GATT 1994 ve diğer ilgili 
DTÖ anlaşmalarının hüküm ve usulleri çerçevesinde uygulayacaklardır. 

MADDE 14 
Özel Korunma Hükümleri 

İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 2 T inci Madde hükmü saklı 
kalmak kaydıyla, tarım ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde^'uTulîb^darak, 
işbu Anlaşma ile tanınan tavizlere konu olan Taraflardan bıjtf rne'n^eli uJMbrin 
ithalatının diğer Tarafın pazarında veya dahili düzenleyici ^ekâniâtna^airjâda 
ciddi zarara veya zarar tehdidine yol açması halinde, Taraftar^ uygun ,fjir çözjim 
bulunması amacıyla derhal istişarelerde bulunacaklardır. C£ö£üm bulüntmcaya 
kadar ilgili Taraf, ilgili DTÖ hükümlerine göre, gerekli gördüğü • Önl^nleri 
alabilecektir. ' •• •*•*'* 
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BÖLÜM III 
ORTAK HÜKÜMLER 

MADDE 15 
Dahili Vergilendirme 

Taraflar, dahili vergiler ile diğer vergileri ve düzenlemeleri GATT 1994'ün 
IH'üncü Maddesi ve diğer ilgili DTÖ Anlaşmalarına göre uygulamayı taahhüt 
ederler. 

İhracatçılar, Taraflardan birinin ülkesine ihraç edilen ürünlere konulan 
vasıtalı veya vasıtasız vergilendirme miktarından daha fazla dahili 
vergilendirme iadesinden istifade edemezler. 

MADDE 16 
Diğer Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret İlişkileri 

İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği ticaret rejimini ve özellikle menşe 
kurallarıyla ilgili hükümlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, üçüncü ülkelerle 
gümrük birliklerinin, serbest ticaret alanlarının devamını veya bunların 
kurulmasını yahut sınır ticaretine yönelik düzenlemeler yapılmasını 
engellemeyecektir. 

Taraflar, gümrük birlikleri veya serbest ticaret alanları tesis eden anlaşmalar 
ve uygun olduğu taktirde üçüncü ülkelerle dış ticaret politikalarına ilişkin 
diğer temel meseleler hakkında Ortaklık Komitesinde istişarelerde 
bulunacaklardır. Söz konusu istişareler, Tarafların işbu Anlaşmada ifade 
edilen karşılıklı menfaatlerinin dikkate alınmasını teminen yapılacaktır. 

MADDE 17 
Yapısal Uyum 

Tunus, 5'inci Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, 
gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde istisnai önlemler alabilir. 

Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanmaj^çiayıyahut 
özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek jj^dj.. güç^üKterle 
karşılaşan belli sektörler bakımından söz konusu olabilecektir.^ . ''•' ,. K 

Türkiye menşeli ürünlerin Tunus'a ithalatında, söz '„ konusu önlemler 
kapsamında ihdas edilen gümrük vergilen, ad valorem v%25 düzeyini 
geçemeyecek ve Türkiye menşeli ürünler için tercih unsurunu .koruyacaktır. 
Söz konusu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal kıymeti, 4'üncü Maddede 
tanımlanan sanayi ürünlerinin Türkiye'den toplam ithalatının, istatistiklerin 
temin edilebildiği son yıl itibariyle, % 20'sim geçemeyecektir. 
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4. Söz konusu önlemler, Ortaklık Komitesi tarafından daha uzun bir süreye izin 
verilmedikçe, beş yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. En geç geçiş 
döneminin sonunda bu önlemlerin uygulanmasına son verilecektir. 

5. Bu ürüne ilişkin bütün vergilerin ve miktar kısıtlamalarının yahut eş etkili 
vergilerin veya önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zaman 
geçmiş olması halinde, söz konusu ürüne karşı bu tür önlemler ihdas 
edilemeyecektir. 

6. Tunus, almayı düşündüğü istisnai önlemler hakkında Ortaklık Komitesini 
bilgilendirecektir. Türkiye'nin talebi üzerine, bu önlemler ve uygulanacakları 
sektörler konusunda, önlemlerin uygulanmasından önce Ortaklık Komitesinde 
istişarelerde bulunulacaktır. Tunus, söz konusu önlemleri alırken, Ortaklık 
Komitesine, işbu Maddeye istinaden ihdas edilen gümrük vergilerinin 
kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır. Bu takvim, söz konusu 
vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere, 
eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortaklık Komitesi farklı 
bir takvime karar verebilir. 

MADDE 18 
Damping 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma tarafından düzenlenen ticari ilişkilerde, GATT 
1994'ün Vl'ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, 
bu uygulamaya karşı, GATT 1994'ün Vl'ncı Maddesine ve bu Madde ile ilgili 
aıılaşmalarca tesis edilen kurallara ve işbu Anlaşmanın 21'inci Maddesinde 
düzenlenen şartlar ve usullere göre uygun önlemleri alabilir. 

MADDE 19 
Korunma Önlemleri 

1. Herhangi bir ürünün Taraflardan birine çok yüksek miktarlarda ithal edilmesi 
halinde, Taraflardan her biri, GATT 1994'ün XIX'uncu Maddesi ve DTÖ 
Korunma Önlemleri Anlaşması çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini 
muhafaza eder. İşbu Anlaşma, korunma önlemleri bakımından Taraflara 
herhangi bir ilave hak veya yükümlülük getirmemektedir. 

2. Bu Maddenin birinci fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, Taraflardan 
herhangi biri tarafından alınan korunma önlemleri hakkında 21'inci Maddede 
ortaya konan usuller uygulanacaktır. 
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MADDE 20 
Re-eksport ve Ciddi Kıtlık 

7'nci ve 9'uncu Maddelerin hükümlerine uyulması: 

a) Bir ürünün, işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ihracat miktar 
kısıtlamaları, ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler 
uyguladığı bir üçüncü ülkeye re-eksportuna yol açmakta ise; veya 

b) ihracatçı Taraf için elzem bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol 
açmakta ise; 

ve yukarıda sözü edilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler 
doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, anılan 
Taraf, işbu Anlaşmanın 21'inci Maddesinde düzenlenen şartlar ve usuller 
dairesinde uygun önlemleri alabilir. Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek şekilde 
uygulanacak ve var olmalarını haklı kılan şartlar sona erdiğinde 
kaldırılacaklardır. 

MADDE 21 
Bildirim ve İstişare Usulleri 

1. Taraflar, 14, 18, 19, 20, 25, 26 ve 47'nci Maddelerde ifade edilen önlemlerin 
uygulanmasına yönelik bu Maddede belirtilen işlemleri başlatmadan önce, 
aralarındaki görüş farklılıklarını doğrudan istişarelerde bulunmak suretiyle 
çözmek için çaba sarf edecekler ve bu önlemler hakkında diğer Tarafı 
haberdar edeceklerdir. 

2. İşbu Maddenin birinci fıkrasında açıkça belirtilen hallerde, bir önleme 
başvurmayı düşünen Taraf, derhal Ortaklık Komitesine bildirimde 
bulunacaktır. İlgili Taraf, Ortaklık Komitesine konuyla ilgili bütün bilgileri 
sağlayacak ve olayın incelenmesi için gereken yardımı yapacaktır. 
Müştereken kabul edilebilir bir çözümün bulunabilmesini teminen, Taraflar, 
gecikmeksizin Ortaklık Komitesinde istişarelerde bulunacaklardır. 

3. Meselenin Ortaklık Komitesine intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili 
Tarafın, itiraz edilen uygulamaya veya bildirilmiş güçlüklere son verememesi 
ve bu mesele ile ilgili olarak bir Ortaklık Komitesi kararının bulunmaması 
halinde, zarar gören Taraf, durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemleri 
alabilir. 

4. Alınan önlemler derhal Ortaklık Komitesine bildirilecejk^ifr^ÖB^onusu 
önlemler, kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalapma^drjfebi^^\eren 
durumun düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla;' suiırk'/ÜJ^laışB^ ve 
bahse konu uygulamaların veya güçlüklerin sebebiyet'' verdiği '«Effarı 
aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zarar •Verecek "önlernİere 
öncelik tanınacaktır. . '*. ,-•*'' / 
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5. Alınan önlemler, hafifletilmelerini yahut şartların söz konusu önlemlerin 
mevcudiyetini haklı çıkarmadığı zaman sona erdirilmelerini teminen, Ortaklık 
Komitesi bünyesinde düzenli olarak istişarelere konu kılınacaktır. 

6. Ani eylemi gerektiren olağanüstü şartların önceden incelemeyi imkansız 
kılması halinde, ilgili Taraf, 14, 18, 19, 20, 25, 26 ve 47'ncı Maddelerdeki 
hallerde, durumu düzeltmek için kesinlikle gerekli olan ihtiyatı önlemleri 
hemen uygulayabilir. Önlemler, gecikmeksizin Ortaklık Komitesine 
bildirilecek ve işbu Anlaşmanın Tarafları arasında Ortaklık Komitesi 
bünyesinde istişarelerde bulunulacaktır. 

MADDE 22 
Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği 

1. Protokol III menşe kurallarını ve idari işbirliği yöntemlerini düzenlemektedir. 

2. Taraflar, ikili ticarette, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi 
kapsamında uyumlaştırılmış ve güncel tercihli menşe kurallarını uygulamak 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

BOLÜM IV 
DEVLET TEKELLERİ, REKABET KURALLARI, ÖDEMELER VE 

DİĞER İKTİSADİ HÜKÜMLER 

MADDE 23 
Devlet Tekelleri 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren dördüncü yılın 
sonuna kadar, ticari nitelikteki bütün devlet tekellerini, malların tedarikine ve 
pazarlanmasma ilişkin şartlar itibariyle, Tarafların vatandaşları arasında 
farklılık olmayacak şekilde tedricen uyumlaştıracaklardır. 

2. Ortaklık Komitesi, bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerden 
haberdar edilecektir. 

MADDE 24 
Ödemeler 

Taraflar arasındaki mal ve hizmet ticareti ile menkul kıymetlere ilişkin 
haklardan kaynaklanan ödemeler, Tarafların kendi milli mev^^aüna göre, 
konvertibl dövizler ile yapılacaktır. j? ^ % ^•-V^ 

nev^üanna 

/ vv * A 
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MADDE 25 
Teşebbüslere ilişkin Rekabet Kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu 
Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması ile bağdaşmamaktadır: 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını hedefleyen veya 
etki itibariyle bu sonucu doğuran teşebbüsler arası bütün anlaşmalar, 
teşebbüslerin birlikleri tarafından alınan kararlar ve teşebbüsler 
arasındaki birlikte planlanmış uygulamalar; 

b) Bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının 
tamamında veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu 
kötüye kullanması; 

2. İşbu Maddenin birinci fıkrasının hükümlerinin uygulanması amacıyla, 
Taraflar, Avrupa Toplulukları ile aralarındaki Anlaşmalarında düzenlenen 
usuller ve şartlara uygun önlemleri alacaklardır. Söz konusu usullerde ve/veya 
şartlardaki herhangi bir değişiklik Taraflar arasında da uygulanacaktır. 

3. Taraflar, özel bir uygulamanın, işbu Maddenin birinci fıkrasındaki şartlar ile 
bağdaşmadığını düşünürse ve: 

a) bunun, işbu Maddenin ikinci fıkrasında 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, Ortaklık Komitesi bünyesindeki istişareleri takiben veya 
böyle bir istişare için yaptığı müracaatın üzerinden otuz çalışma günü 
geçtikten soma uygun önlemleri alabilir. 

4. Taraflar, işbu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş aksine hükümlere halel 
gelmeksizin, meslek ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları göz önünde 
tutarak bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE 26 
Sübvansiyonlar ^*>*w,M~***ev 

1. Belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kavurarak; rekabeti|bozan 
veya bozma tehlikesini doğuran herhangi bir devlet yardımı işbû  Arn̂ aşfeıanın 
düzgün şekilde uygulanması ile bağdaşmamaktadır. \ < ' <,Js ^ f 

•v H-A r 
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2. Tarafların sübvansiyonlara ilişkin hak ve yükümlülükleri, GATT 1994'ün VI 
ve XVTncı Maddelerine, DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler 
Anlaşmasına ve DTÖ Tarım Anlaşmasına tabi olacaktır. 

3. İşbu Maddenin birinci fıkrasına aykırı uygulamalar söz konusu olduğunda, 
DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin uygulandığı hallerde, sadece DTÖ/GATT 
1994 ve onun gözetiminde müzakere edilmiş olan Taraflar arasında geçerli 
diğer bir başka uygun vasıta ile düzenlenen usuller ve şartlar dairesinde, 
uygun önlemler kabul edilebilir. 

4. Her bir Taraf, devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Taraflardan 
birinin talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel münferit 
durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır. 

MADDE 27 
Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında 
olduğu takdirde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde düzenlenen şartlara 
ve Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VIII ve XIV'üncü 
Maddelerine istinaden, 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 28 
Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet Hakları 

1. Taraflar, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPs) ve 
diğer uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak, fikri, sınai ve ticari mülkiyet 
haklarının uygun ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. 

2. İşbu 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 acil istişarelerde bulunmayı talep 
edebilir. y***~**\. 

MADDE 29 f {' / '" ;% ' 0 \ 
Kamu Alımları ] v •*' $ 

\ " • • . " ' • ' - ' ' ' / 

1. Taraflar, ayrım gözetmeme, şeffaflık ve mütekabiliye\jemedmcle,/kamu 
ihalelerine serbestçe katılımın sağlanmasını arzulanan bîr'atrfaç olarak 
mütalaa ederler. 
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2. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma 
konusunda, birbirlerinin firmalarına, diğer herhangi bir ülkenin firmalarına 
tanınandan daha az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 

BAŞLIK II 

İKTİSADİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

MADDE 30 
Amaç 

1. Taraflar, aralarındaki iktisadi, bilimsel, teknik ve ticari işbirliğini geliştirmek 
için gerekli bütün gayreti göstereceklerdir. 

2. Taraflar, kendi kanun ve düzenlemeleri ile uluslararası yükümlülükleri 
çerçevesinde, sürekli olarak, iktisadi teşekkülleri, teşebbüsleri, teşkilat ve 
kurumları arasındaki ticari mübadelelerin, iktisadi ve teknik işbirliğinin 
güçlendirilmesini ve çeşiflendirilmesini teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. 

3. Türkiye, 33'üncü Maddede belirtilen temel iktisadi işbirliği alanlarında 
Tunus'a teknik yardım sağlanmasına öncelik verecektir. 

4. Taraflar, başta Avrupa-Akdeniz Ortaklığı içerisinde yer alanlar olmak üzere, 
bölge ülkeleri ile işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan faaliyetleri 
teşvik edeceklerdir. 

MADDE 31 
Kapsam 

1. İşbirliği ve teknik yardım; 

a) evvela bebek endüstriler, iç güçlüklerden veya Türkiye ve Tunus 
arasındaki ticaretin kapsamlı olarak serbestleşmesi sürecinden olumsuz 
olarak etkilenen sektörler üzerinde odaklanacaktır. 

b) tarafların ekonomilerini daha da yakınlaştırması muhtemel alanlarda 
yoğunlaşacaktır. 

c) işbu Anlaşmanın Tunus ile uygulanabilmesi içm gerekli kurumların ve 
insan kaynaklarının yaratılmasına yardımcı olacak kapastftf^îHlmmı ve 
eğitim programlan üzerine odaklanacaktır. ./'" ,. '-;' - •» ^\^ 

d) bölge içi işbirliğini geliştirmeye yönelik önlerjılerirt • uygülartnı4sını 
özendirecektir. -, ' v jj 
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e) özel sektör kuruluşları arasındaki ortak teşebbüsleri, eşleştirilen 
teşebbüsleri ve ortak yatırımları destekleyecektir. 

2. Taraflar, iktisadi işbirliğini, bu Bölüm hükümlerinin kapsamadığı, sulama, 
ulaştırma, iletişim, yüksek öğrenim, turizm ve diğer hizmetler ile kalkınma ve 
planlama gibi alanlarla mahdut olmamak üzere, diğer alanlara da genişletme 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

MADDE 32 
Yöntem ve Şekiller 

1. Taraflar arasında iktisadı, ticari, teknik ve bilimsel işbirliği alanlarında 
akdedilen Arılaşmalar, işbu Anlaşmanın hükümlerine halel getirmeksizin 
uygulanacaktır. 

2. Taraflar, iktisadi işbirliğinin ve teknik yardımın yöntem ve şekillerini, 
özellikle 40Tncı Maddede belirtilen Ortaklık Konseyinin çalışmaları 
kapsamında, daha ayrıntılı olarak belirleyeceklerdir. Ortaklık Konseyi, bu 
hususu dikkate alarak, alt komiteler tesis etmeye karar verebilir. 

3. İktisadi işbirliği ve teknik yardım özellikle aşağıda belirtilen şekilde ifa 
edilecektir: 

a) resmi görevlilerin ve uzmanların toplantıları da dahil olmak üzere, her bir 
işbirliği alanında düzenli bilgi ve fikir teatisinde bulunulması; 

b) fuarlara ve sergilere karşılıklı katılımın özendirilmesi; 

c) müşavirlik, uzmanlık ve eğitim transfer edilmesi; 

d) seminerler ve çalıştay çalışmaları gibi müşterek faaliyetlerin yürütülmesi; 

e) teknik, idari ve düzenleyici yardım sağlanması; 

f) ortak teşebbüslerin teşvik ve tesis edilmesi; ^ « « u , . 

g) işbirliğine ilişkin bilgilerin yayımlanması; / v>' ..••-. '*• ••?***% 
• ••••• • ' , • • • ' • ' i . - . \ ' • ' - ' k 

1 : >r: ) *$ 

h) iktisadı, bilimsel ve teknik bilgi mübadelesinde bulunulması; V • „ t 

i) teknik ve bilimsel işbirliğinin muhtelif alanlarında burs sağlanması. <•.-*" 
4. İktisadı, bilimsel ve teknik işbirliği uygulamaları ile ilgili projeler, Tarafların, 

yürürlükte olan mevzuatına uygun olarak, iştirakçi firma ve kuruluşlar 
arasında akdedilecek ayrı programlar, anlaşmalar ve sözleşmelerle 
düzenlenecektir. . ," % 
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5. Taraflarca, sağlanacak uzman, müşavir ve diğer teknik personelle ilgili 
hususlar, Tarafların yetkili makamları arasında bilahare akdedilecek ayrı 
protokollerle düzenlenecektir. 

MADDE 33 
Temel İktisadi İşbirliği Alanları 

İşbu Anlaşma kapsamındaki işbirliği, evvela, Anlaşmanın 34 ila 39'uncu 
Maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen aşağıdaki alanları kapsayacaktır: 

a) Sanayi; 

b) Tarım; 

c) Hizmetler; 

d) Küçük ve orta boy işletmeler; 

e) Ticaretin geliştirilmesi; 

f) Yatırım teşviki. 

MADDE 34 
Sınai İşbirliği 

Sınai işbirliğinin ana hedefi, Tunus'u, sanayiini yenileştirmek ve çeşitlendirmek 
ve özellikle, her iki Tarafın iktisadi operatörleri arasında işbirliğini 
güçlendirerek, özel sektöre ve sınai gelişmeye müsait bir çevre yaratmaya dönük 
çabalarında desteklemek olacaktır. 

MADDE 35 
Tarım ve Balıkçılıkta İşbirliği 

Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde, tarım ve balıkçılıkta işbirliği 
yapılmasının önemini dikkate alarak, arzulanan işbirliği alanları olarak 
aşağıdakileri belirlemişlerdir: 

a) tarım, ormancılık, su kaynakları ve kırsal gelişim konular^nailişkin 
bilimsel ve teknik bilgiler ile uzmanlıkların mübadelesi; y ,. J ^ V 

••' ..;» :. > ' \A 
b) karşılıklı uzman mübadelesi; , ••• //.•• 'V. ^*\ 

V ' • ' • • • ' • • ' • ' ' / 

c) her iki ülkede eğitim, seminer, konferans ve toplantılar tetfiplenmesi;-.. / 
' \ . •' ı . . •_ • - ' / 

•V. rf* 

d) ilgili kuruluşlar arasında doğrudan ortak faaliyetlerin tesis edilrne'sT; 
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e) tarımsal üretim, işleme ve pazarlama yatırımları ile ticaretinin, her iki 
ülkede ve diğer pazarlarda teşvik edilmesi. 

MADDE 36 
Hizmetlerde İşbirliği 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, hizmetler ticaretinin giderek artan önemini idrak 
etmektedir. Taraflar, özellikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığı kapsamında, 
aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve genişletilmesi yönündeki 
çabalarında, DTÖ Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşması'mn (GATS) ilgili 
hükümlerini ve bu meyandaki çok taraflı ticaret müzakerelerini de dikkate 
alarak, pazarlarının hizmetler ticaretine karşılıklı olarak açılması ve tedricen 
serbestleştirilmesi amacıyla işbirliği yapacaklardır. 

2. Taraflar, hizmetler alanındaki işbirliği yöntemlerim Ortaklık Konseyinde 
görüşeceklerdir. 

MADDE 37 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler Arasında İşbirliği 

1. Ticari ve iktisadi faaliyetlerin daha da artırılması maksadıyla, Taraflar, iki 
ülkenin küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ'ler) arasındaki iş ve yatırım 
imkanları ile ortak teşebbüsleri teşvik etmeye öncelik vereceklerdir. Taraflar, 
bu çerçevede; 

a) girişimcilik, yönetim, araştırma ve yönetim merkezleri, kalite ve üretim 
standartları konularındaki uzmanlıkları mübadele edeceklerdir; 

b) yatırım imkanları yaratmak amacıyla piyasa bilgileri sağlayacaklardır; 

c) KOBİTerle ilgili basılı belgeler sağlayacaklardır. 

2. Türkiye, Tunus'un ilgili özel sektör kuruluşlarına yönelik kapasite arttırıcı 
çabalarını teşvik edecektir. 

/"Vj *""'?H 
M A D D E 38 / .'••'*'/.•"••' , . ' t \ 

Ticaretin Geliştirilmesi $ 

" ,: ( 
Ticari işbirliği evvela aşağıdaki hususlara odaklanacaktır: \ • *., . ..'• , / 

'•v. ,x*'' 

a) Aralarındaki ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve artırılması ile 
Tarafların iç, bölgesel ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin 
artırılması; 
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b) Neticede uygunluk değerlendirmesine dair karşılıklı tanıma anlaşmalarının 
akdedilmesine yol açmak üzere, Tunus laboratuarlarının yenilenmesi; 

c) Gümrük alanında mesleki eğitim ve kurs verilmesi de dahil olmak üzere, 
gümrük ve menşe konularındaki işbirliğinin artırılması; 

d) Fikri, sınai ve ticari mülkiyet ile standardizasyon ve kalite için Tunus'a 
teknik destek sağlanması; 

e) Mesleki kurslar dahil, eğitim ve kurslar alanında önemli bir ilerleme 
sağlamak üzere yollar bulunması; 

f) Tarafların ülkelerinde, tecrübe ve yöntemlerin paylaşılması ve teatisi 
amacıyla, uzman kurumlar arasında kalıcı ilişkilerin tesis edilmesi; 

g) Ticareti geliştirme stratejilerinin hazırlanması ve rekabet gücünü 
destekleyici ticaret ortamının yaratılması; 

h) Hem kamu hem de özel sektörde ticaret ve destek hizmetleri alanlarında 
kapasite artırımı ile insan kaynaklarının ve mesleki becerilerin 
geliştirilmesi; 

i) Piyasanın know-how ihtiyacı hakkında bilgi teatisi ve yatırımlar ve ortak 
teşebbüsler aracılığıyla teknoloji transferi; 

j) Özel sektörün, başta ticaretle meşgul küçük ve orta boy işletmeler olmak 
üzere, geliştirilmesi; 

k) Ticaretin ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili örgütlerin 
kurulması, intibakı ve kuvvetlendirilmesi; 

1) Üçüncü ülkelerde, ticaret ve ticaretle alakalı alt yapı ve hizmetlerin 
geliştirilmesi amacıyla bölgesel işbirliği; 

m) Sahtekarlık ve korsanlığa karşı mücadele ve bunlardan korunmayla iştigal 
eden milli örgütlerin takviye edilmesi için bilgi ve uzma^Jffclfftiĵ delesi. 

• • ' / ^ „ „ 

MADDE 39 f i ; X ^ \ '* 
Yatırım Teşviki 

Taraflar, iktisadi büyümenin ve gelişmenin başarılma1fo«l^«p^rımların 
teşvikinin ve aralarındaki teknoloji akışının önemli bir vasıta olduğunu idrak 
ederler. Bu çerçevedeki işbirliği aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 

a) Yatırım fırsatlarını ve yatırım mevzuatına dair bilgi kanallarını teşhis eden 
uygun vasıtalar; 
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b) Tarafların yurt dışında yatırımları teşvik eden önlemleri hakkında bilgi temini 
(teknik yardım, malı destek, yatırım garantisi, vs.); 

c) Yabancı yatırımcıların iştirakine açık olanlar da dahil, kalkınma projelerinin 
tasarlanması ve yürütülmesi. 

BAŞLIK III 

KURUMSAL VE NİHAİ HÜKÜMLER 

MADDE 40 
Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Kurulması 

Kendi çalışma usullerine göre, yılda en az bir kere toplanacak olan ve kural 
olarak dış ticaretten sorumlu Bakanların başkanlık edeceği bir Ortaklık Konseyi 
kurulmuştur. 

MADDE 41 
Ortaklık Konseyinin Görevleri 

Ortaklık Konseyi, işbu Anlaşmanın uygulanması sürecinde kaydedilen 
gelişmeleri gözden geçirecektir. Ayrıca, işbu Arılaşmanın iktisadi ve sosyal etkisi 
dahil olmak üzere, Anlaşmadan kaynaklanan temel konular ile karşılıklı 
menfaatleri ilgilendiren ikili veya çok taraflı meseleleri de inceleyecektir. 

MADDE 42 
Ortaklık Konseyinin Usulleri 

1. Ortaklık Konseyi her iki tarafın resmi görevlileri ile kamu ve özel sektör 
temsilcilerinden oluşacaktır. 

2. Ortaklık Konseyi çalışma usullerini tespit edecektir. 

3. Ortaklık Konseyi işbu Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak amacıyla, Anlaşmada 
zikredilen hususlarda karar almaya yetkilidir. 

4. Alman kararlar, kararları uygulamak için gerekli olan önlemleri alması icap 
eden Taraflar için bağlayıcıdır. Ortaklık Konseyi tavsiyelelerde de 
bulunabilir. 

5. Ortaklık Konseyi, lüzum halinde, Anlaşmanın uygulanmasını'-
çalışma grupları veya organlar ihdas edebilir. / •> /'•'•' 

ti ^ 

" nen 

6. Ortaklık Konseyi kararlarını ve tavsiyelerini her iki tarâûn/mutabakatıyla alacaktır K^;^ 
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MADDE 43 
Ortaklık Komitesinin Kurulması 

1. Ortaklık Konseyi'nin yetkisi altında olmak üzere, işbu Anlaşmanın 
uygulanmasından sorumlu bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur. 

2. Ortaklık Konseyi yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Ortaklık 
Komitesi'ne devredebilir. 

MADDE 44 
Ortaklık Komitesinin Usulleri 

1. Ortaklık Komitesi, Tarafların talebi üzerine gerekli olduğu her zaman, ancak 
yılda en az bir defa olmak üzere, uygun bir seviyede, münavebeli olarak 
Türkiye ve Tunus'ta toplanacaktır. 

2. Ortaklık Komitesi çalışma usullerini tayin edecektir. 

3. Ortaklık Komitesi, Anlaşmanın uygulanması hususunda ve Konsey'in 
yetkilerini kendisine devrettiği alanlarda karar almak yetkisini haizdir. 

4. Kararlarını her iki tarafın mutabakatıyla alacaktır. Alınan kararlar, kararları 
uygulamak için gerekli olan önlemleri alması icap eden Taraflar için 
bağlayıcıdır. 

MADDE 45 
Güvenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hiç bir hüküm, Taraflardan birinin temel güvenlik 
menfaatleri için gerekli gördüğü herhangi bir önlemi, bu önlemler GATT 
1994'ün XXI'inci Maddesi ile uyumlu olduğu müddetçe, almasını engellemez. 

MADDE 46 
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 
sebepleriyle ithalat, ihracat veya transit ürünler üzerindeki yasaklamaları veya 
kısıtlamaları engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalaryve kı§r$tamalar, 
Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayrım yapılması veya gizl^kıs^flamalarîJMft bir 
araç teşkil etmemelidir. .*• /', > rV V*\ 
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MADDE 47 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hedeflerine ulaşılmasını ve işbu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temmen gerekli bütün önlemleri 
alacaklardır. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü 
yerine getirmediği kanısına varırsa, söz konusu Taraf, işbu Anlaşmanın 
21 'inci Maddesinde düzenlenen şartlar ve usuller dairesinde uygun önlemleri 
alabilir. 

MADDE 48 
Uyuşmazlıkların Halli 

1. Taraflardan her bin, işbu Anlaşmanın uygulanmasına veya yorumlanmasına 
dair uyuşmazlıkları Ortaklık Konseyine sunabilir. 

2. Ortaklık Konseyi, uyuşmazlığı, karar almak suretiyle çözebilir. 

3. Taraflardan her biri, ikinci fıkrada ifade edilen kararın yerine getirilmesi 
kapsamındaki önlemleri almakla yükümlü olacaktır. 

4. Uyuşmazlığın, ikinci fıkra çerçevesinde çözülmesinin mümkün olamaması 
halinde, Taraflardan herhangi biri, hakem tayini hususunda diğerine 
bildirimde bulunabilir. Bunun üzerine, diğer Taraf, iki ay zarfında ikinci bir 
hakem tayin etmelidir. 

5. Ortaklık Konseyi üçüncü hakemi tayın edecektir. 

6. Hakemlerin kararları oy çoğunluğu ile alınacaktır. 

7. Uyuşmazlığın Taraflarının her biri hakemlerin kararını uyg 
gereken adımları atacaktır. .,.;•''"'".] 

MADDE 49 
Geliştirici Hüküm ,, „ 

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, Anlaşmanınlfk^amadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, yararlı ve Tarafların ekonomilerinin 
menfaatine olacağını düşündüğü takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep 
sunacaktır. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesinden, bu talebi incelemesini 
ve yerinde görmesi halinde, kendilerine, özellikle müzakerelerin 
başlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmasını isteyebilir. 



- 2 9 -

2. Birinci fıkrada atıfta bulunulan usul sonucunda varılan Anlaşmalar, işbu 
Anlaşmanın Taraflarının milli mevzuatı dairesinde onaylanacak veya kabul 
edilecektir. 

MADDE 50 
Tadilatlar 

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere, işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, 
Tarafların birbirlerine, bu tadilatların yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında 
öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazılı bildirimin 
diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE 51 
Protokol ve Ekler 

İşbu Anlaşmaya dair Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. Ortaklık Konseyi, Tarafların milli mevzuatına göre, Protokolleri ve 
Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 52 
Yürürlük Süresi ve Fesih 

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

2. Taraflardan her biri, işbu Anlaşmanın feshini diğer Tarafa yazılı olarak 
bildirebilir. İşbu Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten 
sonraki yedinci ayın birinci günü sona erer. . ""' "*M,'V 

/ • * , ; \ & \ 

MADDE 53 , * J 
Yürürlüğe Giriş -' - / 

1. işbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
milli mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildiren son 
yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki 
ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

2. İşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesi ile birlikte Taraflar arasında akdedilmiş olan 
aşağıdaki Anlaşmanın yerini alacaktır: 

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması (15 Temmuz 
1992 tarihinde imzalanan)." 
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BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu 
hususta tam yetkili olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, 25 Kasım 2004 tarihinde, Tunus'da bütün metinler eşit derecede 
muteber olmak üzere, her biri Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, iki orijinal 
nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde 
İngilizce metin esas alınacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Tunus Cumhuriyeti Adına 

^M(ILİ&/W\J 
Kürşad TUZMEN Mondher ZENAIDI 

Devlet Bakanı Ticaret ve El Sanatları Bakanı 
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PROTOKOLI 
(5.2 nci Maddede atıfta bulunulan) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 
İTHALAT GÜMRÜK VERGİLERİNİN VE EŞ ETKİLİ VERGİLERİN 

KALDIRILMASI 

1. Tunus menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş 
etkili vergiler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

2. Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Tunus'a ithalinde 
uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 
ile birlikte kaldırılacaktır. 

3. Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Tunus'a ithalinde uygulanan 
gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıda açıklanan takvim çerçevesinde 
kaldırılacaktır: 

a) Liste I'de sıralanan ürünler için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler 
aşağıdaki şekilde indirilecektir: 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, her bir gümrük vergisi ve eş etkili 
vergi, temel verginin %88'ine indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %76'sma indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %64'üne indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %52'sine indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %40'ına indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl soma her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %28'ine indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten altı yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 16'sına indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten yedi yıl sonra geriye kalan 
vergiler kaldırılacaktır. 

b) Liste H'de sıralanan ürünler için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili 
vergiler aşağıdaki şekilde indirilecektir: 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl soma/her b/ir:.^üm»ı| 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %91'ine indirilecektir; \.,\' '*<\ '•* 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonra* her feîr gTimriikjf 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %78'ine indirilecektir;'1'':'.,̂ ;.,,*.<,"• Jf 



- 3 2 -

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl soma her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %65'ine indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe. girdiği tarihten beş yıl sonra her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %52'sine indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten altı yıl soma her bir gürmük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %39'una indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten yedi yıl soma her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %26'sma indirilecektir; 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sekiz yıl soma her bir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %13'üne indirilecektir; 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dokuz yıl soma geriye kalan 
vergiler kaldırılacaktır. 

c) İşbu Protokolün 3'üncü Maddesinin (a) ve (b) fıkralarının hükümleri Liste IlI'te 
bulunan ürünlere uygulanmayacaktır. Liste IlI'te belirtilen ürünlere uygulanan 
düzenlemeler Ortaklık Komitesinde tekrar gözden geçirilecektir. 
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LISTE I 
(Protokol I'in 3.a Maddesinde atıfta bulunulan) 

25030010012 
25030010045 
25030010056 
25030010090 
25030090003 
25101000011 
25101000022 
25101000099 
25102000017 
25102000028 
25102000095 
25111000109 
25111000905 
25151100011 
25151100099 
25152000012 
25152000090 
25169000102 
25169000908 
25202010008 
25202090000 
25221000002 
25309098106 
27101111908 
27101115900 
27101121913 
27101121991 
27101125904 
27101131995 
27101141911 
27101141922 
27101141933 
27101141944 
27101141955 
27101141999 
27101145913 
27101145924 
27101145935 
27101145946 

27101145957 
27101145991 
27101149915 
27101149926 
27101149937 
27101149948 
27101149959 
27101149993 
27101151915 
27101151926 
27101151937 
27101151993 
27101159919 
27101159920 
27101159931 
27101159997 
27101170998 
27101190918 
27101190929 
27101190996 
27101911908 
27101915900 
27101921004 
27101925959 
27101925993 
27101929202 
27101929906 
27101971902 
27101975904 
27101981906 
27101983902 
27101985908 
27101987904 
27101991900 
27101993906 
27101999211 
27101999233 
27101999255 
27101999299 

27101999915 
27101999993 
27109100909 
27109900909 
27132000903 
28047000014 
28047000092 
28054010006 
28054090008 
28062000007 
28080000010 
28080000098 
28111910003 
28111920007 
28111980012 
28111980023 
28111980034 
28111980045 
28111980090 
28112910010 
28112910098 
28112930007 
281129900121 
28112990023 
28112990090 
28199010002 
28199090015 
28199090093 
28220000003 
28289000305 
28341000910 
28341000921 
28341000998 
28342920011 
28342920? 
28342Ö3Ö004 
283429809X3 
283429.80924 
2834298099,1 

^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 
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28371100007 
28371900018 
28371900096 
28372000019 
28372000020 
28372000097 
28380000014 
28380000025 
28380000036 
28380000047 
28380000092 
28431010006 
28431090008 
28432100003 
28432900003 
28433000004 
28439010004 
28439090017 
28439090095 
28441010014 
28441010092 
28441030012 
28441030090 
28441050010 
28441050098 
28441090016 
28441090094 
28442025019 
28442025097 
28442035013 
28442035091 
28442051019 
28442051097 
28442059013 
28442059091 
28442099019 
28442099097 
28443011019 
28443011097 
28443019013 
28443019091 
28443051015 
28443051093 

28443055017 
28443055095 
28443061019 
28443061097 
28443069013 
28443069091 
28443091011 
28443091099 
28443099015 
28443099093 
28445000014 
28445000092 
28451000017 
28451000095 
28459010019 
28459010097 
28459090011 
28459090099 
30067000005 
30068000001 
32081010005 
32081090110 
32081090198 
32081090905 
32082010001 
32082090116 
32082090194 
32082090901 
32089011006 
32089013002 
32089019000 
32089091111 
32089091199 
32089091906 
32089099115 
32089099193 
32089099900 
32091000111 
32091000199 
32091000906 
32099000119 
32099000197 
32099000904 

32100010114 
32100010192 
32100010909 
32100090116 
32100090194 
32100090207 
32100090901 
32110000004 
32129090001 
32141010107 
32141010914 
32141010992 
32141090007 
32151900003 
33021040015 
33021040026 
33021040093 
33021090004 
34011900903 
34060011017 
34060011095 
34060019011 
34060019099 
34060090005 
36010000115 
36010000193 
36010000911 
36010000999 
36020000101 
36020000203 
36020000316 
36020000394 
36020000407 
36020000918 
36020000929 
36020000930 
36020000996 

7Iİ» 3603001İÛ1I 
3603D04Û,9Q8 
36030090104^ 
36030090911 
3603009pŞg3r,, 
36030090^ j»* X 

f 
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36030090999 
36041000009 
36049000109 
36049000201 
36049000905 
36050000011 
36050000022 
36050000033 
36050000044 
36050000055 
36050000066 
36050000099 
36069010016 
36069010094 
37013000010 
37013000021 
37013000032 
37013000098 
38083011106 
38083011902 
38083013102 
38083013908 
38083015108 
38083015904 
38083017104 
38083017900 
38083021100 
38083021906 
38083023106 
38083023902 
38083027119 
38083027120 
38083027197 
38083027915 
38083027993 
38083030112 
38083030190 
38083030907 
38083090116 
38083090194 
38083090901 
38247100004 
38247900004 

38249010005 
38249015000 
38249020009 
38249025004 
38249030003 
38249035008 
38249040007 
38249045002 
38249050001 
38249055006 
38249061008 

38249064007 
38249062001 

38249065000 
38249070009 
38249075004 
38249080003 
38249085008 
38249099913 
38249099924 
38249099935 
38249099946 
38249099957 
38249099968 
38249099979 
38249099991 
38251000000 
38252000006 
38253000002 
38254100003 
38254900003 
38255000004 
38256100005 
38256900005 
38259000008 
39042200013 
39042200091 
39051200003 
39052100004 
39075000103 
39075000909 
39091000103 
39151000001 

39152000007 
39153000003 
39159011006 
39159013002 
39159019000 
39159091008 
39159093004 
39159099002 
39161000008 
39162010008 
39162090000 
39169011003 
39169013009 
39169015005 
39169019018 
39169019029 
39169019096 
39169051009 
39169059014 
39169059025 
39169059092 
39169090013 
39169090024 
39169090091 
39171010009 
39171090001 
39172110000 
39172191005 
39172199009 
39172210005 
39172291000 
39172299004 
39172310000 
39172391005 
39172399009 
39172912006 
39172915005 
391729*361 
3917/2991005 
3917209^069^ 
39173110006 
391>3190Ö'Ö8 

39173240001 
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39173231002 
39173235_004 
39173239006 
39173251000 
39173291006 
39173299000 
39173310006 
39173390008 
39173912002 
39173915001 
39173919003 
39173991001 
39173999005 
39174010007 
39174090009 
39191011006 
39191013002 
39191015008 
39191019000 
39191031004 
39191038005 
39191061006 
39191_069p_00 
39191090005 
39202021001 
39202029005 
39202071001 
39202079005 
39202090006 
39204310001 
39204390003 
39204910001 
39204990003 
39205100003 
39205910007 
39205990009 
39206100009 
39206211001 
39206213007 
39206219005 
39206290000 
39206300009 
39206900009 

39207110010 
39207110098 
39207190012 
39207190090 
39207200000 
39207310009 
39207350005 
39207390103 
39207390909 
39207900005 
39209100007 
39209200002 
39209300007 
39209400002 
39209921008 
39209928009 
39209951000 
39209953006 
39209955002 
39209959004 
39209990003 
39211100006 
39211310000 
39211390002 
39219011006 
392T90J9000 
39219030001 
39219041008 
39219043004 
39219049002 
39219055004 
39219060003 
39219090016 
39219090094 
39221000008 
39222000004 
39229000017 
39229000028 
39229000039 
39229000095 
39231000005 
39232100006 
39232910000 

39232990002 
39233010001 
39233090003 
39234010007 
39234090009 
39235010003 
39235090016 
39235090094 
39239010007 
39239090101 
39239090907 
39241000002 
39249011007 
39249019012 
39249019090 
39249090017 
39249090095 
39251000101 
39251000907 
39252000005 
39253000001 
39259010001 
39259020005 
39259080009 
39261000017 
39261000028 
39261000095 
39262000900 
39263000008 
39264000004 
39269050004 
39269091105 
39269091901 
39269099109 
39269099507 
39269099609 
39269099916 
392690909$ 
39269093949 
39269099994 
41Q41110912 
4J_OJj1JÖ990 
41041151 âlî- J' 
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41041151999 
41041159915 
41041159993 
41041190914 
41041190992 
41041910901 
41041951900 
41041959904 
41041990903 
41044111015 
41044111093 
41044119917 
41044119995 
41044151011 
41044151099 
41044159015 
41044159093 
41044190014 
41044190092 
41044911004 
41044919906 
41044951000 
41044959004 
41044990003 
41051010903 
41051090905 
41053010007 
41053091002 
41053099006 
41062110901 
41062190903 
41062210008 
41062290000 
41063110009 
41063190001 
41063210004 
41063290006 
41071111007 
41071119909 
41071190915 
41071190993 
41071211002 
41071219904 

41071291902 
41071299906 
41071910902 
41071990915 
41071990993 

41079210905 

41079910900 

41142000042 

41079110911 
41079110999 
41079190913 
41079190991 

41079290907 

41079990902 
41120000900 
41131000903 
41132000001 
41141010006 
41141090008 
41142000019 
41142000020 

41142000053 
41142000064 
41142000097 
41152000005 
42010000017 
42010000028 
42010000084 
42010000095 
42050000117 
42050000195 
42050000208 
42061000109 
42061000905 
42069000005 
43011000001 
43013000003 
43021100003 
43021300003 
43021910007 
43021920001 
43021930005 
43021935000 

43021941002 
43021949006 
43021950003 
43021960007 
43021970001 
43021980005 
43021995004 
43022000004 
43023010004 
43023021001 
43023025003 
43023031005 
43023035007 
43023041009 
43023045001 
43023051003 
43023055005 
43023061007 
43023065009 

43023075003 
43023071001 

43031010009 
43031090001 
43039000003 
43040000017 
43040000095 
44091011014 
44091011092 
44091018015 
44091018093 
44091090013 
44091090091 
44092011010 
44092011098 
44092091012 
44092091090 
144092098013 
44p9gQŞj809fl 
4/09ffi990W\ 
^4Q92Q99^94p\ 
pf412\31QQÖ4 

44^139Ö0Q^;" 
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44121400005 
44121900000 
44122210005 
44122291000 
44122299004 
44122300006 
44122920004 
44122980008 
44129210007 
44129291002 
44129299006 
44129300008 
44129920006 
44129980000 
44140010007 
44140090009 
44151010011 
44151010022 
44151010055 
44151010066 
44151010088 
44151010099 
44151090002 
44152020011 
44152020099 
44152090008 
44160000018 
44160000029 
44160000096 
44170000208 
44170000913 
44170000924 
44170000935 
44170000991 
44181010001 
44181050007 
44181090003 
44182010007 
44182050003 
44182080005 
44183010003 
44183091008 
44183099002 

/ 

44184000005 
44185000001 
44189010009 
44189090114 
44189090192 
44189090909 
44201011006 
44201019000 
44209010001 
44209019008 
44209091017 
44209091095 
44209099011 
44209099099 
44211000006 
44219030006 
44219050106 
44219070002 
44219091003 
44219098300 
44219098402 
44219098913 
44219098924 
44219098935 
44219098946 
44219098957 
44219098968 
44219098979 
44219098980 
44219098991 
45020000011 
45020000022 
45020000099 
45031010007 
45031090009 
45039000012 
45039000023 
45039000034 
45039000090 
45041011007 
45041019001 
45041091009 
45041099003 

45049010002 
45049091007 
45049099012 
45049099023 
45049099090 
46019105017 
46019105095 
46019905006 
47071000009 
47072000005 
47073010005 
47073090007 
47079010001 
47079090003 
48055000008 
48059110103 

48059210108 
48059110909 

48059210904 
48059310103 
48059310909 
48061000001 
48062000007 
48063000003 
48064010003 
48064090005 
48070010006 
48070020000 
48070050002 
48070090008 
48082000001 
48083000007 
48089000003 
48101311009 
48101319003 
48101391001 
48101399005 
481014J1004 
481PT4^9Q 
4Ş^Q^'4Uîg,0<§?s 

481^1^90^)0 
4felQlSİ0©O6 
48^99;0QP8 SBÖ/ 
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48102210007 
148102291002 
48102299006 

48131000019 
48131000097 

48102911005 
48102919009 
48102920006 
48103100004 
48103210003 
48103290005 
48103900004 
48109910106 
48109910208 
48109930104 
48109930206 
48109990108 
48109990200 
48111000004 
48115100069 
48115900901 
48116000004 
48119090100 

48132000004 
48141000005 
48142000001 
48143000007 
48149010007 
48149090009 
48150000006 
48185000018 
48185000096 
48232000013 
48232000091 
48234000004 
48239010008 
48239050106 
48239050208 
48239050402 
49040000102 
49070090109 
49081000208 
49081000902 
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76169910917 
76169910928 
76169910939 
76169910940 
76169910951 
76169910962 
76169910973 
76169910995 
76169990102 
76169990919 
76169990920 
76169990931 
76169990942 
76169990953 
761699.9096*^ 
761699.90975 
76169990997 
7802Q000007 
78Ö3000Ö902 
7805ÖQ0ÛTÜO 
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78050000202 
78060090103 
79020000006 
79070000909 
80020000005 
80060000207 
81019400001 
81019700006 
81041900009 
81052000018 
81052000029 
81052000096 
81053000003 
81092000016 
81092000094 
81093000001 
81099000007 
81121200008 
81121300003 
81123020008 
81123040006 
81123090006 
81130020007 
81130040005 
81130090005 
82011000013 
82011000091 
82012000008 
82013000004 
82014000000 
82019000011 
82019000099 
82023100017 
82023100095 
82023900028 
82023900039 
82023900095 
82029911021 
82029911032 
82029911098 
82029919025 
82029919036 
82029919092 r 

82029990020 
82029990031 
82029990097 
82051000000 
82052000006 
82053000002 
82055100009 
82055910003 
82055930001 
82055990016 
82055990027 
82055990038 
82055990049 
82055990094 
82056000000 
82057000006 
82058000013 
82058000024 
82058000091 
82060000001 
82072010004 
82072090006 
82073010000 
82073090002 
82074010006 
82074030004 
82074090008 
82075010002 
82075030000 
82075050008 
82075060002 
82075070006 
82075090004 
82076010008 
82076030006 
82076050004 
82076070002 
182076090000 
82077010004 
82077031005 
82077035007 
İ82077038006 
!82077090006 

82078011003 
82078019007 
82078090002 
82079010006 
82079030004 
82079050002 
82079071003 
82079078004 
82079091001 
82079099005 
82082000007 
82084000010 
82084000098 
82089000907 
82129000118 
82129000129 
82129000196 
82130000019 
82130000075 
82130000086 
82141000103 
82141000205 
82142000007 
82149000101 
82149000918 
82149000996 
83016000012 
83016000090 
83017000905 
83022010008 
83022090000 
83023000000 
83024910005 
83024990007 
83040000006 
83052000016 
83052000094 
183061000006 
83062,10000^ 
İ30|291OOQJ 
8£Qg299<|QQ3 
£J3q630^0OH9 
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83079010005 
83079090018 
83079090029 
83079090096 
83081000000 
83082000017 
83082000095 
83089000100 
83089000202 
83089000917 
83089000995 
83091000007 
83099010009 
83099090103 
83099090205 
83099090910 
83099090921 
83099090998 
83100000006 
83112000005 
83113000001 
84011000000 
84013000002 
84014000008 
84021910802 
84021990008 
84022000901 
84049000010 
84049000021 
84049000098 
84073100009 
84073210008 
84073290000 
84073310014 
84073310092 
84073390016 
84073390094 
84073410019 
84073410097 
84073430017 
84073430095 
84073491003 
84073499007 

84082010009 
84082031000 
84082035002 
84082037008 
84082051008 
84082055000 
84082057006 
84082099008 
84089010001 
84089021008 
84089029900 
84089031900 
84089033008 
84089036007 
84089037000 
84089051000 
84089055002 
84089071008 
84089075000 
84089099000 
84099100010 
84099100021 
84099100032 
84099100043 
84099100098 
84099900010 
84099900021 
84099900032 
84099900054 
84099900098 
84131100007 
84132010002 
84132090004 
84139110009 
84139190012 
84139190023 
84139190034 
84139190090 
84139200000 
84145110002 
84145190004 
84146000009 
84151090900 

84158110007 
84158190907 
84158310109 
84158390101 
84159010008 
84159090000 
84161010109 
84161090101 
84169000012 
84169000090 
84172010000 
84172090900 
84179000019 
84179000097 
84182900008 
84186999209 
84186999403 
84186999607 
84189910015 
84189910026 
84189910037 
84189910093 
84189990200 
84189990313 
84189990324 
84189990335 
84189990391 
84189990915 
84189990993 
84191100010 
84191100098 
84191900021 
84191900032 
84191900065 
84191900098 
84198110005 
84198191099 
841981999* 
842.19900İ01 
842199002̂ )3 
8421.99009071 
84229010005 
84229090007 

\* 
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84231010004 
84231090017 
84231090095 
84239000019 
84239000097 
84248995107 
84248995209 
84249010009 
84249030007 
84249090012 
84249090023 
84249090090 
84254910001 
84254990014 
84254990092 
84269190908 
84313100012 
84313100090 
84313910005 
84313990018 
84313990096 
84329000918 
84329000929 
84329000930 
84329000941 
84329000996 
843629000 fi 
84362900099 
84368010005 
84368091000 
84368099015 
84368099093 
84369100002 
84369900002 
84381010109 
84381090101 
84389000909 
84399110007 
84399190009 
84399910007 
84399990009 
84409000003 
84419010004 
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84419090006 
84509000103 
84509000216 
84509000227 
84509000261 
84509000294 
84519000019 
84519000020 
84519000031 
84519000042 
84519000053 
84519000097 
84521011015 
84521011093 
84521019019 
84521019097 
84521090014 
84521090092 
84529000005 
84689000005 
84749010009 
84749090001 
84762100002 
84762900002 
84768100008 
84768900019 
84768900097 
84769000009 
84799010004 
84799050000 
84799092002 
84799097007 
84802000003 
84819000104 
84819000206 
84819000900 
84831010013 
84831010024 
84831010091 
84831041018 
84831041096 
84831051012 
84831051090 

84831057010 
84831057098" 
84831060002 
84831080011 
84831080099 
84832010008 
84832090000 
84833010015 
84833010026 
84833010093 
84833031005 
84833039009 
84833090017 
84833090095 
84834010919 
84834010920 
84834010931 
84834010997 
84834082004 
84834083007 
84834084000 
84834085003 
84834092008 
84834094106 
84834096102 
84834098017 
84834098095 
8483501ÖÖÎ7 
84835010028 
84835010095 
84835091012 
84835091023 
84835091090 
84835099016 
84835099027 
84835099094 
84836010013 
84836010024 
84836J>fÖÖ3tN 
848;3Bg&fÖj8«. 
8 4 8 3 g b 9 ^ ^ 
84^3g0pDşğ;' 
84fr36Q990f2İ -
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84836099023 
84836099090 
84839010000 
84839030008 
84839092008 
84839098006 
84841010009 
84841090001 
84849010007 
84849090907 
85023110018 
85023110096 
85023190010 
85023190098 
85023910018 
85023910096 
85023991013 
85023991091 
85023999017 
85023999095 
85030010001 
85030091006 
85030099011 
85030099022 
85030099033 
85030099099 
'85044010002 
85044020904 
85044050008 
85044094006 
85044096002 
85044097005 
85044099103 
85044099909 
85068005001 
85122000919 
85122000920 
85122000931 
85122000997 
85129000013 
85129000024 
85129000091 
85131000909 

85141010002 
85149020004 
85-149080019 
85149080097 
85161019105 
85162100003 
85166010006 
85166051903 
85166059907 
85166070000 
85166080004 
85166090008 
85167100003 
85169000102 
85169000215 
85169000293 
85169000908 
85171100106 
85171990102 
85173000103 
85173000205 
85173000909 
85178010005 
85178090109 
85179011015 
85179011059 

85179088912 

85179011093 
85179019008 
85179082016 
85179082027 
85179082050 
85179082094 
85179088105 

85179088923 
85179088990 
85181010000 
85181020004 
85181080008 
85182110909 
85182190901 
85182210006 
85182290019 

85182290097 
85182910001 
85182920005 
185182980010 
85182980098 
85185010004 
85185090017 
85185090095 
85189000015 

85189000093 
85189000026 

85191000003 
85192100004 
85199200001 
85199331001 
85199339005 
85199381909 
85199389903 
85199912006 
85199918902 
85199990900 
85203211007 
85203219909 
85203230002 
85203250908 
85203291907 
85203299901 
85203311002 
85203319904 
85203330007 
85203390909 
85203910907 
85203990909 
85209010000 
85209090911 
85209090999 
85229010004 
85229030002 
852290510 
85229059Ö'Ö7 
852'2909^0İ 
[8522909$) 1,( 
8522909Ö022J 
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85229098033 
85229098099 

85239000518 
85233000001 

85239000596 
85239000701 
85246000006 
85249100907 
85249190005 
85249990209 
:85249990312 
85249990323 
85249990390 
85249990903 
85251010007 
85251080005 
85253010009 
85253090001 
85271210001 
85271290003 
85271310006 
85271391001 
85271399005 
85271900104 
85271900206 
85271900900 
85272120006 
85272152004 
85272159005 
85272170006 
85272192000 
85272198008 
85272900008 

85273111909 
85273119903 
8527319-1901 
85273193907 
85273198902 
85273210003 
85273290903 
85273920104 
85273920900 
85273980108 

85273980904 
85273991105 
85273991901 
85273999109 
85273999905 
85279010009 
85279092007 
85279098005 
85291010005 
85291015000 
85291020009 
85291039908 
85291040018 
85291040096 
85291045013 
85291045091 
85291070009 
85291090916 
85291090927 
85291090994 
85299040016 
85299040027 
85299040038 
85299040050 
85299040094 
85299051900 
85299059119 
85299059197 
85299059904 
85299081106 
85299081219 
85299081297 
85299081300 
85299081902 
85299088107 
85299088903 
85312010003 
85312030001 
85312050009 
85312080001 
85318010009 
85318030007 
85318080007 
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85319020009 
85319030003 
85319080003 
85340011005 
85340019009 
85340090004 
85351000012 
85351000090 
85353010198 
85353010916 
85353010994 
85353090101 
85353090907 
85359000101 
85359000918 
85359000929 
85359000930 
85359000996 
85361010013 
85361010091 
85361050019 
85361050097 
85361090015 
85361090093 
85362010906 
85362090908 
85364900205 
85364900909 
85365019207 
85365080208 
85366110905 
85366190907 
85366910905 
85366930903 
85366990907 
85369001009 
85369010919 
85369010920 
85369010931 
65369010997 
$1369020004 
OT69085912 
85369085990 

*? 
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85381000002 
85389011007 
85389019001 
85389091010 
85389091021 
85389091098 
85389099014 
85389099025 
85389099092 
85391010003 
85391090005 
85392930002 
85392992115 
85392992193 
85392992911 
85392992999 
85392998113 
85392998124 
85392998135 
85392998191 
85392998919 
85392998920 
85392998931 
85392998986 
85392998997 
85393210914 
85393210925 
85393210992 
85393250910 
85393250921 
85393250998 
85393290916 
85393290927 
85393290994 
85393900915 
85393900926 
85393900993 
85399010001 
85399090014 
85399090025 
85399090092 
85407900016 
85407900094 V" 

85419000009 
85441110103 
85441110909 
85441190105 
85441190901 
85441910001 

85443010100 

85443090102 

85441990003 

85443010906 

85443090908 
85445910107 
85445920101 
85445920203 
85445980105 
85445980207 
85446010108 
85446090100 
85446090202 
85447000008 
85461000006 
85469010008 
85469090000 
85472000009 
85479000012 
85479000023 
85479000034 
85479000090 
85481010004 
85481021001 
85481091009 
85481099003 
85489010002 
85489090004 
86050000011 
86050000099 
86069900006 
86071200000 
87029011009 
87029019003 
87029031007 
87029039001 
87029090019 

"****! V 
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87029090097 
87031011019 
87031011097 
87031018010 
87031018098 
87032319207 
87032390202 
87032410205 
87033110206 
87033190208 
87033319203 
87033390208 
87039010116 
87039010150 
87039010161 
87039010194 
87039010218 
87039010296 
87039010912 
87039010990 
87039090118 
87039090152 
87039090163 
87039090196 
87039090210 
87039090298 
87039090914 
87039090992 
87041010104 
87041010900 
87041090106 
87041090902 
87042110116 
87042110194 
87042131117 
87042131195 
87042139111 
87042139199 
87042191111 
87042191199 
§7042199115 
07042199193 
87042210111 
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87042210199 
87042210917 
87042210995 
87042291105 
87042291912 
87042291923 
87042291934 
87042291945 
87042291956 
87042291967 
87042291990 
87042299109 
87042299916 
87042299927 
87042299938 
87042299949 
87042299950 
87042299961 
87042299994 
87043110918 
87043110996 
87043131908 
87043139902 
87043191902 
87043199906 
87043210117 
87043210195 
87043210913 
87043210991 
87043291101 
87043291907 
87043299105 
87043299901 
87049000017 
87049000095 
87051000005 
87052000001 
87053000007 
87054000014 
87054000092 
87059010007 
87059030005 
87059090101 

87059090918 
87059090929 
87059090930 
87059090941 
87059090952 
87059090963 
87059090996 
87060011014 
87060011092 
87060019109 
87060019905 
87060091005 
87060099010 
87060099021 
87060099098 
87071010003 
87071090005 
87079010012 
87079010023 
87079010090 
87079090014 
87079090025 
87079090036 
87079090092 
87081010000 
87081090002 
87082110001 
87082190003 
87082910001 
87082990014 
87082990025 
87082990036 
87082990047 
87082990058 
87082990069 
87082990070 
87082990081 
87082990092 
87083191013 
87083199017 
87083910007 
87083990010 
87083990021 

'•"••<: 
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87083990032 
87083990043 
87083990098 
87084010008 
87084090011 
87084090022 
87084090099 
87085010004 
87085090006 
87086010000 
87086091005 
87086099009 
87087010017 
87087010028 
87087010095 
87087050115 
87087050126 
87087050137 
87087050193 
87087050911 
87087050922 
87087050999 
87087091001 
87087099118 
87087099129 
87087099130 
87087099196 
87087099914 
87087099925 
87087099992 
87089310003 
87089390016 
87089390027 
87089390038 
87089390094 
87089410008 
87089490000 
87089911006 
87089919000 
87089930001 
§7089950009 
$7089992001 
87089998101 
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87089998918 
87089998929 
87089998930 
87089998941 
87089998952 
87089998963 
87089998974 
87089998985 
87089998996 
87091910002 
87091990106 
87091990913 
87091990924 
87091990991 
87099000012 
87099000090 
87100000013 
87100000024 
87100000091 
87113010103 
87113090105 
87114000105 
87119000105 
87141900910 
87141900921 
87141900932 
87141900943 
87141900998 
87149310003 
87149390005 
87149410008 
87149430006 
87149490000 
87149610008 
87149630006 
87149690000 
87149930001 
87149950009 
87149990903 
87150090003 
87169010002 
87169030000 
87169050008 

87169090106 
87169090913 
87169090924 
87169090991 
188021110115 
88021110126 
88021110193 
88021110900 
88021190117 
88021190195 
88021190902 
88021210110 
88021210121 
88021210198 
88021210905 
88021290112 
88021290190 
88021290907 
88022010116 
88022010127 
88022010194 
88022010901 
88022090118 
88022090196 
88022090903 
88023010112 
88023010123 
88023010190 
88023010907 
88023090114 
88023090192 
88023090909 
88024010118 
88024010129 
88024010196 
88024010903 
88024090110 
88024090198 
88024090905 
88026010007^ 
880260900091 

88040000090 
88051010008 
88051090000 
88052100005 
88052910009 
88052990001 
89031010003 
89031090005 
89039110017 
89039110095 
89039191012 
89039191090 
89039193007 
89039199016 
89039199094 
89039210012 

89039291006 

89039299099 

8804000001İ * 
88040000023 

89039210090 

89039299011 

89039910017 
89039910028 
89039910039 
89039910095 
89039991012 
89039991090 
89039999016 
89039999027 
89039999094 
89061000000 
89071000007 
89079000107 
89079000914 
89079000992 
90013000006 
90014020000 
90014041012 
90014041090 
90014049016 

)014049094 
9Ö014080015 

3014080093 
50015020006 
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90015041007 
90015049001 
90015080000 
90019010006 
90019090008 
90041010101 
90041091106 
90041099100 
90049010110 
90049010198 
90049010916 
90049010994 
90049090112 
90049090190 
90049090918 
90049090996 
90172039101 
90178010102 
90178090104 
90251199108 
90258020100 
90258091203 
90258099207 
90282000107 
90283019002 
90283090007 
90328990100 
90328990202 
91011100111 
91011100199 
91011100906 
91011200116 
91011200194 
91011200901 
91011900111 
91011900199 
91011900906 
91012100117 
91012100195 
91012100902 
91012900117 
91012900195 
91012900902 

91019100119 

91019100904 
91019100197 

91019900119 
91019900197 
91019900904 
91031000110 
91031000165 
91031000198 
91031000905 
91039000118 
91039000163 
91039000196 
91039000903 
91040010002 
91040090015 
91040090026 
91040090037 
91040090093 
91051100119 
91051100164 
91051100197 
91051100904 
91051900119 
91051900164 
91051900197 
91051900904 
91052100115 
91052100160 
91052100193 
91052100900 
91052900115 
91052900160 
91052900193 
91052900900 
91059100117 
91059100162 
91059100195 
91059100902 
91059910111 
91059910166! 
91059910199 
91059910906 
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91059990113 
91059990168 
91059990191 
91059990908 
91061000019 
91061000097 
91062000004 
91069010011 
91069010099 
91069090013 
91069090091 
91111000114 
91111000192 
91111000909 
91112010001 
91112090003 
91118000003 
91119000112 
91119000190 
91119000203 
91119000907 
91122000117 
91122000128 
91122000195 
91122000902 
91129000119 
91129000120 
91129000197 
91129000904 
91131010010 
91131010098 
91131090001 
91132000001 
91139010007 
91139030005 
91139090010 
91139090021 
91139090098 
.93011100006 
§3011900006 
93012000007 
ŞG019000009 
§3020010017 
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93020010095 
93020090019 
93020090097 
93031000005 
93032010016 
93032010094 
93032095013 
93032095091 
93033000018 
93033000096 
93039000003 
93040000017 
93040000028 
93040000039 
93040000040 
93040000095 
93051000009 
93052100000 
93052930002 
93052995001 
93059100002 
93059900002 
93061000006 
93062100007 
93062940003 
93062970016 
93062970094 
93063010013 
93063010091 
93063030000 
93063091007 
93063093003 
93063098008 
93069010008 
93069090000 
93070000007 
94011010004 
94011090006 
94018000104 
94019010002 
94019030000 
94019080102 
94019080908 

94021000905 
94029000118 
94029000196 
94039010006 
94039030004 
94039090008 
94051010013 
94051010091 
94051021009 
94051029003 
94051030000 
94051050100 
94051050906 
94051091110 
94051091198 
94051091916 
94051091927 
94051091994 

94051099192 
94051099114 

94051099910 
94051099921 
94051099998 
94052011001 
94052019005 

94052050902 

94052030006 
94052050106 

94052091116 
94052091194 
94052091912 
94052091923 
94052091990 
94052099110 
94052099198 
94052099916 
94052099927 
94052099994 
94053000000 
94054010011 
94054010022 
94054010099 
94054031103 

94054031909 
94054035105 
94054035901 
94054039107 
94054039903 
94054091107 
94054091209 
94054091301 
94054091414 
94054091492 
94054091914 
94054091925 
94054091936 
94054091992 
94054095109 
94054095201 
94054095303 
94054095416 
94054095494 
94054095916 
94054095927 
94054095938 
94054095994 
94054099101 
94054099203 
94054099305 
94054099418 
94054099496 
94054099918 
94054099929 
94054099930 
94054099996 
94055000911 
94055000922 
94055000933 
94055000944 
94055000955 
94055000966 
9405500097K; 

94Q550OO999 
94056010013 
94056010091 : 
94et56091QÖ7/ 

^ 
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94056099012 
94056099023 
94056099090 
94_05_911Vt 00 
94059^1906 
94059119104 
94_059119900 
94059190109 
94059190916 
94059190927 
94059190994 
94059210000 
94059290002 
94059910005 
94059990^09 
94059990916 
94059990927 
94059990938 
94059990949 
94059990994 
94060010003 
94060031004 
94060039008 
94060090016 
94060090027 
94060090038 
94060090094 
95010010007 
95010090009 
95029900907 
95031010007 
95031090009 
95032010003 
95032090005 
95033010009 
95033030007 
95033090001 
95041000000 
95042010000 
95042090002 
95043010006 
95043030004 
95043050002 

95043090008 
950J-4000J00 
95044000906 
95049010002 
95049090015 
95049090026 
95049090037 
95049090093 
95051010001 
95051090003 
95059000005 
95062100005 
96011000100 
96011000917 
96011000995 
96019010000 
96019090104 
96019090217 
96019090295 
96019090308 
96019090911 
96019090999 
96020000101 
96020000203 
960200009^8 
96020000929 
96020000930 
96020000996 
96031000002 
96032100003 
96032930005 
96032980005 
96033010008 
96033090000 
96034010004 
96034090006 
96040000003 
96050000000 
96061000105 
96061000901 
96062100004 
96062200009 
96062900015 

; \ 

?? 
' J 
.? 

96062900093 
96071100005 
96071900005 
96072010908 
96072090900 
96081010114 
96081010125 
96081010192 
96081030010 
96081030021 
96081030098 
96082000116 
96082000127 
96082000194 
96083100117 
96083100128 
96083100195 
96083100913 
96083100991 
96083910019 
96083910020 
96083910097 
96084000118 
96084000129 
96084000196 
96085000İ14 
96085000125 
96085000192 
96089100113 
96089100124 
96089100191 
96089100908 
96089910902 
96089992900 
96089998102 
96089998204 
96089998408 
96089998599 
96089998908 
96099010006 
96099090100 
96099090917 
96099090995 



96100000003 
96110000011İ 
96110000099] 
96122000009İ 
96131000000İ 
96132010113İ 
96132010124] 
9613201019^ 
96132010908İ 
9613209011a 
96132090126İ 
196132090193| 
J9613209090Öİ 
96138000115] 
96138000126İ 
96138000193] 
96138000900İ 
9613900011Î| 
96139000122İ 
96139000199 
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96139000906 
96142020001| 
96142080118İ 
p6142080129 
96142080196İ 
96142080903İ 
96149000016| 
96149000027] 
96149000038İ 
96149000049İ 
96149000094] 
96151100009 
961519000161 
96151900098İ 
96159000104] 
96159000206] 
96159000900 
96161010016] 
96161010094] 
96161090018 

96161090096 
96162000007 
96170011009] 
96170019003] 
96170090008] 
9618000001 o] 
96180000098] 
97011000007] 
97019000005] 
97020000019] 
97020000097] 
97030000016] 
97030000027] 
97030000038] 
97030000049] 
97030000094] 
97040000002] 
97050000009] 
97060000006 
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LISTE II 
(Protokol I'in 3.b Maddesinde atıfta bulunulan) 

25151220105 
25151220901 
25151250107 
25151250903 
25151290114 
25151290192 
25151290909 
25222000008 
25223000004 
25231000009 
25232100000 
25232900000 
25239010001 
25239030009 
25239090105 
25239090912 
25239090923 
25239090934 
25239090945 
25239090990 
26206000007 
26209100000 
26209910004 
26209920008 
26209930002 
26209940006 
26209950000 
26209960004 
26209970008 
26209980002 
26209990006 
27101931906 
27101935908 
27101941999 
27101945991 
27101949993 
27101951904 
27101955906 

27101961931 
27101961964 
27101961997 
27101963937 
27101963960 
27101963993 
27101965933 
27101965966 
27101965999 
27101969935 
27101969968 
27101969991 
28061000001 
28070010006 
28070090008 
28092000019 
28092000020 
28092000031 
28092000097 
28259080102 
28342100911 
28342100999 
30051000013 
30051000024 
30051000091 
30059010004 
30059031005 
30059051003 
30059055005 
30059099014 
30059099025 
30059099092 
30061010003 
30061090005 
32151100003 
33021010013' 
33021010024 
33021010035 

"**-

v! * 

33021010091 
33030010116 
33030010194 
33030010912 
33030010990 
33030090107 
33030090914 
33030090925 
33030090936 
33030090992 
33041000002 
33042000008 
33043000015 
33043000093 
33049100005 
33049900016 
33049900027 
33049900038 
33049900094 
33051000009 
33052000005 
33053000001 
33059010001 
33059090105 
33059090912 
33059090923 
33059090990 
33061000006 
33069000015 
33069000093 
33071000116 
33071000194 
33071000901 
33072000009 
33073000005 
33074100006 
Ö3074900017 
33074900095 
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33079000012 
33079000023 
33079000034 
33079000090 
34011100914 
34011100925 
34011100936 
34011100992 
34011900107 
34011900209 
34012010011 
34012010099 
34012090013 
34012090024 
34012090035 
34012090091 
34013000002 
34021110017 
34021110095 
34021190019 
34021190097 
34021900911 
34021900999 
34022020012 
34022020090 
34022090010 
34022090021 
34022090098 
34029010010 
34029010098 
134029090012 
34029090023 
34029090090 
34051000008 
35061000004 
36061000003 
36069090018 
36069090029 
36069090096 
38081010112 
38081010190 
38081010907 
38081020116 

38081020194 
38081020901 
38081030110 
38081030198 
38081030905 
38081040114 
38081040192 
38081040909 
38081090114 
38081090158 
38081090169 
38081090192 
38081090910 
38081090998 
38082010016 
38082010094 
38082015102 
38082015919 
38082015997 
38082030105 
38082030912 
38082030990 
38082040109 
38082040916 
38082040994 
38082050103 
38082050910 
38082050998 
38082060107 
38082060914 
38082060992 
38082080116 
38082080194 
38082080912 
38082080923 
38082080967 
38082080990 
38084010109 
38084010905 
380840201031 
38084020909 
3808409011-2 
38084090190 

5î\ 
-'.^ 
. "' 4 

'" ./ 

38084090907 
38089010109 
38089010905 
38089090112 
38089090190 
38089090907 
38130000013 
38130000024 
38130000091 
38190000004 
39201023001 
39201024004 
39201026011 
39201026099 
39201027003 
39201028017 
39201028095 
39201040011 
39201040099 
39201081009 
39201089014 
39201089092 
39203000006 
40081100008 
40081900008 
40082110008 
40082190000 
40082910008 
40082990000 
40091100118 
40091100196 
40091100903 
40111000104 
40111000900 
40112010104 
40112010206 
40112010308 
40112010900 
40112090106 
40112090208 
40112090300 
40112090902 
40114020019 
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40114020097 
40114080115 
40114080193 
40114080217 
40mÖ_80295 
40114080911 
40114080999 
40115000017 
40115000095 
40116100018 
40116100096 
40116200002 
40116300007 
40116900007 
40119200102 
40119200204 
40119200306 
40119200408 
40119200908 
40119300005 
40119400000 
40119900005 
40121100015 
40121100093 
40121200009 
4012T3ÎÖ008 
4012^390000 
40121900004 
40122010009 
40122090103 
40122090910 

40122090998 
40129020005 
40129030009 
40129090003 
40131010102 
40131010908 
40131090104 
40131090900 
40132000002 
40139010019 
40139010097 
40139090011 

X 

40139090022 
40139090033 
40139090099 
40169100000 
40169200005 
40169310004 
40169390006 
40169910004 
40169952017 
40169952095 
40169958015 
40169958026 
40169958093 
40169982100 
40169988200 
42021110008 
42021190000 
42021211006 
42021219000 
42021250009 
42021291008 
42021299002 
42021910008 
42021990000 
42022100000 
420222T0009 
42022290001 
42022900000 
42023100017 
42023100095 
42023210016 
42023210094 
42023290018 
42023290096 
42023900017 
42023900095 
42029110108 
42029110904 
42029180015 
42029180093 
42029211106 
42029211902 
42029215006 

.,*«*«„ 

». 

, i 

v l' , • ' * 

42029219019 
42029219097 
42029291108 
42029291904 
42029298018 
42029298096 
42029900104 
42029900911 
42029900999 
42031000108 
42031000211 
42031000299 
42031000915 
42031000993 
42032100007 
42032910001 
42032991006 
42032999000 
42033000100 
42033000906 
42034000004 
42050000913 
42050000924 
42050000935 
42050000968 
42050000991 
44071015001 
44071031007 
44071033003 
44071038008 
44071050002 
44071091001 
44071093007 
44071098002 
44072415007 
44072430000 
44072450008 
44072490004 
^072510007 
44072530005 
44p72539002 
4^072550003 
44072560007 
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44072630000 
44072639007 

44072680000 
44072690004 
44072905019 

44072580005 

44072610002 

44072650008 

44072905020 
44072905031 
44072905042 
44072905097 
44072910018 
44072910029 
44072910030 
44072910096 
44072920001 
44072930016 
44072930027 
44072930038 
44072930094 
44072950014 
44072950025 
44072950036 
44072950092 
44072961000 
44072969015 
44072969026 
44072969037 
44072969093 
44072970001 
44072983004 
44072985000 
44072995004 
44079115004 
44079131000 
44079139004 
44079150005 
44079190001 
44079200000 
44079290006 
44079910009 
44079930007 

44081050907 

44079950005 
44079991004 
44079993000 
44079996009 
44079997002 
44079998005 
44081015100 
44081015906 
44081050101 

44081091100 
44081091906 
44081093106 
44081093902 
44081099104 
44081099900 
44083111105 
44083111901 
44083121109 
44083121905 
44083125101 
44083125907 
44083130100 
44083130906 
44083915107 
44083915903 
44083921109 
44083921905 
44083925101 
44083925907 
44083931103 
44083931909 
44083935105 
44083935901 
44083955103 
44083955909 
44083965107 
44083965903 
44083970106 
44083970902 
44083985105 
44083985901 
44083989107 

,„^*^ 

'.... ^ - > \ ",.:..: o 
. , . * -

j 

44083989903 
44083995109 
44083995905 
44083999101 
44083999907 
44089015108 
44089015904 
44089025102 
44089025908 
44089035106 
44089035902 
44089085106 
44089085902 
44089095100 
44089095906 
44102100002 
44102900002 
44103100008 
44103200003 
44103300008 
44103900008 
44109000009 
44111100003 
44111110007 
44111190009 
44111900003 
44111910007 
44111990009 
44112100009 
44112110003 
44112190005 
44112900009 
44112910003 
44112990005 
44113100005 
44113110009 
44113190001 
44113900005 
£4113910009 
4/M13990001 
44119100001 
44119900001 
44190010002 
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44J90090004 
48021000003 
.48025410001 
'48025490003 
48025500104 
48025500911 
48025500999 
Ü-8025610103 
48025610910 
48025610998 
48025690105 
48025690912 
48025690990 
48025700104 
148025700911 
48025700999 
İ48025810001 
48025890003 
48026110002 
48026150019 
48026150097 
48026190015 
48026190093 
I48026210007 
48026250014 
48026250092 
48026290010 
48026290098 
14802691̂ 002 
48026950019 
48026950097 
48026990015 
48026990093 
48030010008 
48030031009 
^8030039003 
48030090000 
148041111010 
48041111098 
48041115012 
48041115090 
4804-M 19014 
48041119092 S* 

I. 

48041190019 
4J3041J90097 
48041911010 
4804J_91_1_098 
48041915012 
48041915090 
48041919014 
48041919092 
4804193İ018 
48041931096 
48041938019 
48041938097 
148041990019 
48041990097 
48042110002 
48042190004 
48042910002 
48042990004 
48043110008 
48043151007 
48043159001 
48043190000 
48043910008 
48043951007 
4̂ 8043959001 
48043990000 
48044110004 
£8044191009 
48044199003 
48044210009 
48044290001 
48044910004 
48044990006 
48045110000 
48045190002 
48045210005 
48045290007 
48045910000 
48045990002 
48051100009 
48051200004 
148051910003, 

' -4 

•'•' r 

48051990005İ 
48052400000 
48052500005 
48053010000 
48053090002İ 
48059191006İ 
48059199000 
48059291001 
48059299005İ 
480593910Ö6İ 
48059399000 
48081000005İ 
480910000Ö2İ 
48092010002 
48092090004İ 
48099000000İ 
48102991905 
48102999001 
48109110004 
48109130002 
48109190006 
48109910300 
48109910902 
48109930308 
48109930900 
48109990302İ 
48109990904İ 
48114TIÖ0Öfl 
481141910061 
48114199000 
4811491ÖÖ12 
48114910090 
48114990014 
48114990092 
48119010006 
48119090202 
48119090906 
48161000009 
48162000005 
48163000001 
48169000018 
48169000096 
48171000006 

S 
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48184091102 

48172000002 
48173000008 
48181010007 
48181090009 
48182010003 
48182091008 
48182099002 
48183000005 
48184011008 
48184013004 
48184019002 

48184091908 
48184099106 
48184099902 
48189010016 
48189010094 
48189090018 
48189090029 
48189090096 
48191000000 
48192010102 
48192010204 
48192010908 
48192090104 
48192090206 

48193000002 

48195000004 
48196000000 
48201010009 
48201030007 
48201050005 

48192090900 

48194000008 

48201090001 
48202000012 
48202000023 
48202000090 
48203000007 
48204010007 
48204090009 
48205000101 
48205000907 

48209000003 
48211010006 

48219010004 

48229000109 
48229000905 

48231290002 

48236010000 
48236090002 
48237010006 
48237090019 

48239012902 

48239030006 
48239050913 
48239050991 
48239090000 

48211090008 

48219090006 

48231210000 

48231900001 

48237090097 

48239014000 

49019100100 
49019100202 
49019900111 
49019900199 
49019900213 
49019900291 
52081110000 
52081190002 
52081216003 
52081219002 
52081296005 
52081299004 
52081300006 
52081900006 
52082110006 
52082190008 
52082216009 
52082219008 
52082296001 
5208229900Ş 
52082300002 
52082900002 

*****»*. 
^ 

:••/-. c v 
4-

-'•' ' / 

52083100008 
52083216005 
52083219004 
52083296007 
52083299006 
52083300008 
52083900008 
52084100004 
52084200009 
52084300004 
52084900004 
52085100000 
52085210009 
52085290001 
52085300000 
52085900000 
52091100003 
52091200008 
52091900003 
52092100009 
52092200004 
52092900009 
52093100005 
52093200000 
52093900005 
52094100001 
52094200006 
52094300001 
52094910005 
52094990007 
52095100007 
52095200002 
52095900007 
52101110002 
52101190004 
52101200003 
52101900008 
52102110008 
52102190000 
^2102200009 
$2102900004 
52103110004 
52103190006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 



52103200005 
521039Ö0000 
52104100006İ 
5210420000^ 
52104900006 
52105100002İ 
62105200007 
62105900002 
52111100005 
52111200000İ 
52111900005 
5211210000Îİ 
52112200006İ 
5211290000^ 
52113100007İ 
62Tl 3200002 
52113900007İ 
52114100003İ 
52114200008İ 
52114300003İ 
52114910007 
52114990009İ 
52115100009İ 
52115200004İ 
52115900009İ 
52121110006İ 
521211900081 
5212121000^ 
5212129001~4İ 
5212İ290092 
52121310006İ 
52121390008İ 
52121410001 
52121490003İ 
52121510006İ 
52121590008 
52122110002İ 
52122190004İ 
52122210007İ 
52122290010İ 
52122290098 
52122310002İ 
52122390004 
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52122410007 
52122490009 
5212251000^ 
52122590004 
55121100009İ 
55121910003 
5512199001^ 
55121990094İ 
55122100005İ 
55122910009İ 
55122990012İ 
55122990090İ 
55129100007] 
55129910001] 
55129990014İ 
55129990092İ 
55151110004İ 
55151130002^ 
5515119000& 
55151210009 
55151230007] 
5515129000~î] 
55151311007İ 
551513T9001İ 
55151391009İ 
55151399ÖÖ3İ 
55151910ÖÖ4İ 
55151930002İ 
55151990006^ 
551521İÖÖÖÖ] 
55152130008İ 
55152190002^ 
55152211008 
55152219002İ 
55152291000İ 
55152299004İ 
55152910000İ 
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p6011010002 
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[57031000012 
67031000090 
67032011015 
67032011093 
67032019019 
67032019097 
57032091017 
67032091095 
^7032099011 
57032099099 
^7033011011 
57033011099 
67033019015 
67033019093 
67033051017 
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67033059099 
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60052200008 
60052300003 
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60053110003 
60053150009 
60053190005 
60053210008 
60053250004 
60053290000 
60053310003 
60053350009 
60053390005 
60053410008 
60053450004 
60053490000 
60054100005 
60054200000 
60054300005 
60054400000 
60059000102 
60059000908 
60061000009 
60062100000 
60062200005 
60062300000 
60062400005 
60063110000 
60063190002 
60063210005 
60063290007 
60063310000 
60063390002 
60063410005 
60063490007 
60064100002 
60064200007 
60064300002 
60064400007 
60069000109 
60069000905 
61011010007 
61011090009 

61012010003 
61012090005 
61013010010 
61013010098 
61013090012 
61013090090 
61019010107 
61019010903 
61019090109 
61019090905 
61021010004 
61021090006 
61022010000 
61022090002 
61023010017 
61023010095 
61023090019 
61023090097 
61029010104 
61029010900 
61029090106 
61029090902 
61031100002 
61031200007 
61031900104 
61031900900 
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61032300008 
61032900100 
61032900906 
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61034910902 
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61042100005 
61042200000 
61042300005 
61042900107 
61042900903 
61043100001 
61043200006 
61043300001 
61043900103 
61043900909 
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61044400002 
61044900109 
61044900905 
61045100003 
61045200008 
61045300003 
61045900105 
61045900901 
61046110003 
61046190005 
61046210008 
61046290000 
61046310003 
61046390005 
61046910105 
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61046991008 
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61052090003 
61059010003 
61059090107 
61059090903 
61061000008 
61062000015 
61062000093 
61069010000 
61069030008 
61069050006 
61069090002 
61071100000 
61071200016 
61071200094 
61071900102 
61071900908 
61072100006 
61072200012 
61072200090 
61072900108 
61072900904 
61079110002 
61079190004 
61079200014 
61079200092 
61079900100 
61079900202 
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61081100018 
61081100096 
61081900109 
61081900905 
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61103091094 
61103099010 
61103099098 
61109010006 
61109090100 
61109090906 
61111010005 
61111090007 
61112010001 
61112090003 
61113010007 
61113090009 
61119000101 
1611190009071 
61121100003 
fe1121200008 

,,,<> < 7 N 

Y-Y^S\ ̂  
î - ''. ., i "•'.'-"i * > ' '* 

•'•'• '. - ' . V ' v ' 

" ' ' • , * * r . S * * * ^ 

61121900105 
61121900901 
61122000015 
61122000093 
61123110009 
61123190001 
61123910101 
61123910907 
61123990103 
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62011310090 
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62111200908 
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62113100109 
62113100905 
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62113241001 
62113242004 
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62113310012 
62113310090 
62113331013 
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62114900105 
62114900207 
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62121010910 
162121010998 
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62121090990 
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62123000101 
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62123000996 
62129000118 
62129000129 
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63023290095 
63023910009 
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63053391005 
63053399009 
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63101010108 
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63101030902 
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64019190009 
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64019990009 
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64029100000 
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64035999006 
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64039118005 
64039191006 
64039193002 
64039196001 
64039198007 
64039911004 
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64061011002 
64061019108 
64061019904 
64061090103 
64061090205 
64061090910 
64061090921 
64061090998 
68022100015 
68022100093 
68029110000 
68029190013 
68029190091 
69079010009 
69079091106 
69079091902 
69079093204 
69079093908 
69079099202 
69079099906 
69089011101 
69089011918 
69089011996 
69089021105 
69089021912 
69089021990 
69089029109 
69089029916 
69089029994 
69089031109 
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df9089031994 
69089051107 
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69089051992 
69089091103 
69089091910 
69089091998 
69089093109 
69089093916 
69089093994 
69089099107 
69089099914 
69089099992 
69101000017 
69101000028 
69101000095 
69109000015 
69109000026 
69109000093 
69111000116 
69111000194 
69111000901 
69119000114 
69119000192 
69119000909 
69120010019 
69120010097 
69120030017 
69120030095 
69120050117 
69120050195 
69120050913 
'69120050991 
69120090011 
69120090099 
69131000007 
69139010009 
69139091004 
69139093000 
69139099008 
70101000005 
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70120090009 
70131000017 
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70132910012 
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70132959913 
70132959991 
70132991119 
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70132999997 
70133110007 
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70133991193 
70133991911 
70133991999 
70133999119 
70133999197 
70133999915 
70133999993 
70139110003 
70139190005 
70139900112 
70139900190 
70139900214 

*Vi, 

'• > ; s . 

f\ 

/ • 
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71011000105 
71011000912 
71011000923 
71011000990 
71012100004 
71012200010 
71012200021 
71012200098 
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71022100001 
71022900001 
71023100007 
71023900007 
71031000109 
71031000905 
71039100113 
71039100191 
71039100919 
71039100997 
71039900113 
71039900191 
71039900919 
71039900997 
71041000913 
71041000991 
71042000908 
71049000911 
71049000999 
71051000012 
71051000090 
^1059000010 
71059000098 
71061000008 
71069110107 
71069110903 
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71069190109 
71069190905 
71069210099 
71069220106 
71069220219 
71069220297 
71069220902 
71069280100 
71069280213 
71069280291 
71069280906 
71069291107 
71069291903 
71069299101 
71069299907 
71070000101 
71070000907 
71081100007 
71081200104 
71081200911 
71081200922 
71081200933 
71081200999 
71081310012 
71081310090 
71081380112 
71081380190 
71081380918 
71081380996 
71081390116 
71081390194 
71081390912 
71081390990 
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71101100009 
71101910014 
71101910092 
71101950010 
71101950098 
71101980103 
71101980910 
71101980921 
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72071290000 
72071911006 
72071914005 
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73181561500 
73181569504 
73181570501 
73181581508 
73181581906 
73181589502 
73181589900 
73181590509 
73181590907 
73182300101 
73182300203 
73182300907 
73201011109 
73201011905 
73201019103 
73201019909 
73201090108 
73201090904 
73202020106 
73202081103 
73202085105 
73202089107 
73211110108 
73211110904 
73211190100 
73211190917 
73211190995 
73211200018 
73211200029 
73211200096 
13218110019 
^3218110097 
73218190011 
73218190099 
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73218210912 
73218210990 
73218290914 
73218290992 
73221100010 
73221100098 
73221900010 
73221900098 
73239310008 
73239390102 
73239390113 
73239390191 
73251050005 
73251092007 
73251099008 
73259100008 
73259910002 
73259990004 
73261100007 
73269030002 
73269040006 
73269050000 
73269060004 
73269070008 
73269080002 
73269091929 
73269091930 
73269091941 
73269091952 
73269091963 
73269091974 
73269091985 
73269091996 
73269093925 
73269093936 
73269093947 
73269093958 
73269093969 
73269093970 
73269093981 
73269093992 
73269095921 
73269095932 

73269095943 
73269095954 
73269095965 
73269095976 
73269095987 
73269095998 
73269097927 
73269097938 
73269097949 
73269097950 
73269097961 
73269097972 
73269097983 
73269097994 
74091100103 
74091900103 
74092100109 
74092900109 
74111011903 
74111019009 
74111090902 
74122000001 
74199900507 
76041090005 
76042100000 
76042990006 
76081010001 
76081090003 
76101000009 
76109010001 
76109090014 
76109090092 
76121000003 
76151100009 
76151910014 
76151910025 
76151910036 
76151910047 
76151910058 
76151910091 
76151990016 
76151990027 
7615199003* 

76151990049 
76151990050 
76151990094 
76169910406 

82021000009 
82022000016 
82022000094 

76169990408 

82029100013 
82029100091 
82031000006 
82032010017 
82032010095 
82032090019 
82032090020 
82032090097 
82041100008 
82041200003 
82054000008 
82059000008 
82081000001 
82111000011 
82111000099 
82119130005 
82119180107 
82119180210 
82119180221 
82119180298 
82119180903 
82119200111 
82119200199 
82119200917 
82119200995 
82119300105 
82119300218 
82119300296 
82119300901 
82119500003 
82121090105 
82151020006 
12151030000 
$2151080000 
82152010019 
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82152090011 
82152010097 

82152090099 
82159100001 
82159910027 
82159910038 
82159910094 
82159990029 
82159990030 
82159990096 
83011000001 
83012000007 
83013000003 
83014011006 
83014019000 
83014090016 
83014090094 
83021010002 
83021090004 
83024100001 
83024210000 
83024290002 
83025000002 
83030010003 
83030030001 
83030090005 
83111010003 
83111090005 
84031010100 
84031010917 
84031010928 
84031010939 
84031010995 
84031090102 
84031090919 
84031090920 
84031090931 
84031090997 
84081011017 
84081011095 
84081019011 
84081019099 
84081022014 

84081022092 
84081024010 
84081024098 
84081026016 

84081028090 
84081031015 

84081026094 
84081028012 

84081031093 
84081039019 
84081039097 
84081041019 
84081041097 
84081049013 
84081049091 
84081051013 
84081051091 
84081059017 
84081059095 
84081061017 
84081061095 
84081069011 
84081069099 
84081071011 
84081071099 
84081079015 
84081079093 
84081081015 
84081081093 
84081089019 
84081089097 
84081091019 
84081091097 
84081099013 
84081099091 
84089029104 
84089031104 
84133010008 
84133091003 
84133099109 
84133099201 
84133099916 
84133099994 

">», 
'• ">v> 

• '•. v*. 

\.y 

8 4 1 3 7 0 1 0 0 0 2 
84137021907 
84137029901 
84137030000 
84137040902 
84137050906 
84137061903 
84137069907 
84137080908 
84137091905 
84137099909 
84138110003 
84138190107 
84138190209 
84138190301 
84138190992 
84151010000 
84151090104 
84152000002 
84158190101 
84158210002 
84158280000 
84181010001 
84181091006 
84181099000 
84182110002 
84182151001 
84182159005 
84182191007 
84182199001 
84182200003 
84183010003 
84183091008 
84183099002 
84184010009 
84184091004 
84184099008 
84185011008 
84185019002 
%%\85091000 
84185099004 
8^186110006 
84186190008 
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84186910108 
84186991001 
84186999516 
84186999594 
84189100000 
84198191011 
84212310001 
84212390003 
84213110007 
84213190009 
84238110001 
84238130009 
84238150018 
84238150029 
84238150096 
84238190014 
84238190025 
84238190036 
84238190092 
84238210095 
84238290019 
84238290020 
84238290031 
84238290097 
84241010001 
84241091006 
84241099000 
84248110100 
84248110906 
84248130006 
84248191003 
84248199007 
84254210904 
84254290111 
84254290199 
84254290906 
84261100006 
84281010203 
84281010305 
84281010407 
84281091208 
84281091300 
84281091402 

84281099202 
84281099304 
84281099406 
84321010005 
84321090007 
84322100002 
84322910006 
84322930004 
84322950002 
84322990008 
84324010105 
84324010901 
84324090107 
84324090914 
84324090992 
84362100000 
84501111016 
84501111094 
84501119010 
84501119098 
84501190106 
84501200014 
84501200025 
84501200092 
84501900019 
84501900020 
84501900097 
84524000005 
84651010011 
84659110901 
84659200413 
84659200617 
84659200811 
84659200902 
84659500305 
84659500918 
84743100309' 
8481100520$ 
848110191 OV 
84811019209 
84811099201 
84818011003 
84818019007 

84818031001 
84818039005 
84818051009 
84818059003 
84818061105 
84818061901 
84818063101 
84818063907 
84818069109 
84818069905 
84818071007 
84818073003 
84818079001 
84818081001 
84818085003 
84818087009 
84818099918 
84818099929 
84818099985 
84849090101 
85012010009 
85012090103 
85012090909 
85014010001 
85014091006 
85014099000 
85015110900 
85015190902 
85015210109 
85015210905 
85015291104 
85015291900 
85015293100 
85015293906 
85015299108 
85015299904 
85021110005 
85021191000 
$5021199004 
85021210000 
85021290002 
85021310005 
85021391000 



86002088298 
91-002088298 
06090088298 
21-090088298 
66000228298 

06006128298 

2608L128298 
* 1-0811-28298 
96091-1-28298 

060*1-128298 

I1-000228298 

21006128298 

81091.128298ı 

21-0*11-28298 
8600081-8298 
1.200081-8298 
01.00081.8298 
£6086218298 
91086218298 
26696218298 
*1-696218298 
666*6218298 
U6*6218298 
2601-621-8298 
HOl-621-8298 
6600621-8298 
I-100621-8298 
26068218298 
9206821-8298 
*1-068218298 
8601-8218298 
1.201-821-8298 
01-01-8218298 
6609Z218298 
2209Z21-8298 
U09Z21-8298 
Z602Z21-8298 
0202Z21-8298 
61-02Z21-8298 
96099218298 
8209921-8298 
Z109921-8298 
8602921-8298 

"•. '\J 

v 

• v '• ' 

.r. 

9202921-8298 
S1-02921-8298 
Z6089218298 
0208921-8298 
6^8921-8298 
>609921-8298 
*2099218298 
81-09921-8298 
960*9218298 
820*921-8298 
Z 1-0*921-8298 
6602921-8298 
2202921-8288 
l-1-02821-8298 
9608221-8298 
Z1-08221-8298 
1-600221-8288 
81-00221-8288 
L6081-21-8288 
81-081-218298 
Z6001-218298 
61-001-21-8298 
806066 l-Z 198 
80001-6 l-Z 1-98 
206001-l-Z 188 
1-01-69099198 
Z0H-9099L-S8 
900666291.98 
2001-6629198 
800096291-98 
Z0001-629198 
1-0661-01-91-98 
600 H-01-91-98 
00081-689198 
90081-6891-98 
9061-606Z098 
60801-06Z098 
9006802Z098 
2001-802Z098 
9006802Z088 
2001-C02Z098 
1-000102Z098 
000680IZ098 

900180LZ098 
000680LZ098 
900l.e0l.Z098 
90001.0 LZ098 
20006089098 
90091.089098 
8001-1-089088 
00006099098 
90008099098 
8000L099098 
*0006089098 
00008099098 
20001-099098 
800060*9098 
*00080*9098 
900010*9098 
20006089098 
80008089098 
00001-089098 
Z0066019098 
9009601-9098 
8001-6019098 
9006101-9098! 
8009101-9098 
1-001-1-01-9098 
800860**098 
20000*8*098 
1-060688*098 
1-0001-88*098 
8000628*098 
*000828*098 
90001-28*098 
106061-8*098 
1-0001-1-8*098 
2000622*098 
00001-22*098 
1-00001-2*098 
2606601*098 
* 1-06601*098 
6001-601-*098 
*000l-01.*098 
1-0086C12098 
9008681-2098 

-6L-

http://900l.e0l.Z098
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85283090013 
85283090091 
85291031006 
85291039102 
85291090109 
85299010014 
85299010092 
85299051115 
85299051193 
85299072014 
85299072025 
85299072036 
85299072058 
85299072081 
85311010007 
85311020001 
85311030005 
85311080005 
85362010100 
85362090102 
85363010004 
85363030002 
85363090006 
85364900103 
85365003001 
85365005007 
85365007003 
85365011101 
85365011918 
85365011929 
85365011963 
85365011985 
85365011996 
85365015103 
85365015910 
85365015921 
85365015965 
85365015987 
85365015998 
85365019105 
85365019912 
85365019923 
85365019934 

85365019967 
85365019989 
85365019990 

85365080924 

85365080106 
85365080913 

85365080935 
85365080968 
85365080980 
85365080991 
85366110109 
85366190101 
85366910109 
85366930107 
85366990101 
85369010102 
85369010204 
85369085105 
85371010009 
85371099019 
85371099020 
85371099031 
85371099097 
85372091011 
85372091022 
85372091033 
85372091044 
85372091099 
85372099015 
85372099026 
85372099037 
85372099048 
85372099093 
85392210101 
85392290103 
85441110205 
85441190207 
85442000100 
85442000202/ 
8544200091f 
85442000995 
85444110009 
85444190012 

Av' *? 

* v 

*"w«w<Sr'" 

N 

-.» 

>"••' 

85444190090 
85444920003 
85444980007 
85445110107 
85445110903 
85445190109 
85445190916 
85445190927 
85445190938 
85445190994 
85445910209 
85445910903 
85445920305 
85445920907 
85445980309 
85445980901 
85446010904 
85446090906 
86071100005 
86090010002 
86090090106 
86090090902 
87012010905 
87012090907 
87021011001 
87021019005 
87021091003 
87021099007 
87042110218 
87042110296 
87042110912 
87042110990 
87042131219 
87042131297 
87042131902 
87042139213 
87042139291 
87042139906 
$7042191213 
87042191291 
8/7042191906 
§7042199217 
87042199295 
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87042199900 
87042310014 
87042310092 
87042391008 
87042399002 
87043110112 
87043110190 
87043131113 
87043131191 
87043139117 
87043139195 
87043191117 
87043191195 
87043199111 
87043199199 
87083110007 
87083191091 
87083199095 
87088010002 
87088090004 
87089110003 
87089190016 
87089190027 
87089190094 
87089210008 
87089290000 
87089998203 
87089998305 
87111000118 
87111000129 
87111000196 
87111000914 
87111000925 
87111000992 
87112091102 
87112093108 
87112098103 
87120010000 
87120030100 
87120030906 
87120080008 
87141100001 
87141900103 

87141900205 
87141900307 
187141900409 
87141900501 
87142000013 
87142000024 
87142000035 
87142000046 
87142000057 
87142000091 
87149110003 
87149130001 
87149190005 
87149210008 
87149290000 
87149500009 
87149910003 
87149990107 
87150010001 
87161010004 
87161091009 
87161094008 
87161096004 
87161099003 
87162000017 
87162000095 
87163100007 
87163910001 
87163930009 
87163951908 
87163959902 
87163980907 
87164000019 
87164000097 
87168000013 
8716800009^ ,A «•/? 
,90031100003 
90031910OD7 
900319300(35 
90031990009 
90039000017 
!90039000028 
90039000095 

' • : ; ' \ . 

> 
"• './ 

90041010907 
90041091902 
90041099906 
90049010212 
90049010290 
90049010314 
90049010392 
90049090214 
90049090292 
90049090316 
90049090394 
90171090102 
90183110002 
90183190004 
90282000209 
90283011008 
91021100005 
91021200000 
91021900005 
91022100001 
91022900001 
91029100003 
91029900014 
91029900092 
94012000006 
94013010006 
94013090008 
94014000008 
94015000004 
94016100005İ 
94016900005Î 
94017100001 
94017900001 
94018000900 
94021000110 
94021000198 
94031010008 
94031051007 
94031059012 
94031059090 
94031091003 
94031093009 
94031099007 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 



94032010004 
94032091101 
94032091907 
94032099014 
94032099025 
94032099092 
94033011003 
94033019007 
94033091005 
94033099009 
94034010006 
94034090008 
94035000008 
94036010008 
94036030006 
94036090000 
94037010004 
94037090006 
94038000006 
94041000001 
94042110006 
94042190008 
94042910006 
94042990008 
94043000014 
94043000092 
94049010003 

-82-

95021010000 
95021090002 
95034100006 
95034910000 
95034930008 
95034990002 
95035000007 
95036010007 
95036090009 
95037000010 
95037000098 
95038010009 
95038090001 
95039010016 
95039010027 
95039010094 
95039032009 
95039034016 
95039034094 
95039035008 
95039037004 
95039051004 
95039055006 
95039099004 
95066210019 
95066210097 
95066290011 
95066290099 

96081010909 
96081091006 
96081099000 
96082000901 
96083990011 
96083990099 
96085000909 
96089910117 
96089910128 
96089910195 
96089992115 
96089992126 
96089992193 
96089998511 
96091010008 
96091090000 
96121010018 
96121010029 
96121010096 
96121020012 
96121020023 
96121020090 
96121080016 
96121080027 
96121080094 
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LISTE III 

(Protokol I'in 3.c Maddesinde atıfta bulunulan) 

57011010001 
57011010103 
57011010205 
57011010307 
57011010909 
57011020005 
57011030009 
57011090003 
57011091108 
57011091904 
57011093104 
57011093900 
57011099000 
57019010009 
57019010101 
57019010203 
57019010907 
57019020003 
57019030007 
57019090001 
57019090103 
57019090205 
57019090909 
57021000004 
57023100012 
57023100090 
57023101004 
57023102007 
57023110005 
57023130003 
57023190018 
57023190096 
57023200006 
57023210000 
57023290002 
57023901004 
57023902007 
57023910016 
57023910094 
57023990018 

57023990096 
57024100018 
57024100096 
57024101000 
57024102003 
57024110001 
57024190014 
57024190092 
57024200013 
57024200091 
57024201005 
57024202008 
57024210006 
57024290019 
57024290097 
57024901000 
57024902003 
57024910012 
57024910090 
57024990014 
57024990092 
57025100014 
57025100092 
57025101006 
57025102009 
57025200019 
57025200097 
57025201001 
57025202004 
57025900014 
57025900092 
57025901006 
57025902009 
57029100018 
57029100096 
57029101000]/*.^ 
5702910200a1' S~'\-
570292000t3 
57029200091 
57029201005 

, > . , 
. * > r ^ 
\ > 

57029202008 
57029900018 
57029900096 
57029901000 
57029902003 
57050001104 
57050001206 
57050002107 
57050002209 
57050010014 
57050010092 
57050030012 
57050030090 
57050031015 
57050031093 
57050039019 
57050039097 
57050090016 
57050090094 
58043000009 
58050000008 
63071001006 
63071002009 
63071010018 
63071010096 
63071030016 
63071030094 
63071090010 
63071090098 
63090000012 
63090000023 
63090000056 
63090000090 
63090001004 
63090002007 
63090003000 
03090004003 
63090005006 
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PROTOCOL II 
(Referred to in Article 12) 

EXCHANGE OF CONCESSIONS İN BASIC AGRICULTURAL AND PROCESSED 
AGRICULTURAL PRODUCTS AND FISHERIES BETWEEN THE REPUBLIC OF 

TURKEY AND THE REPUBLIC OF TUNISIA 

1. in trade between the Parties from the date of entry into force of the Agreement no new 
quantitative restriction on imports or measures having equivalent effect shall be 
introduced. Quantitative restrictions on imports shall be abolished between the Parties 
upon the entry into force of this Agreement. 

2. The products originating in the Republic of Tunisia listed in Table A to this Protocol 
shall be imported into the Republic of Turkey according to the conditions established 
in this Table and attached to this Protocol 

3. The products originating in the Republic of Turkey listed in Table B to this Protocol 
shall be imported into the Republic of Tunisia according to the conditions established 
in this Table and attached to this Protocol. 

4. The Parties shall grant preferential treatment to each other as regards the products 
listed in Table A and Table B of this Protocol in compliance with the provisions of 
Protocol III concerning the defınition of the concept of 'Originating Products' and 
methods of administrative co-operation. 

5. The Parties, within a year following the entry into force of the Agreement, shall make 
consultations within the Association Committee with a vıew to further improve the 
bilateral exchange of preferences for agricultural products including the products laid 
down in Tables A and B to this Protocol. 
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Protokol II Tablo A 

Aşağıda yer alan Tunus Cumhuriyeti menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti'ne 
ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır. 

AS Kodu 

0804.10 

0302.61 
0303.74 
0306.13 
0307 

y 2103.90 

2204 

Kısa Ürün Tanımı 

Hurmalar 

Sardalyalar 
Uskumru balıkları 
Karidesler 
Yumuşakçalar, kabuklu hayvanlar ve 
yumuşakçaların dışında kalan suda 
yaşayan omurgasız hayvanlar 
Yalnız harissa 

Taze üzüm şarabı 

Kota 
(ton) 

2.000 

200 

50 
100 

100 

1.000 HL 

Uygulanan 
Vergi 
(%) 

0 

0 

0 
0 

0 

MFN'm 
50%' si 
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Protokol II Tablo B 

Aşağıda yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ümnler, Tunus Cumhurıyetı'ne 
ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır. 

AS Kodu 

0713.20 
0713.33 
0806.20 
0802.22 
y 2007.99.98 

Kısa Ürün Tanımı 

Nohut 
Adı fasulye, beyaz fasulye dahil 
Üzümler (kurutulmuş) 
Fındıklar (kabuksuz) 
Yalnız fındık püresi ve pastları 

Kota 
(ton) 

100 
400 
50 

400 
50 

Uygulanan 
Vergi 

l_ (%) 
60 
25 
75 
35 
43 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında 

PROTOKOL III 

İÇİNDEKİLER 

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

GENEL HÜKÜMLER 

Tanımlar 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Genel koşullar 
Türkiye'de kümü] as yon 
Tunus'ta kümülasyon 
Tamamen elde edilmiş ürünler 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
Yetersiz işçilik veya işlem 
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Setler 
Nötr elemanlar 
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- Madde 12 Ülkesellik ilkesi 
- Madde 13 Doğrudan nakliyat 
- Madde 14 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

- Madde 15 Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin 

yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

- Madde 16 Genel koşullar 
- Madde 17 EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenme 

işlemleri 
- Madde 18 Sonradan düzenlenen EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalan 
- Madde 19 İkinci nüsha EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
- Madde 20 Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine 

istinaden EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
-Madde 21 Muhasebesel Ayırım 
- Madde 22 Fatura beyanında veya EUR-MED fatura beyanjnrJa bulunjrfokoşulları 
- Madde 23 Onaylanmış ihracatçı v .*' ' /~-C\ 
- Madde 24 Menşe ispat belgesinin geçerliliği .'• '" " \ " .ı v 
- Madde 25 Menşe ispat belgesinin ibrazı :-,; :;,. ... \ 
- Madde 26 Parçalar halinde ithalat , " • • ' . . / 
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- Madde 27 
- Madde 27 a 
- Madde 28 
- Madde 29 
- Madde 30 
-Madde 31 

BAŞLIK VI 

- Madde 32 
- Madde 33 
- Madde 33a 
- Madde 34 
- Madde 35 
- Madde 36 

BAŞLIK VII 

- Madde 37 
- Madde 38 
- Madde 39 
- Madde 40 

Menşe ispat belgesinden muafiyet 
Tedarikçi Beyanı 
Destekleyici belgeler 
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
Farklılıklar ve şekli hatalar 
Euro cinsinden ifade edilen tutarlar 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Karşılıklı yardım 
Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü 
Tedarikçi Beyanı'nın sonradan kontrolü 
Anlaşmazlıkların çözümü 
Cezalar 
Serbest bölgeler 

SON HÜKÜMLER 

Protokol'de yapılacak değişiklikler 
Gümrük ve Menşe Konulan Alt Komitesi 
Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler 
Ekler 
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Eklerin Listesi 

Ek I: Ek II'de Yer alan Liste İçin Giriş Notlan 

Ek II: İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli 
Olmayan Ürünlere Uygulanması Gerekli İşçilik ve İşlemler Listesi 

Ek Ula: EUR.l Dolaşım Sertifikası ve EUR.l Dolaşım Sertifikası İçin Müracaat Örnekleri 

Ek Illb: EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve EUR-MED Dolaşım Sertifikası İçin Müracaat 
Örnekleri 

Ek IVa: Fatura Beyanı Metni 

Ek I Vb: EUR-MED Fatura Beyanı Metni 

Ek V: Tedarikçi Beyanı Metni 

Ek VI: Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı Metni 
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BAŞLIK I 

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 Tunus'ta, 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 Tunus'ta 
maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g)'de tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler yapılarak 
uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıbş fiyatından, eşyaya dahil edilen Madde 3 ve 4'te sayılan diğer 
ülkeler menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya 
tespit edilememesi halinde Türkiye veya Tunus'ta madde için ödendiği doğrulanabilir ilk 
fiyatın 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); „_„. 

/••-'T-. * ^ s 
(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon alfindaV 

sınıflandırılması; ,(- •"•' /','•'-'-/••- '"-'-;- '*. 
• • , " . . , - . J ; 

(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan ahcı.ya J 
şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın oj.rftarri'asj/ 
halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; • -*:' 
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(m)"ülkeler", karasularını 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) Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de elde edilen ürünler; 

(b) Madde 6'da 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'nın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Tunus menşeli kabul 
edilirler: 

(a) Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Tunus'ta elde edilen ürünler; 

(b) Madde 6'da belirtildiği şekilde Tunus dahilinde yeterli işçilik veya işlemden 
geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Tunus'ta elde edilmemiş maddeler ihtiva 
ederek Tunus'ta elde edilen ürünler; 

Madde 3 

Türkiye'de Kümülasyon 

1. Madde 2(1) hükümlerine tabi olarak, Bulgaristan, İsviçre (Lihtenştayn dahil)1, İzlanda, 
Norveç, Romanya, Türkiye veya Avrupa Topluluğu menşeli maddeler, Türkiye'de Madde 
7'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye'de elde 
edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. 
Sözkonusu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

2. Madde 2(1) hükümlerine tabi olarak, Faroe Adalan veya 27 ve 28 Kasım 1995 tarihinde 
gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Konferansı'nda kabul edilen Barselona Deklarasyonu'na 
dayanarak Avrupa-Akdeniz ortaklığına katılan, Türkiye hariç ülkeler2 menşeli maddeler, 
Türkiye'de Madde 7'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olır^atenşâ 
Türkiye'de elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Türkiye menacli oj&rak kabû| 

. edilirler. Sözkonusu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerçRmez?'-->-.. 

1 Lihtenştayn Prensliği, İsviçre ile bir gümrük birliği oluşturmuştur ve Avrupa Ekonomik Alam'na ilişkin AnJaşrria'ya*' ^ 
taraftır. .• \ ' ,. . . . , j . N ' 
2 Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan. Fas. Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi. -^ 
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3. Türkiye'de gerçekleştinlen işçilik veya işlem, Madde 7'de belirtilen işlemlerin ötesine 
geçmez ise, yalnızca Türkiye'de eklenen katma değenn, kullanılan paragraf 1 ve 2'de 
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerin kıymetini geçmesi halinde, elde edilen 
üıiin menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, Türkiye'deki imalat işlemlerinde 
kullanılan en yüksek kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün, o ülke 
menşeli olarak kabul edilir. 

4. Paragraf 1 ve 2'de belirtilen ülkelerden biri menşeli ve Türkiye'de hiçbir işçilik veya işleme 
uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşe statülerini korurlar. 

4a. Madde 2(l)(b)'nin uygulanması için, elde edilen ürünlerin Türkiye'de müteakip işçilik veya 
işleme tabi tutulması halinde Tunus, Cezayir veya Fas'ta yapılan işçilik veya işlem, 
Türkiye'de yapılmış gibi mütalaa edilir. Bu hüküm gereğince, menşeli ürünlerin anılan 
ülkelerin iki veya daha fazlasında elde edilmesi halinde, bu ürünler ancak gerçekleştirilen 
işçilik veya işlemin Madde 7'de anılan işlemlerin ötesinde olması kaydıyla Türkiye menşeli 
kabul edilirler. 

5. Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece; 

(a) sözkonusu ülkeler arasında, menşe statüsünün ve varış ülkesinin belirlenmesine ilişkin 
olarak, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) XXIV. Maddesi 
çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması, 

(c) ürünler veya kullanılan maddelerin, işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe 
kurallarının uygulanması ile menşe statüsü elde etmesi, 

(c) kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin 
bildirimlerin, Türkiye ve Tunus Resmi Gazetelerinde, kendi iç prosedürlerine uygun olarak 
yayımlanması 

halinde uygulanabilir. 

Türkiye, yürürlüğe giriş tarihleri ile paragraf I ve 2'de belirtilen diğer ülkelerle 
uygulanan menşe kuralları da dahil olmak üzere, sözkonusu anlaşmalann ayrıntılarını Tunus'a 
bildirir. 

Madde 4 

Tunus'ta Kümülasyon 

1. Madde 2(2) hükümlerine tabi olarak, Bulgaristan, İsviçre (Lihtenştayn dahil)', İzlanda, 
Norveç, Romanya, Türkiye veya Avrupa Topluluğu menşeli maddeler, Tunus'ta Madde 
7'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Tunus'ta elde 
edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Tunus menşeli olarak kabul edilirler. 
Sözkonusu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

2. Madde 2(2) hükümlerine tabi olarak, Faroe Adaları veya 27 ve 28 Kaştfh'4995 tarihj^f 
gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Konferansı'nda kabul edilen Barselona Bekla'ras.yorfu^hâ 
dayanarak Avrupa-Akdeniz ortaklığına katılan, Türkiye hariç ülkeler menşeli maddeler,, 

Ö ^ . V "::r ,,"J 
3 Lihtenştayn Prensliği, İsviçre ile bir gümrük birliği oluşturmuştur ve Avrupa Ekonomik Alanı'-nu ilüjkjn Anlaşma'ya .,,*' 
taraftır. . • > ' • . s*- ^ * ^ 
4 Cezayir, Mısır, israil, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şendi. • __ - ^ -.__ 
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Tunus'ta Madde 7'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, 
Tunus'ta elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Tunus menşeli olarak kabul 
edilirler. Sözkonusu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

3. Tunus'ta gerçekleştirilen işçilik veya işlem, Madde 7'de belirtilen işlemlerin ötesine geçmez 
ise, yalnızca Tunus'ta eklenen katma değerin, kullanılan paragraf 1 ve 2'de belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli maddelerin kıymetini geçmesi halinde, elde edilen ürün menşeli 
olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, Tunus'taki imalat işlemlerinde kullanılan en 
yüksek kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün, o ülke menşeli olarak 
kabul edilir. 

4. Paragraf 1 ve 2'de belirtilen ülkelerden biri menşeli ve Tunus'ta hiçbir işçilik veya işleme 
uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşe statülerini korurlar. 

4a. Madde 2(2)(b)'nin uygulanması için, elde edilen ürünlerin Tunus'ta müteakip işçilik veya 
işleme tabi tutulması halinde Türkiye, Cezayir veya Fas'ta yapılan işçilik veya işlem, 
Tunus'ta yapılmış gibi mütalaa edilir. Bu hüküm gereğince, menşeli ürünlerin anılan 
ülkelerin iki veya daha fazlasında elde edilmesi halinde, bu ürünler ancak gerçekleştirilen 
işçilik veya işlemin Madde 7'de anılan işlemlerin ötesinde olması kaydıyla Tunus menşeli 
kabul edilirler. 

5. Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece; 

(a) sözkonusu ülkeler arasında, menşe statüsünün ve varış ülkesinin belirlenmesine ilişkin 
olarak, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) XXIV. Maddesi 
çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması, 

(d) ürünler veya kullanılan maddelerin, işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe 
kurallarının uygulanması ile menşe statüsü elde etmesi, 

(c) kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin 
bildirimlerin, Tunus ve Türkiye Resmi Gazetelerinde, kendi iç prosedürlerine uygun olarak 
yayımlanması 

halinde uygulanabilir. 

Tunus, yürürlüğe giriş tarihleri ile paragraf 1 ve 2'de belirtilen diğer ülkelerle uygulanan 
menşe kuralları da dahil olmak üzere, sözkonusu anlaşmaların aynntılannı Türkiye'ye 
bildirir. 

Madde 5 / , •% /< 

Tamamen Elde Edilmiş Ürünler ; - •! " 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen Tunus veya Türkiye'de elde edilmiş kabul edilirler;. . . • ' / 

(a) kendi topraklanndan veya deniz yataklanndan çıkartılan mineral ürünler; 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 
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(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) Tunus veya Türkiye karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen 
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran (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 (a) ila (j)'de tanımlanan ürünlerden üretilen eşya. 

2. Paragraf l(f) ve (g)'deki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri sadece 
aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye veya Tunus'ta kayıtlı veya tescilli olanlar; 

(b) Türkiye veya Tunus bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az yüzde 50'si Türkiye veya Tunus vatandaşlarına veya yönetim merkezi bu 
Devletlerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu Türkiye veya Tunus 
vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda,.sermayesinin 
en az yarısı bu Devletlere veya anılan Devletlerin kamu kuruluşları ya da 
vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Tunus vatandaşı olanlar ve 

(e) mürettebatının en az yüzde 75'i Türkiye veya Tunus vatandaşı olanlar. / ,: ' .> 

Madde 6 

Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler 

1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek Il'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 
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gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki şartlan 
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 uyannca 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. fası Harındaki ürünlere uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7 hükümlerine tabi olarak uygulanır. 

Madde 7 

Yetersiz İşçilik veya İşlem 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine getirilmiş olsun 
veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işlem 
olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik 
koruyucu işlemler; 

(b) ambalaj ayırma ve birleştirme; 

(c) yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan anndırma; 

•**̂  .«iv, 
(d) dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme; / ,., n ^ ' >?' ]*\ 

(e) basit boyama ve cilalama işlemlen; • ' "' 

(f) tahıl ve pirinci kabuklanndan ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma 've/ 
perdahlama; 

(g) şeker renklendirme veya şeker topaklannı biçimlendirme işlemleri; 

(h) meyvelenn, kuruyemişlenn ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, 
çekirdeklerini çıkarma; 

(i) keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme; 

(j) eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme 
(maddelerden setler oluşturma dahil); 
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(k) basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, 
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri; 

(1) ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer Benzeri ayırdedici işaretleri 
yapıştırma veya basma işlemleri; 

(m)farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; 

(n) tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin 
parçalarına ayrılması; 

(o) (a) ila (n)'de belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması; 

(p) hayvan kesimi. 

2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri çerçevesinde 
yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye veya Tunus'ta 
gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde 8 

Nitelendirme Birimi 

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

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandııılmasından oluşan bir ürün, Armonize 
Sıstem'de tek bir pozisyonda sınıflandınldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme 
birimini oluşturur. 

(b) bir sevkıyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda 
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında 
münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistem'in 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne 
dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. •.̂ -•̂ .-.. 

Madde 9 i " :' 

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. ....<"•"•" • 
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Madde 10 

Setler 

Armonize Sistem'in 3. Genel Kurah'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 11 

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 12 

Ülkesellik İlkesi 

1. Başlık Il'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 3 ve 4 ile, bu 
maddenin 3. paragrafı saklı kalmak üzere, Türkiye veya Tunus'ta kesintisiz olarak yerine 
getirilmelidir. 

2. Türkiye veya Tunus'tan başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın^egjijjelnrıesi 
halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde i*paTed l̂*p£!ttiei 
takdirde, Madde 3 ve 4 saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı kabul ediliır %N

 #/ı ' C'*\ 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içeri si nde>.% iyi >koşullaçda 
muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir" işleme'"tabi 
tutulmadığı. ,.-.<v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 

/ / ' " Y i 

Ul .0 
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3. Başlık H'de belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Türkiye veya Tunus'tan 
ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler üzerinde, Türkiye veya Tunus 
dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde 
etkilenmeyecektir: 

(a) Sözkonusu maddeler tamamen Türkiye veya Tunus'ta elde edilmişler veya ihraç 
edilmelerinden önce Madde 7'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya 
işlemden geçmişlerse 
ve 

(b) Bu durum; 

(i) geri gelen eşyanın ihraç edilen maddelerin işçilik veya işlemden geçirilmesi ile 
elde edildiği ve 

(ii) bu madde hükümlerinin uygulanması ile Türkiye veya Tunus dışında kazanılan 
toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış 
fiyatının yüzde 10'unu aşmadığı 

hususlarında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi ile kanıtlanır. 

4. Paragraf 3 amaçlan açısından, Başlık H'de düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için 
gerekli koşullar, Türkiye veya Tunus dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz. 
Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan 
her madde için Ek Il'deki listede belirlenen bir azami kıymet bulunduğu durumda, bu 
madde hükümlerinin uygulanmasıyla, Türkiye veya Tunus dışında kazanılmış katma 
değerle birlikte dikkate alındığında, ilgili taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan 
maddelerin toplam kıymeti belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır. 

5. Paragraf 3 ve 4 hükümlerinin uygulanması amacıyla, "toplam katma değer", orada dahil 
edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde, Türkiye veya Tunus dışında oluşan tüm 
maliyetler, anlamında kullanılır. 

6. Paragraf 3 ve 4'ün hükümleri, Ek Il'deki listede düzenlenen koşullan yerine getirmeyen 
veya sadece Madde 6(2)'de yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik 
veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz. 

7. Paragraf 3 ve 4 hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllanndaki ürünlere 
uygulanmaz. 

8. Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde ve Türkiye veya Tunus dışında yapılan 
herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri düzenlemeler vasıtasıyla 
yürütülür. _y»»*''**"M**' 

f y ... M 
Madde 13 f 

Doğrudan Nakliyat 

\ ) 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün g6r£RîfTiklerini 
yerine getirmiş, Türkiye veya Tunus arasında doğrudan ve^'Madde 3 ve 4'te belirtilen ve 
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kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülke topraklan üzerinden nakledilen ürünler için 
uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya geçici 
depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin 
gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza 
etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, 
gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler, Türkiye veya Tunus dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartlann 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 araçlannın adlannı gösteren ve 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu kanıtlayan 

bir belge veya 

(c) bunlann temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler. 
,,."1 

, ' . • '•••-

*J?v 
- \ \ ••» t. 

-l> * { 
Madde 14 

Sergiler 

1. Madde 3 ve 4'te belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu ülkeler dişınd.a,J)ir.>.b€şka 
ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra Türkiye veya Tunus'a 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 Tunus'tan serginin yapıldığı ülkeye 
nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Tunus'taki 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 
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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 15 

Gümrük Vergilerinde Geri Ödemenin veya Muafiyetin Yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan; 
Türkiye, Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli ürünlerin 
imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler, Türkiye veya Tunus'ta her ne türde 
olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi 
değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, Türkiye veya Tunus'ta imalatta 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 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 8(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 9'da belirtilen 
aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set halindeki ürünler açısından 
da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden maddelere 
uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta uygulanabilen 
tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil etmezler. 

6. Ürünler, Madde 3 ve 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli girdilerle(.k'umüla^j 
uygulanmaksızın Türkiye veya Tunus menşeli olarak kabul ediliyorlarsa, P/arajşrâf T'cfelgf'yı 
yasak uygulanmaz. / -; 

i ' • ' • ' • ' • • • * 

7. Paragraf 1 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye ile Tunus, Armonize Sisjtem'iri filâ'24.' ı 
fasıllarında yeralan ürünler hariç olmak üzere, aşağıdaki koşullar çerçevesinde^-menşeli^' 
ürünler imalatında kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya-.eş ..ptktti 
vergilerin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemeleri uygulayabilir: 

a) Türkiye veya Tunus'ta yürürlükte bulunan %5 veya daha düşük oranlı gümrük vergileri, 
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Armonize Sistem'in 25 ila 49 uncu ve 64 ila 97 nci fasıllanndaki ürünler açısından hükmünü 
sürdürür. 

b) Türkiye veya Tunus'ta yürürlükte bulunan %10 veya daha düşük oranlı gümrük vergileri, 
Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü fasıllanndaki ürünler açısından hükmünü sürdürür. 

Bu paragraf hükümleri 31 Aralık 2009 tarihine kadar uygulanır ve genel uzlaşmayla 
gözden geçirilebilir. 

BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genel Koşullar 

1. Türkiye menşeli ürünler Tunus'a »v Tunus menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, 
aşağıdaki menşe ispat belgelerinden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan 
yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği Ek Illa'da yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası, 

(b) Bir örneği Ek Illb'de yer alan EUR-MED Dolaşım Sertifikası, 

(c) Madde 22(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, bundan sonra "fatura beyanı" veya 
"EUR-MED fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacak olan bir beyan; fatura beyanı 
metinleri Ek IVa ve b'de yer almaktadır. 

2. Paragraf l'e rağmen, işbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 27'de tanımlanan 
durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek olmaksızın 
Anlaşma'dan yararlanırlar. 

Maddel7 / ./•' z.'":- ' V 

EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın Düzenlenme İşlemleri 

1. EUR.l veya EUR-MED 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 Ula ve b'de yer alan EUR.l veya 
EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar Türkçe, 
Arapça ve İngilizce dillerinden 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 
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yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi 
çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır. 

3. EUR.l veya- EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan 
ihracatçı, EUR.l veya EUR-MED 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. EUR.l Dolaşım Sertifikası, paragraf 5 hükümlerine halel gelmeksizin, Türkiye veya 
Tunus gümrük idaresi tarafından aşağıdaki hallerde düzenlenir: 

Sözkonusu ürünlerin Türkiye, Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ve 
kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun, Madde 3 ve 
4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü 
ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, 

Sözkonusu ürünlerin Madde 3 ve 4'te belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu 
ülkelerden biri menşeli olduğunun, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli 
girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını 
yerine getirmesi durumunda. Bu durumda, menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olmalıdır. 

- Madde 3(4a) ve 4(4a)'da belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Protokol'ün 
diğer şartlarının yerine getirilmesi nedeniyle sözkonusu ürünlerin, Türkiye veya Tunus 
menşeli olduğunun kabulü. 

5. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye, Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ve kümülasyonun 
mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, işbu Protokol'ün diğer 
koşullarını yerine getirmesi ve; 

- Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması 
veya 

- Ürünlerin, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin 
imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya 

- Ürünlerin, varış ülkesinden, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç 
edilmesi 

durumunda, Türkiye veya Tunus gümrük idaresi tarafından bir EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası düzenlenir. 

6. EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 7 nolu kutusuna, aşağıdaki İngilizce ibarelerden bir 
tanesi yazılır: ,.,*»*«-.•;,. 

- Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası ^menşeli gifâileile 
kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa: ' ^ ' V\ "~\'t £ 

"CUMULATION APPLIED WITH ... (Ülkenin/ülkelerin ismi)" 1 / 
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- Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle 
kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa: 

"NO CUMULATION APPLIED" 

7. EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarını 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 
hesaplannda denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına 
sahiptirler. Paragraf 2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını da sağlarlar. 
Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler yapılması 
imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol ederler. 

8. EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 
11 numaralı kutuda gösterilir. 

9. EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili 
ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 18 

Sonradan Düzenlenen EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası 

1. Madde 17(9)'a rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.l veya EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat 
esnasında düzenlenmemiş ise veya 

(b) gümrük idareleri, bir EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenmiş, 
ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Madde 17(9)'a rağmen, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ait olduğu ve ihracatı esnasında 
EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da, gümrük idareleri 
Madde 17(5)'te belirtilen koşulların karşılandığı hususunda tatmin edilirlerse 
düzenlenebilir. 

3. Paragraf 1 ve 2'nin uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l veya EUR-
MED Dolaşım Serti fi kası'nın ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 

4. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatmdaki bilgilerin mütekabil dosya ile 
uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l veya EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası düzenleyebilirler. ^p****^ 

5. Sonradan verilen EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalan, aşağıdaki Jngjlîzae 
ibareyi taşımalıdır: / •• /'".••''%. - ' 

"ISSUED RETROSPECTIVELY" . \ ", 
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Sonradan verilen EUR-MED Dolaşım Sertifikalan, paragraf 2'nin uygulanması açısından, 
aşağıdaki İngilizce ibareyi taşımalıdır: 

"İSSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.l no. ...) {Düzenleme Yeri ve Tarihi]" 

6. Paragraf 5'te belirtilen ibare, EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın 7 nolu 
kutusuna konulur. 

Madde 19 

İkinci Nüsha EUR. 1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

1. EUR.l veya EUR-MED 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 İngilizce ibareyi taşımalıdır: 

"DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, ikinci nüsha EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın 
7 nolu kutusuna konulur. 

4. Orijinal EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın veriliş tarihini taşıması gereken 
ikinci nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden Düzenlenmiş veya Hazırlanmış Bir Menşe İspat Belgesine İstinaden 
EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

Menşeli ürünler Türkiye veya Tunus'ta bir gümrük idaresinin kontrolü altında iken, 
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Türkiye veya Tunus içinde başka bir yere 
göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla EUR.l veya EUR-
MED Dolaşım Sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen EUR.l veya EUR-MED 
Dolaşım Sertifikası/Sertifikalan, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. •£*°*f*~' 

^ 
Madde 21 t ' 

Muhasebesel Ayırım \ ,-/' 

1. Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının ayrı 
tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgililerin yazılı 
talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde "muhasebesel ayırım" adı verilen 
yöntemin kullanılmasına izin verebilir. 

2. Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen "menşeli" kabul edilebilecek ürün 
sayısının, stoklar fiziksel ayırıma tabi tutulduğunda elde edilecek olanla aynı olmasını 
sağlayabilmelidir. ^,,„..... 
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3. Gümrük idaresi bu izni, gerekli görebileceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir. 

4. Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine göre 
uygulanır ve kaydı tutulur. 

5. Bu kolaylaştırmadan yararlanan, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine göre 
menşe ispat belgesi düzenleyebilir veya kullanabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, 
yararlanan, stoklarının nasıl işletildiğine dair bir bildirge sunar. 

6. Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve, her ne suretle olursa olsun, yararlananın, izni 
uygunsuz kullandığı veya bu Protokol'de belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine 
getiremediği her durumda geri alabilir. 

Madde 22 

Fatura Beyanında veya EUR-MED Fatura Beyanında Bulunma Koşulları 

1. Madde 16(l)(c)'de atıfta bulunulan fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı; 

(a) Madde 23 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, paragraf 3 hükümlerine halel gelmeksizin, aşağıdaki hallerde 
düzenlenebilir: 

Sözkonusu ürünlerin Türkiye, Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ve 
kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun, Madde 3 ve 
4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü 
ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, 

Sözkonusu ürünlerin Madde 3 ve 4'te belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu 
ülkelerden biri menşeli olduğunun, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli 
girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını 
yerine getirmesi durumunda. Bu durumda, menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım 
Sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olmalıdır. 

- Madde 3(4a) ve 4(4a)'da belirtilen kümülasyonun uygulanması ve bu Protokol'ün 
diğer şartlarının yerine getirilmesiyle sözkonusu ürünlerin, Türkiye veya Tunus 
menşeli olduğunun kabulü. 

3. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye, Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ve kümülasyon"ıM-̂  
mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, işbu^Protokol'ün diğer'. 
koşullarını yerine getirmesi ve; :, 
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Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması 
veya 

- Ürünlerin, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin 
imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde girdi olarak kullanılması veya 

Ürünlerin, varış ülkesinden, Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç 
edilmesi 

durumunda, bir EUR-MED fatura beyanı düzenlenebilir. 

4. EUR-MED fatura beyanına, aşağıdaki İngilizce ibarelerden bir tanesi yazılır: 

Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle 
kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa: 

"CUMULATION APPLIED WITH ... (Ülkenin/ülkelerin ismi)" 

Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle 
kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa: 

"NO CUMULATION APPLIED" 

5. Fatura beyanında veya EUR-MED 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. 

6. Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IVa ve b'de 
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. 

7. Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı 
orijinal imzasını ihtiva etmelidir. Ancak, Madde 23 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, 
kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı 
ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı aranmaz. 

8. Bir fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin 
ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı 
ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir. 
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Madde 23 

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 veya EUR-MED fatura beyanında bulunabilmesi 
konusunda yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe 
statüsü ile bu Protokol'ün diğer koşullannın 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 veya EUR-MED fatura 
beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi, vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. Onaylanmış 
ihracatçı paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, paragraf 2'de belirtilen şartlan 
artık yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, gümrük idaresi 
bu tasarrufta bulunur. 

Madde 24 

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 edebi lh^ı**^^ 

Madde 25 f 

\ l w t! * 1 
Menşe İspat Belgesinin İbrazı ^ . •'•"' . $ 

" v •• • • : % / 
Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin güm3fük*i<îafesine 
ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve aynca, ürünlerin Anlaşma'mn 
uygulanmasının gerektirdiği koşullan sağladığına ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat 
beyannamesini de talep edebilir. 
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Madde 26 

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 27 

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. Anzî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunlann 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 27a 

Tedarikçi Beyanı 

1. Türkiye veya Tunus'ta menşeli ürünler için EUR. 1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası 
veya Fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenirken anılan menşeli 
ürünlerin imalatında Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'den gelip bu ülkelerde tercihli 
menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya işleme tabi tutulmuş ürünlerin kullanılması 
halinde bu madde hükümleri uyannca anılan ürünler için tedarikçi beyanı esas alınır. 

2. 1. paragrafta yer alan tedarikçi beyanı, ürünlerin Türkiye ve Tunus menşeli ürünler gibi 
kabul edilip edilemeyeceği ve bu Protokol'ün diğer şartlannın yerine getirilip 
getirilemediğinin belirlenmesi amacıyla söz konusu ürünlerin imalatında kullanılan 
ürünlere Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'de işçilik veya işlem uygulandığının bir kanıtı 
olarak kullanılır. 

3. 4. paragrafta yer alan koşullar dışında tedarikçi tarafından her bir ürün sevJja^tffffîÇm^öz 
konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli aynntıda tanımlaamaşiTH mtfĵ Jataı 
kılacak derecede açıklayan fatura, teslimat notu veya ticari belge üzerine eöeneır-bj.r kağji, 
üzerine Ek V'te öngörüldüğü şekilde ayn bir tedarikçi beyanı düzenlenir. [] ; :; *• .,• '. 
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Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'de makul bir süre zarfında aralıksız olarak işçilik veya 
işleme tabi tutulması beklenen ürünleri Tedarikçi'nin belirli bir müşteriye devamlı olarak 
sunması halinde tedarikçi bu ürünler için anılan ürünlerin müteakip sevkiyatını kapsayan 
tek bir tedarikçi beyanı sunabilir (bundan sonra uzun dönem tedarikçi beyanı olarak 
anılacaktır). 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı normal koşullarda beyannamenin düzenlendiği tarihten 
itibaren bir yıla kadar geçerlidir. Beyannamenin düzenlendiği ülkenin gümrük idaresi daha 
uzun sürenin kullanılabileceği şartlan belirler. 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı tedarikçi tarafından Ek VI'da yer alan şekilde düzenlenir 
ve söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlanır. Uzun 
Dönem Tedarikçi Beyanı ilgili alıcıya beyanname kapsamı ürünlerin ilk sevkiyatı 
yapılmadan önce veya ilk sevkiyat beraberinde sunulur. 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının sunulan ürünlere daha fazla uygulanamayacağı hallerde 
tedarikçi alıcısına derhal bildirimde bulunur. 

Paragraf 3 ve 4'te yer alan tedarikçi beyanı Anlaşma'nın imza edildiği dillerden biri 
kullanılarak düzenlendiği ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılır veya basılır 
ve tedarikçinin elle yazılmış orijinal imzasını taşır. Beyannamenin el yazısı ile 
hazırlanması halinde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. 

Beyanda bulunan tedarikçi beyannamenin sunulduğu ülke gümrük idaresinin talebi 
üzerine beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlayan gerekli tüm vesaiki 
herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

Madde 28 

Destekleyici Belgeler 

Madde 17(3) ve 22(5)'te belirtilen, bir EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya fatura 
beyanı veya EUR-MED fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye, Tunus veya Madde 3 
ve 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri 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 Tunus'ta düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan, mad^elehn ,s\ 
menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyannca kullanılan belgeler; ; / .;' >'. V> •;••>• 

\ ''. V "• »:..•• v . 
(c) Türkiye veya Tunus'ta düzenlenmiş veya hazırlanmış, Türkiye veya Turtus'ta maddeler , 

üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyannca kullanılan belgeler; $ 

(d) Türkiye veya Tunus'ta işbu Protokol uyannca veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden 
birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallanna göre düzenlenmiş veya 
hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe statüsünü tevsik eden EUR.l veya EUR-
MED Dolaşım Sertifikalan veya fatura beyanlan veya EUR_-,MED..fatura beyanlan. 
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(e) Madde 12'nin uygulanması açısından, sözkonusu maddenin gerekliliklerinin 
karşılandığını ispat eden ve Türkiye veya Tunus haricinde gerçekleştirilen işçilik veya 
işlemlere ilişkin uygun kanıtlar. 

(0 Kullanılan girdilerin Türkiye, Tunus, Fas veya Cezayir'de işçilik veya işleme tabi 
tutulduğunu ispatlayan tedarikçi beyanı bu ülkelerin birinde düzenlenebilir. 

Madde 29 

Menşe İspat Belgeleri, Tedarikçi Beyanı ve Destekleyici Belgelerin Muhafazası 

1. EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan 
ihracatçı, Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir 
nüshasını ve Madde 22(5)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2a. Tedarikçi Beyanında bulunan tedarikçi, Madde 27a(6)'da yer alan vesaiklerin yanı sıra, 
beyanname ve faturanın nüshalannı, teslimat notu veya beyanname eki diğer ticari vesaiki 
en az üç yıl muhafaza eder. 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanını düzenleyen tedarikçi, madde 27a(6)'da sözü edilen 
vesaiklerin yanı sıra, beyanname ile tüm faturalann nüshalannı, teslimat notu ile alıcıya 
gönderilen beyanname kapsamı ürünlerle ilgili diğer tüm vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 
Bu süre uzun dönem tedarikçi beyanının geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, 
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l veya EUR-MED Dolaşım 
Sertifikalan ve fatura beyanlan ile EUR-MED fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza 
eder. 

Madde 30 

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 yaratma£usjggkonusu 
olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinjrf'r^ddedjilrijçsini 
gerektirmez. f ,.," ' ... ""' ..,% 
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Madde 31 

Euro Cinsinden İfade Edilen Tutarlar 

1. Madde 22(1 )(b) ve 27(3) hükümlerinin uygulanması için, eşyanın Euro dışında bir para 
birimi üzerinden fatural andırıl di ğı durumlarda, Türkiye'nin, Tunus'un ve Madde 3 ve 4'te 
adı geçen diğer ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen ve Euro tutarına eşit 
tutarlar, ilgili ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir. 

2. Bir sevkiyat, ilgili ülke tarafında sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para 
birimine atıf yapılmak suretiyle, Madde 22(l)(b) ve 27(3) hükümlerinden yararlanır. 

3. Belirli bir ulusal para biriminde kullanılacak tutarlar, Ekim ayının ilk iş günü kurundan 
ifade edilen Euro cinsinden tutarlara eşit olur. Taraf ülkeler ilgili tutarları birbirlerine 15 
Ekim'e kadar bildirirler. Bu tutarlar bir sonraki yılın 1 Ocak gününden itibaren uygulanır. 

4. Bir ülke, Euro cinsinden ifade edilen bir tutarın kendi ulusal para birimine çevrilmesinin 
sonucunda ortaya çıkan tutarda, aşağı veya yukan doğru yuvarlama yapabilir. Yuvarlanan 
tutarlar, çevirme işlemi sonucunda ortaya çıkan tutarın yüzde 5'inden farklı olamaz. Bir 
ülke, paragraf 3'te öngörülen yıllık ayarlama zamanında yapılan çevirme işlemi, ulusal 
birim cinsinden eşdeğerinin yuvarlama yapılmaksızın yüzde 15'inden daha düşük bir 
artışla sonuçlanıyorsa, Euro cinsinden ifade edilen tutarın eşdeğeri ulusal para karşılığını, 
değiştirmeden koruyabilir. Çevirme işlemi ulusal para eşdeğerinde bir düşüşle 
sonuçlanıyorsa, bu eşdeğer değiştirilmeden korunabilir. 

5. Euro cinsinden ifade edilen tutarlar, taraf ülkelerin herhangi birinin talebi üzerine Ortak 
Komite tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme sırasında Ortak Komite, belirtilen 
limitlerin gerçekteki etkilerinin korunmasının istenilip istenilmediğini değerlendirir. Bu 
amaçla, Euro cinsinden ifade edilen tutarları değiştirmeye karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 32 

Karşılıklı Yardım 

1. Türkiye'nin veya Tunus'un gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin 
örnek baskılarını ve EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalan'nın ve fatura beyanları 
ile EUR-MED fatura beyanlarının sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin 
adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokol'ün düzgün uygulanmasını teminen, Türkiye ve Tunus, yetkili gümrük 
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalan ya da fatura 
beyanları veya EUR-MED fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan 
bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar. 
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Madde 33 

Menşe İspat Belgelerinin Kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan 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 
veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını 
veya EUR-MED fatura beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde 
araştırmanın gerekçelerini de belirterek 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. 

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 sonuçlanndan mümkün olan en 
kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup olmadığını, sözkonusu 
ürünlerin Türkiye veya Tunus veya Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden biri 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. •̂***"'***%, 

Madde33a / ': i / V ' " • '*• 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının Sonradan Kontrolü':. 

1. Tedarikçi Beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanının sonradan kontrolü; sondaj 
usulü veya EUR.l Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı düzenlenmek üzere söz konusu 
beyannamelerin dikkate alındığı ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine veya 
belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin makul şüphesi olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, yukanda bahsedilen ülkelerin gümrük 
idareleri, tedarikçi beyanını ve fatura(lar), teslimat notu(notlan) veya beyanname kapsamı 
ürünlerle ilgili diğer ticari vesaiki, beyannamenin düzenlendiği ülkenin gümrük idaresine 
gerektiğinde araştırmanın biçimi veya gerekçelerini de belirterek geri gönderir. 
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Tedarikçi Beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde 
edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. 

3. Sonradan kontrol, beyannamenin düzenlendiği ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. 
Bu amaçla, ilgili gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve tedarikçinin hesaplarını 
denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur. 

4. Sonradan kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün 
olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, tedarikçi beyanında bulunan bilgilerin 
doğru olup olmadığını, tedarikçi beyanının EUR.l Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı 
düzenlenebilmesi için yeterli olup olmadığı veya tedarikçi beyanının hangi kapsamda 
dikkate alınabileceğini açıkça belirtmelidir. 

Madde 34 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 33'teki 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 35 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir belgeyi 
hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 36 

Serbest Bölgeler 

1. Türkiye ve Tunus, nakliye esnasında, kendi ülkelerinde bulunan bir serbest bölgeyi 
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka ürünlerle 
değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir 
işleme tabi tutulmamalannın temini konusundaki bütün tedbirleri alırlar. 

2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Türkiye veya Tunus menşeli ürünler bir menşe 
ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işleme y^y l̂ffilîaTtaçJeden 
geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya muamelenin işbu Prorok^T* nüküplaane 
uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUWl.'''v1eyi'.^lIR'J«r^ 
Dolaşım Sertifikası düzenler. i 7 >•'.{ ^\ 

, , ^ " ; r v ••-... \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 
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BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 37 

Protokol'de Yapılacak Değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 38 

Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesi 

1) Gümrük ve Menşe Konularında Ortak Komiteye bağlı bir Alt Komite oluşturulur. 

2) Alt Komite'nin görevleri; bilgi değişimini sağlamak, gelişmeleri izlemek, pozisyonları 
hazırlamak ve koordine etmek, menşe kurallarına ilişkin teknik değişiklikleri hazırlamak 
ve Ortak Komite 'ye; 

a) Bu Protokol'de düzenlenen menşe kuralları ve idari işbirliği konularında, 

b) Ortak Komite tarafından Alt Komite'ye havale edilen diğer meseleler hakkında 
yardım etmektir. 

3) Alt Komite'ye, üzerinde uzlaşılmış belirli bir süre için Türkiye veya Tunus temsilcisi 
tarafından sıra ile başkanlık edilir. Başkan, Alt Komite'nin ilk toplantısı sırasında 
belirlenir. Alt Komite oy birliği ile karar alır. 

4) Alt Komite Ortak Komite'ye rapor sunar. Alt Komite Ortak Komite 'ye görevleriyle ilgili 
konularda tavsiyelerde bulunabilir. 

5) Alt Komite ihtiyaç duyulduğu sıklıkta toplanır. Ortak Komite tarafından ve Alt Komite 
başkanının insiyatifı ile veya taraflardan herhangi birinin talebi üzerine toplantıya 
çağırılır. Toplantı yeri Türkiye ile Tunus arasında sırayla değişir. 

6) Başkanın taraflarla danışması üzerine her toplantıya ilişkin geçici bir gündem hazırlanır ve 
genel kural olarak toplantıdan en az iki hafta önce taraflara iletilir. >>*'r>**"J~trt<=!,. 

Madde 39 \ ',: {j.( \) *« | 

Transit Haldeki veya Antrepodaki Eşyaya İlişkin Geçici Hjükümler .;• ,' 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde 
olan ya da Tunus'ta veya Türkiye'de antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan 
eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın 
Madde 13 hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle 
beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir EUR. 1 veya EUR-MED 
Dolaşım Sertifikası 'nın sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümlelf tatbik edilebilir. 
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Madde 40 

Ekler 

Ekler bu Protokol'ün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 
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EKI 

EK H'DE YERALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Notl: 

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve işçilik 
görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartlan 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 eşyalann 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 gruplandınlmış 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 gruplandınlmış pozisyonlardan herhangi 
birisinde sınıflandınlan ürünlerin hepsine uygulanır. 

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yeralan 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. sütünlann her ikisinde de bir kural 
belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yeralan kurallardan herhangi birisini 
uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı 
verilmemiş ise, 3. sütunda yeralan kuralın uygulanması gerekir. 

Not 3: 

3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu 
Protokol'ün 6. maddesinde yeralan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı 
fabrikada veya bir Akit Tarafta başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına 
bakılmaksızın uygulanır. 

Örneğin; 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan, j ju^er in 
kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40'ını aşmayacağını belirfir,, r>y.7^k 
pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik/ajaş*imlarr ' t fe , \ 
yapılır. / ,/,' ;';'/""'?•, i »\ 

Eğer bu dövme işlemi Türkiye menşeli olmayan külçelerden yapılmış işe/listede-y.7224 / 
pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu. takdirde 
aynı fabrikada veya Türkiye'de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bafctlmak9fz'ın, 
dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli 
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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 yeralan 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 yeralan 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 üretilememesine rağmen aynı 
özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilenJMinlere 
uygulanmaz. / * ^ « ^ \ 
Örneğin: / S S * \ 

/ ;- . ' • • • ' ' - v \ ( : \ 
y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu;olduğıinda; '; 
bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa* - / 
dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunrfiâmjş 
kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal 
olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir. 

Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki 
yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez.JDiğer bir deyişle, kullanılan 
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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 filament 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 toplam ağırlığının hep birlikte 
yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz 
(aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız). 

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel 
dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir: 

- ipek, 
- yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
- 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 lifle#'* ^ 
- sentetik filamentler, / ^ " * '*** \ , 
- sunîfilamentler, / .*' ,''-;-.;\ \,l% 
- iletkenliği olan filamentler, ' \ \ '] '" j 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, , •. -•!...- '' •• / 
- poliesterden sentetik devamsız lifler, vif%-;>* s "V; , '• '•' ^ /• 
- poliamidden sentetik devamsız lifler, / "'''<*•'•" • ' . .-•»" 
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- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfitten 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 yeralan ürünler 
(metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya 
renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştınlmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yeralan 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 
yüzde 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden 
mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir 
mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik 
(bunların kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün 
iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye 
hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın 
ağırlığının en çok yüzde 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 yeralan 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 takçjjjd£«_açıktır ki, 
kullanılan iplikler iki ayn temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı.yŞtflcilde tufte^açlilmiş 
mensucat bir karışık üründür. / ,;^ .. ' _..,^ 
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5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) içeren 
poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu iplik için yüzde 20'dir. 

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik 
film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik 
film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans sözkonusu şerit için yüzde 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 yeralmalan 
ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının yüzde 8'ini aşmaması kaydıyla, 
kullanılabilirler. 

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yeralmayan 
girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe 
kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması 
gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 
63. fasıllar arasında 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 pozisyonlan bahis konusu olduğunda 
"özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 
/ 

(c) patlayıcılık verme (cracking); ' ..,'••' ,.., ' 4 J \ 
' o ' - ' " , • , ' . " " • • : ' . * • • "'' \ 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); •'• V ••-. .._, i i 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; \_ ' - .. i "; „•*' 

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

(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

2710, 2711 ve 2712 pozisyonlan bahis konusu olduğunda "özel işlemler", 
aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonlann 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 antma ve dekolarasyon (rengini giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyon; 

(ij) izomerleştirme; 

(k) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme 
tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 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 yeralan yağlama yağlannın, daha özel olarak renk ve 
istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrörînî&aj-^e 
renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir. •••'" *~p>\ 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler'dahlk t 
hacimce yüzde 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 metoduyla /' 
damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; • •. , ,:<- / 

'• • • ' ' / * 
t. .tl^' 

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oillerden gayri ağıf yağlar 
açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele. 
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(p) sadece y 2712 pozisyonuna dahil ham yağlar (ağırlığı itibariyle % 0.75'ten 
az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, parafin hariç) 
açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y'2902 ve y 3403 pozisyonlan açısından, temizleme, 
dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt 
muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu 
operasyonlann veya benzeri operasyonlann herhangi bir kombinasyonu, menşe 
kazandırmaz. 
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EKII 

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 1 (2) I (3) veya (4) | 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl 05 

I 

y0502 

Fasıl 06 

Fasıl 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 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

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

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

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

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

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 

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

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamıyla elde edilir 

Kullanılan Fasıl 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 17'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. 

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

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 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'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği < 
imalat. ? 

,..r , 

•' • . . . . r % \ 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

1 0901 

0902 

y09IO 

Fasıl 10 

y Fasıl 11 

y 1106 

Fasıl 12 

1301 

1302 

Fasıl 14 

y Fasıl 15 

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

Çay (aromalandınlımış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Hububat 

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; 
inülin; buğday glüteni; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

0713 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş,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; pektik 
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 1 
yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; 
hazır yemeklik katı yağlar; 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 12'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

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

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve 
kıvam verici maddelerden imalat 

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

Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

••' , >*.>.. :'"n 
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H) | (2) 

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

-kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

-Diğerleri 

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

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

(3) (4) 

Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağlan ve bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

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

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

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 
girdiler de dalıil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

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

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. 
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(1) I (2) I (3) veya (4) 

1516 

1517 

Fasıl 16 

y Fasıl 17 

y 1701 

1702 

-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, 
hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği 
yağı babassu yağı, çin ağacı yağı 
.outikika yağı, mirtle mumu ve Japon 
mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya sınai amaçlarla kullanılan 
yağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-katı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hariç) 

- Diğerleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-
esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya 
elaidik asitlenmiş, 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 sıvı yağ fraksiyonlarının 
yenilen karışımları veya müstahzarları 
(1516 pozisyonundaki yenilen katı veya 
sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 
hariç) 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker ve şeker mamulleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde, aromalardırılmış 
veya renklendirilmiş) 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, 
maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde); ilave aroma veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker şurupları; suni 
bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun 
olmasın); karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 

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 elde edildiği, 
imalat. 
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
-kullanılan tüm bitkisel menşeli 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
imalat 
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir 

Fasıl 1'de yer alan hayvanlardan, 

ve/veya 

kullanılan Fasıl 3'teki tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 

imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

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

' i ' „ * */' 
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(1) 1 (2) | (3) veya (4) | 

y 1703 

1704 

Fasıl 18 

1901 

-diğer şekerler (katı halde 
aromal andın İmiş veya renklendirilmiş) 

- DiĞerleri 

Şeker ekstraksiyonıından veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromal andın İmiş veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

Kakao ve kakao müstahzarları 

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

- Malt hülasası 

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

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 
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ov (2) (3) veya (4) 

1902 

1903 

1 1904 

1905 

y Fasıl 20 

y2001 

1 - Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti, makaroni, şehriye, 
lazanya,gnocchi,ravioli,canelloni 
gibi);kuskus (hazılanmış olsun olmasın): 

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

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

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

Hububal veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakes 
gibi);tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön 
pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hariç)veya Hokon 
halindeki hububat veya diğer şekilde 
işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç ) 

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

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler veya bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç; 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamıyla elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamıyla elde edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 

imalat 

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

-1806 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden, 
-kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevleri ve Zea 
İndurata mısırı hariç) tamamıyla elde 
edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyvalann, sert kabuklu 
meyvaların, sebzelerin tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki i 
herhangi bir pozisyonda yer alan i 
girdilerden imalat j 

\ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 
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1 (D I (2) [ (3) veya (4) 1 

y 2004 ve 
y2005 

2006 

2007 

y2008 

2009 

y Fasıl 21 

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 
parçalan (şekerle konserve edilmiş) (suyu 
alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya 
kristalleşmiş) 

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

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı 
karışımlar; palm meyvası içi; mısır 

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

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

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl I7'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli sert 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 60'ını geçen 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 Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat ': 

..'* '. '•--.••, / i \ 
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I (D 1 (2) [ (3) veya (4) | 

1 2101 

2103 

y 2104 

2106 

y Fasıl 22 

2202 

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, 
esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler 
veya kahve, çay, paraguay çayı olan 
müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve 
kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer 
maddeler ve bunların hulasa, 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 

Çorbalar, 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 gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) 
ve alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyva 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 harda! 
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 Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 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 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 
- kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, ve 
-kullanılan meyva suyunun 
(ananas,küçük limon ve üzüm suları 
hariç) menşeli olduğu, 
imalat 

r 
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1 (D I (2) I (3) veya (4) | 

2207 

2208 

y Fasıl 23 

y2301 

y2303 

y2306 

2309 

y.Fasıl 24 

2402 

y 2403 

Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya 
daha fazla olan tağyir edilmemiş etil 
alkol; alkol derecesi ne olursa olsun 
tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü 
içkiler 

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

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

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

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

Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

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

İçilen tütün 

-2207 veya 2208 pozisyonuları 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 

-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 Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla 
elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın, şekerin, 
melasların, etlerin veya sütlerin menşeli 
olması gereken, ve 
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
imalat 

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer 
alan işlenmemiş tütün veya tütün 
döküntülerinin ağırlık itibariyle en 
azından %70'nin menşeli olduğu imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer , 
alan işlenmemiş tütün veya tütün i 
döküntülerinin ağırlık itibariyle en \ 
azından %70'nin menşeli olduğu imalat 
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y Fasıl 25 

y2504 

y 2515 

y 2516 

y 2518 

y 2519 

y2520 

y2524 

y 2525 

y2530 

Fasıl 26 

y Fasıl 27 

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

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş, 
saflaştınlmış 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) 

Kahine dolomit 

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmiş 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; bitümenli maddeler; mineral 
mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: 

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 surette 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 
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(i) 

y2707 

y2709 

2710 

271 

2712 

I (2) 

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

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 gazları 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) 

(3) veya 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler) 
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. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destructive) damıtımı 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)" 
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) 
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. 

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

(4) | 

1 Özel 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 

•* Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 
4 Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 

/ s, 

< -;. 



- 1 3 5 -

I (D I (2) I (3) veya (4) 1 

2713 

2714 

2715 

y Fasıl 28 

y2805 

y 2811 

Petro 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; 
asfalt tler ve asfaltlı kayalar 

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: 

"Mischmetall" 

Kükürt trioksit 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler) 
veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı 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(Ier)6 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı 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) 
veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı 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 
sınıflandınldığı imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandınlan 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 %40'ını 
geçmeyen imalat 

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

özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Noıları 7.1 ve 7.3 

özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 7.1 ve 7.3 

özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 

« • *»••»• " " V . 
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(•) I f2) (3) veya (4) 

1 y2833 

y2840 

y Fasıl 29 

y290l 

y2902 

y2905 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus aşıklık 
hidrokarbonlar 

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

Etanolun ve bu pozisyonda yer alan 
alkollerin metal alkoksitleri 

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)8 

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)9 

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.. 

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. 

° Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 

9 Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
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1 (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

2915 

y2932 

2933 

2934 

y2939 

y Fasıl 30 

3002 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların 
halojenlenmiş, sült'olanmış. nitrolanmış 
veya nıtrozolanmış 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 tuzlan 
(kimyasal olarak tanımlansın 
tanımlanmasın); diğer heteroksiklik 
bileşikler 

Ağırlığı itibariyle <7c50'den az olmamak 
kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı 
konsantreleri 

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: 

- Dozlandınlmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

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 

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. 

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. 

^ " » V , -*>x 
.,.." -0\ 
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(I) (2) (3) veya (4) 

3003 ve 
3004 

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 

- Diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amikasinden elde edilenler 

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. 

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. 

,.,,«*M»«ISw N., 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

y3006 

y Fasıl 31 

y 3105 

y Fasıl 32 

y 3201 

- 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 UçUnU 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 

Debagatte vey.. 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 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonlannda 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 
sınıflandınlmasındaki halini korur. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 9fc20'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 

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 

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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3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

y3403 

3404 

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar 10 

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 terpeni i yan 
ürünler; uçucu yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, 
yıkama müstahzar!an, 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: 

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

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

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 

Urunun 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"'' 
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. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler) 
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. 

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. 

/ / /;VV \V* 
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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. 

Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak kabul edilir. 

Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 '*•, 



- 141 -

I (D I (2) I (3) veya (4) | 

y Fasıl 35 

3505 

y3507 

Fasıl 36 

- Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumlan, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

- Diğerleri 

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

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

- Nişasta eterleri ve esterleri 

- Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

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

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. 

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. 

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 % 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. 

1 

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 
geçnjeyen'fmaiat. 
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y Fasıl 37 

3701 

3702 

3704 

y Fasıl 38 

y 3801 

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) 

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 

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 

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 % SO'sini 
geçmeyen imalat 

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ınt 
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 
geç meyeja*imalat 

• i ' • .» ' ' . . . J . ; , ' •<.- J 
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KiHlanırânUttnr " j " 
girdilerin kayawtirrrh 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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(i) (2) -ÖL veya (4) 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine ) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldUrucü.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)(kUkürtlU şerit .fitil ve mumlar 
ile sinek kağıtları gibi) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat, kağıt.den ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya fınisaj" müstahzarları,boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer Ürünler ve 
müstahzarlar (ömeğin;müstahzar haşıl ve 
apreler.müstahzar mordanlar gibi) 

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 

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 % SO'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. 

•*"* 
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(1) (2) (3) veya (4) 

3812 

3813 

3814 

3818 

3819 

3820 

3822 

3823 

- 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 bombaları 

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 yağlan veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlan içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

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 yağlan 

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 

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

..^' 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 
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(i) J3L (4) 

- 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. 

- - İyon değiştiriciler 

- - Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

- - Gaz temizleyici alkalinize demir 
oksitler. 

- - Taşkömürü gazı saflaştırılmasında 
üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 

- - Sülfonaftenik asitler, bunların suda 

çözünmeyen tuzlan ve esterleri 

- - 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 

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 % 50'sini / ' 
geçmeyen imalat ,•' 

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

**~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 
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I ÖT (2) (3) veya (4) 

İlk şekillerde plastikler, bunlann döküntü, 
kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun 
bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir); 

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

- 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 yan-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, 
ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat13 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen 
imalat14 

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. 

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. 

. • * " " • >" 

1 3 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 39) I pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan 
Ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece Urtlnde ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

1 4 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonlan ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan 
UrUnlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

1 5 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlannda sınıflandırılan girdilerden oluşan 
UrUnlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
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(2) (3) veya (4) 

- 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 

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, 
imalat16 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmeyen imalat17 

-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 termoplaslik 
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 ' 8 polester 
yapraklardan 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. 

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

I gecmgyenimalat. 

16 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sırmlandfrıjbn girdilerden ojuşan 
ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. ^ \ " ••* • •* ' .,/• 

17 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyon lan ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlannda sınıflandırtlaıv girdiletSen oluşan 
ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

18 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. 
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1 (D I (2) 1 (3) veya (4) \ 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

y4017 

y Fasıl 41 

y 4102 

4104 ila 
4106 

4107,4112 
ve 4113 

y 4114 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için İamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

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 bandıjları 

- 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 

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 İamine 
edilmesi 

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 
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1 (1) | (2) I (3) veya (4) | 

I Fasıl 42 

1 y Fasıl 43 

y4302 

4303 

1 y Fasıl 44 

y4403 

y4407 

y4408 

y4409 

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; 

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 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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 y 
/ 

1 
Komişleme veya kalıplama i 
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I (D 1 (2) 1 (3) veya (4) 

y 4410 ila 
y 4413 

y 4415 

y 4416 

y 4418 

y4421 

1 y Fasıl 45 

4503 

Fasıl 46 

Fasıl 47 

y Fasıl 48 

y 4811 

4816 

4817 

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 

- 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) 

Kornişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

İki esas yüzütesterelemeden daha ileri 
işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

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 f 

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin •.. 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini \ 
geçmeyen, "-* 
imalat 

; : ^ •*) - f 
•• • • - - " - - / 

"" = , . ,--,'V/ -< " ,ı* 
' " - . . . . . . . . V . . * " * 



- 1 5 1 -

I (D I (2) I (3) veya (4) | 

y 4818 

y 4819 

y4820 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 

4910 

y Fasıl 50 

y5003 

Tuvalet kağıdı 

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

Mektupluk bloknotlar 

Diğer kağıt, kanon, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakalan (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 
kartlan, davetiyeler veya teşekkür kanlan 
(resimli, zarftı veya suslemeli olsun, 
olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dahil): 

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

- Diğerleri 

ipek; aşağıda belirtilenler hariç: 

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

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 

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 
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(!) (2) (3) veya (4) 

5004 ila 
y5006 

5007 

y Fasıl 51 

5106 ila 
5110 

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

İpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Yün ve ince veya kaba hayvan kıh;at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden,ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

- 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'' 

Tek kat iplikten imalat 2 0 

- 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 
imalat21 

veya 

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 

-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, 
imalat22 

19 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
*• Dokumaya elverişli girdi karışımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
2 1 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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(1) (2) (3) eya (4) 

1 5 111 ila 
5113 

y Fasıl 52 

5204 ila 
5207 

5208 ila 
5212 

Yünden,i-nce ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç: 

Pamuk ipliği 

Pamuklu mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

Tek kat iplikten imalat 2-"' 

-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 
imalat24 

veya 

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 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 25 

Tek kat iplikten yapılan imalat 2Ö 

Dokumaya elverişli girdi kanşımlarından mamul ürünlerle ilgi 
2 3 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgi 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgi 
Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilg: 

2 " Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgi 

li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
ili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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I (1) I (2) I (3) veya (4) | 

y Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

5309 ila 
5311 

- Diğerleri 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik; kağıt ipliği 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt 
ipliğinden 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 maddeler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan. 
imalat27 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
lermofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin. Urunun 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 2 8 

Tek kat iplikten yapılan imalat 2 

. . . i * " * ' 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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CZLE (2) (3) veya (4) 

- Diğerleri -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 3 0 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama. kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize ) 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

5401 ila 
5406 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler.monofılamentler 

5407 ve 
5408 

Sentetik ve suni fılament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- 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 
imalat31 

Tek kat iplikten yapılan imalat3 2 

- 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 
imalat3 3 

veya 

3 0 Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
3 ' Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
3 2 Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
3 3 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul UrUnlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

/* 
y V 

v ^ \ 
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(1) (2) (3) (4) 

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) 

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 

- Diğerleri 

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 yapımına mahsus maddelerden 
imalat -*4 

Tek kat iplikten yapılan imalat35 

-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 36 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik apresi, 
kalıcı finisaj, dekatize etme, 
emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 47,5'ini geçmemesi 
koşuluyla) 

•* Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgi 
Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle il< 
Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilj 

li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
li özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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(i) (2) (3) (4) 

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 

- 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 

- hindistancevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat37 

- tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat38 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
fılamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filament demetlerinin, 

denominasyonları tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
filament veya lifleri, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir. 

- tabii liflerden , 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız liflerden veya 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat39 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip 
veya halattan imalat 

3 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
3 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Nolu 5 
•" Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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I ÖT (2) (3) veya (4) 

5605 

5606 

Fasıl 57 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize 
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, 
şerit veya toz şeklindeki metalle 
birleşt rılmiş 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: 

- tgne işi keçeden 

- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabi liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat40 

- 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, 
imalat41 

- 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, 
imalat42 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurunda imalat41 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
filamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filamenl 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. 

, s*'"••""**»?«». 

4 0 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
4 1 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
4 2 Dokumaya elverişli girdi kanşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
4 3 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

y Fasıl 58 

- 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 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat44 

• hindistan cevizi ipliğinden veya jüt 
ipliğinden, 

- suni ve sentetik filament ipliklerinden, 
- tabii liflerden, veya. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, 

imalat45 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

Tek kat iplikten imalat46 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlan ndan, 
imalat47 

veya, 

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

Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Noıu 5 
Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Noıu S 
Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
Dokumaya elverişli girdi kanşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 • - • • ^ . _ . • * * • 
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5805 

5810 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

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 

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) 

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; 

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 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

İplikten imalat48 

i 
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Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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5906 

- Kauçuk,plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Kauçuklu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- örülmüş olanlar 

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

- Diğerleri 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
imalat49 

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, 
imalat50 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

1 f**\ 

4 9 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
5 0 Dokumaya elverişli girdi kanşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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(1) (2) (3) veya (4) 

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 olmasın),tek veya çok katlı çözgü 
ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya 
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan 
çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli düz 
dokunmuş 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini 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 ipliğinden5', 
-poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik 
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 

-m-fenilendiamin ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, 
aromatik poliamid sentetik liflerinden 
mamul iplikten, 

-politetrafloroetilen 
monofillerinden52, 
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 
tekstil 1in ipliği, 
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 
kaplanmış ve acrilik iplikle gipe 
edilmiş)5-', 
-poliesterin, tetraftalatik asit 
reçinelerinin, 1,4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitin kopoliester 
monofilamentlerinden, 

* ," :<s.--. 

r>\ 

Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalannda kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandınlmıştır. 
5 2 Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalannda kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandınlmıştır. 
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Fasıl 60 

Fasıl 61 

- 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 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, veya 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat54, 

- 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, 
imalat55 

- 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, 
imalat56 

İplikten imalat57' 

- 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, 
imalat59' 

Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalannda kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır. 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 

Dokumaya elverişli girdi karışımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 , i-~'"x"\v-"'*îi^ 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 ' < > y 
' ' • ' • % « 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

Bakınız Giriş Notu 6. . - ' • " ' • . 

Dokumaya.elverişli girdi karışımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

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

- İşlemeli olanlar 

- Diğerleri 

İplikten imalat," 

İplikten imalat62 

veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ÜrünUn fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat63, 

İplikten imalat64, 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat65 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat66' 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat68, 

rcı 70 
Ağartılmamış tek iplikten imalat oy ' 
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 
baskılamayı mütakibcn bitirme işlemi 
(kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki 
baskısız eşyanın kıymetinin, ürünUn 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmemesi koşuluyla) 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
Bakınız Giriş Notu 6. 
Bakınız Giriş Notu 6. 
Bakınız Giriş Notu 6. 
Bakınız Giriş Notu 6. 
Bakınız Giriş Notu 6. 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

Bakınız Giriş Notu 6. 
Bakınız Giriş Notu 6. 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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6217 

y Fasıl 63 

6301 ila 
6304 

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 

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 

İplikten imalat71, 
veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat7 -

İplikten imalat73 

veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat 7 4 

- 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 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat 7 6 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat " ' 
veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyİa işlenmemiş mensucattan imalat 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Bakınız Giriş Nolu 6 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Nolu 5 
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6305 

6306 

6307 

6308 

y Fasıl 64 

- - 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) 

Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, 
bunların aksamı; aşağıda belirtilenler 
hariç: 

79 80 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ' 

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

imalat81 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hanurundan imalat 82 ' 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat 84 ' 

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. 

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

7 7 Bakınız Giriş Notu 6. 
7 8 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. 

7 9 Bakınız Giriş Notu 6. 

°" örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya 
kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6. 
8 1 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

*" Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

8 3 Bakınız Giriş Notu 6. 
8 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
8 5 Bakınız Giriş Notu 6. 
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6406 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y6803 

y 6812 

Ayakkabraksamı (d ı ş 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 

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 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat86 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat "7 

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 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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( I ) (2) (3) (4) 

y6814 

Fasıl 69 

y Fasıl 70 

y 7003, 
y 7004 ve 
y7005 

7006 

7007 

700S 

7009 

7010 

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

Seramik mamulleri 

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 
takat diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olanları 

- SEMII standartlarına 8 8 göre yarı 
iletken derecede, elektriği geçirmeyen 
ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt 
tabaka 

-Diğerleri 

Emniyet camlan [sertleştirilmiş, 
(tempcrlenmiş), veya lamine edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camlan 

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

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

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

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 

' SEMII - Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü 
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(l) (2) (3) (4) 

7013 

y 7019 

y Fasıl 71 

y 7101 

y 7102, 
y 7103 ve 
y 7104 

7106,7108 
ve 7110 

y7107, 
y 7109 ve 
y 7111 

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

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) 

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 (serigrafı 
baskısı 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 

•''" '̂''̂ NJ 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

7116 

7117 

y Fasıl 72 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y7218, 
7219 ila 
7222 

7223 

y 7224, 
7225 ila 
7228 

7229 

y Fasıl 73 

y 7301 

Tabii inci veya kilittir incilerinden. 
kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan 
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç; 

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 aişımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Palplanşlar 

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 % SO'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle 
kaplanmamış adi metallerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

< * & 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

7302 

7304. 7305 
ve 7306 

y7307 

7308 

y 7315 

y Fasıl 74 

7401 

7402 

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi; raylar. 
kontraylar, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları ve kramponlar, 
rayların döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO 
NoX5CrNiMol712) 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, 
bent kapaklan, kuleler, pitonlar, 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 mattan; çöktUrUlmüş bakır (tersip 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206,7207, 7218 veya 7224 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 
imalat 

Toplam kıymeti Urumun fabrika çıkış 
fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla 
dövülmüş taslaklann tornalanması, 
delinmesi, deliklerin genişletilmesi 
(reaming), deburring işlemi, diş açılması, 
kum püskürterek temizlenmesi 

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 
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7403 

7404 

7405 

y Fasıl 75 

7501 ila 
7503 

y Fasıl 76 

7601 

7602 

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; 

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; 
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve 
hurdaları 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşğıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş alüminyum 

Alüminyum döküntü ve hurdaları 

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 

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, 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 

• • v ; - ' \ \ \, 
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y 7616 

Fasıl 77 

y Fasıl 78 

7801 

7802 

y Fasıl 79 

Alüminyumdan eşya [(alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

Armonize Sistem Nomanklatüründe 
ileride kullanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 

Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

- 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 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

'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 % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

•a &•• , H 
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7901 

7902 

y Fasıl 80 

8001 

8002 ve 
8007 

Fasıl 81 

y Fasıl 82 

8206 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi melaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

- Diğerleri 

Adi metallerden aletler.bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları; adi metallerden bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

8202 ila 820S pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alarj 
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. 

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 f 4 

geçmemek koşuluyla takıma dahil ;*'' ,.' 
edilebilir. j •*. 
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\ZK (2) (3) veya (4) 

8207 

8208 

y 8211 

8214 

8215 

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 (ağızları 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 bıçaklan ve kağıt bıçakları gibi); 
manikür veya pedikür takımları ve aletleri 
(tırnak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

- 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 saplan kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak sapları kullanılabilir. 

y Fasıl 83 

y8302 

y8306 

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 

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. „«*«*««*., 

S*V 
.i-l 
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( i ) (2) (3) veya (4) 

y Fasıl 84 

y 8401 

8402 

8403 ve 
y 8404 

8406 

8407 

S40S 

8409 

8411 

8412 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların 
aksam ve parçalan 

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 ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

- 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. 

- 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 

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. 

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. 

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

Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır. 
•; :;: ; ' " I 
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(i) (2) (3) veya (4) 

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 pompalan 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinalan 
(metal veya cam hadde makinalan 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 

- 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 
ürUnün 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, Urun 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 %25'ini 
geçmeyen imalat. 

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

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

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürUnün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürUnün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

• 'J İ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 
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(i) (2) (3) veya (4) 

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 

Litli selUlozık maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya finisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'ıınu 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 Urunun fabrika çıkış fiyatının 
% IO'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, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tUm 
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. 

. /• •'*'*'Ut. 
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• H (2) (3) veya (4) 

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 
makinalarında 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 
makinalannın iğneleri: 

- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 
kg.ı, motorlu olanlarının da başları 
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) 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları); döküm plakaları, 
döküm modelleri; metaller (külçe 
kalıplan hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

- 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 %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

V-\̂  
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( I ) (2) (3) veya (4) 

S482 

8484 

8485 

y Fas 1 85 

8501 

8502 

y8504 

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 parçalan (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 

Otomatik bilgi işlem makinalarına 
mahsus güç sağlama üniteleri 

- 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 %40'ını , 
geçmeyen imalat . ' 

Kullanılan tüm 1 
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. 



- 1 8 1 -

(i) (2) (3) (4) 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

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-tumerla 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 

• diğerleri 

- 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 %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % lO'unu geçmemesi koşuluyla^ 
kullanıldığı / 
imalat •. 

1 < 

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. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

* 

••*} 
.p 
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(i) (2) (3) eya (4) 

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 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- 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 menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Kullanılan tüm 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını girdilerin kıymetinin 
geçmeyen, ve ürünün fabrika çıkış 
- kullanılan menşeli olmayan tüm fiyatının %25'ini 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli geçmeyen imalat. 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 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 Jf 
koşuluyla kullanıldığı, jf 
imalat i 

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. 

=\\ > I 

v 
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(i) (2) (3) veya (4) 

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 

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 
parçalan ile veya elektrik iletkenleri ile 
teçhiz edilmiş olsun olmasın) 

- 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 
UrunUn fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukandaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlannda yeralan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
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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(1) | (2) I (3) ve^a (£)_ 

8545 

8546 

8547 

8548 

y Fasıl 86 

S608 

y Fasıl 87 

8709 

Elektik 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,alet veya elektrik 
tesisatları için tamamıyla izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil ) 
izole edici bağlantı parçalan 
(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 akümUlatörleri ; 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 
parçaları; 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 
parçaları 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve buniann 
aksam, parça ve aksesuarları 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus , kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan türde çekiciler; 
bu taşıtların aksam ve parçalan 

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 

- 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 
^yattrftrr-^^'unu 

' geçmeyendik 

1 
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(1) | (2) I (3) veya (4) | 

I 8710 

8711 

y 8712 

8715 

8716 

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 
taşıt ar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

-50 cm3.ü geçmeyenler 

- - 50cm3.ü geçenler 

- Diğerleri 

Bılyalı rulmansızbisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı 
römorklar; hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; 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'ım 
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 

- 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 1 
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 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürtmünMS&fcifca çıkış 
fıyatınırpW|B/'»w 

•ğeçmeyenîmaja^ 
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I (D I (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 88 

y 8 8 0 4 

8805 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

Hava tasaları, 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 parçaları 

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 
polan zan 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, koniyi :u gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

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'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 

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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y9005 

y9006 

9007 

9011 

y9014 

9015 

9016 

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, sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahil), hidrografık, oşinografık, 
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 kıymeıinin 
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 

.v***** 
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Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülil 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 
(sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): 

- Dişçi koltuklan (tükürük hokkaları, ağız 
çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

Diğerleri 

Mekanoterapı cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskelen 
(mekanik parçalan 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'ını 
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 

• * • • : ? > > 
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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 (pozmetreler dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

- Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim 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'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, 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'ır 
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 
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y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

9112 

9113 

Fasıl 92 

Saatler ve bunların aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleş irilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleş irilmiş) (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 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

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 % 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 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 



-191 

(D (2) (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 

aşag da 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 parçalan; 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 

1 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 (puzzle) 

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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y 9506 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

y 9603 

9605 

9606 

9608 

9612 

y 9613 

y9614 

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'sinı 
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 

. , . • . • > ' * * ' " ' " ' ' ' ' • ' - ' V ^ 

.-" < :- * 3 K \ 

•••' \ " ' ' ' " * : 
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(2) | (3) 

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve 
antikalar 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 
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EK Ula 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE EUR.l DOLAŞIM SERTİFİKASI 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. Akit Tarafların 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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T İhracatçı (Adi, Açık adresi. Ülke) 
DOLAŞIM SERTİFİKASI 

3. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.l No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varis ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. Taşımaya Miskin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanı 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

ihraç Belgesi" 

Form No.. 

Gümrük idaresi 

Düzenleyen Ülke veya Alan 

Yer ve Tarih 

(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 gümrtlk idaresince düzenlendiğini ve 
' ' içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermekledir. 

1 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
1 j vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

bakınız.) 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunu?.. 

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 Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.l No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasındaki tercihli ticaretle kullanılan sertifika için başvurudur 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei sayılan 
ülke. Ülkeler grubu veya 
alanlar 

S. 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) 
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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) 

O Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara.'ifişkin'ittıal evrakı, dolaşTrfi"̂ " 
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs. - >' ' ! 
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EK IHb 

EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI VE EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI 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. Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış 
basımevierine 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 aynca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya 
baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 
1. ihracatçı (Adı. Açık adresi. Ülke) 

.1. Malın Gönderildiği şahıs (Adı. Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR-MED No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuvunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(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 

... Cumulation applied vvith ... 
(Uygun ülkeleri, ülke gruplarını veya alanları yazınız.) I 

... No cumulation applied. 

(Uygun kısma X işarelı koyunuz) 

Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 

İÜ. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

İhraç Belgesi" 

Form 

Gümrük idaresi 

Düzenleyen Ülke veya Alan 

Yer ve Tarih 

{İmza) 

12. İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
iı;in gerekli olan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

Yer i tarih . 

' 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 kurullara 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 göstermekledir. 

1 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
| vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

bakınız.) 

(Yer ve tarih ) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uypun olan kutuva (X) işareti kovunuz. 

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 
T İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR-MED No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuvunuz 

arasındaki tercihli ticaretle kullanılan sertifika için başvurudur 

(il|ili ülkeler, ülke gruptan veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei sayılan 
ülke. Ülkeler grubu veya 
alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

... Cumulation applied with .... 
(Uygun Ülkeleri, ülke gruplarını veya alanları yazınız.)) 

. . . No cumulation applied. 

(Uygun kısma X işareti kovunuz.) 

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) 

"•rV 

1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyalann ihracatçısı; 

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini 
İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZA) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri 
her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından 
hesaplanmm kontrolünü ve yukandaki eşyalann imalat işlemlerinin denetlenmesini 
kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

f\\ 

O Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin, ithal evrakı, dolaşım 
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs. _•••'' ' •-



- 2 0 4 -

EKIVa 

Fatura Beyanı Metni 
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak 
dipnotlar kopya edilmemelidir. 

İngilizce Uyarlama 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ') 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of 
preferential origin2. 

Türkçe Uyarlama 

İşbu belge (Gümrük Onay No:... ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
2 

belirtilmedikçe, bu maddelerin tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 

Arapça Uyarlama 

(yn ( "iNTlflll û̂ A (jl j tıilJJ 4_X5lit jJc r jjja_jj (J-âJJ La pLjjlijjb ( ( 1 I 

. ( 2 1 . . . . . . . . . . (JA , t \\\'r\\i LVu 
V ^ 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) • ' ' '":«-v 

"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 isminden cje muafiyet anlamına 
g e l i r . "'.••-: . ' " " ' . 
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EKIVb 

EUR-MED Fatura Beyanı Metni 
Aşağıda metni verilen EUR-MED fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde 
yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

İngilizce Uyarlama 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where othenvise clearly indicated, these products are of ...(-) 
preferential origin. 

- cumulation applied with (Ülkenin/ülkelerin adı) 
- no cumulation applied <3 

Türkçe Uyarlama 
İşbu belge (Gümrük Onay No: ... ') kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin ... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 

-cumulation applied with ( Ülkenin/ülkelerin adı) 
- no cumulation applied (3) 

Arapça Uyarlama 

U clİu-b ( ( ' ) 
• ( I • •• Çy> ^ ı j ı hı'ı .LM'IO 

cumulation applied vvith ( Ülkenin/ülkelerin adı) 
no cumulation applied(3) 

^ 

-.• ı 

•4 #' 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) 
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"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. 
3 Tamamlayınız ve gerektiğinde siliniz. 
4 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 
5 İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına 

gelir. 
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EKV 

Tedarikçi Beyanı 

Metni aşağıda yer alan Tedarikçi Beyanı dipnotlara uygun olarak doldurulmalıdır. Ancak 
dipnotların yeniden yazılması zorunlu değildir. 

TEDARİKÇİ BEYANI 

Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya 
işleme tabi tutulmuş ürünler için 

Ben aşağıda imzası bulunan ve ekli belge kapsamı ürünlerin tedarikçisi; 

1. Aşağıda yer alan Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olmayan girdilerin bu ürünlerin 
üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta kullanıldığını: 

Tedarik edilen ürünlerin Kullanılan menşeli Kullanılan menşeli Kullanılan menşeli 
tanımı(1) olmayan girdilerin olmayan girdilerin olmayan girdilerin 

tanımı pozisyonu(2) kıymeti( )( ) 

Toplam 

2. Bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta kullanılan diğer tüm 
girdilerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olduğunu; 
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3. Aşağıda yer alan ürünlerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında Türkiye ile bu 
ülkelerin herbiri arasında yapılan Anlaşmalara ek Menşe Protokollerinin 12. Maddesi 
uyarınca işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ve aşağıda yer alan toplam katma değeri 
kazandığını beyan ederim 

Tedarik edilen ürünlerin tanımı Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında 
elde edilen toplam katma değer(4) 

(Yer ve tarih) 

(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi imzalayan 
kişinin ismi okunaklı olarak el yazısıyla belirtilmek zorundadır) 

Beyannameye ekli fatura, teslimat notu veya diğer ticari vesaik, farklı türdeki ürünlerle veya aynı 
kapsamda menşeli olmayan girdiler içermeyen ürünlerle ilgiliyse tedarikçi bunları açık olarak ayırt 
etmelidir. 

Örnek: 
Belge, 8540 pozisyonunda yer alan çamaşır makimalarının imalatında kullanılacak 8501 pozisyonunda 
yer alan elektrik motorunun farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin tipi ve kıymeti bir modelden diğerine değişir. Bu nedenle ilk sütunda modeller 
arasında ayrıma gidilmeli ve hangi model elektrik motoru kullandığına bağlı olarak imalatçı tarafından 
çamaşır makinasının menşe statüsünün doğru olarak değerlendirilmesi için modellerin herbiri için diğer 
sütunlarda işaretler yer almalıdır. 

Bu sütunlarda belirtilmesi istenen işaretler sadece gerekli ise belirtilir. 

Örnekler: 
Y Fasıl 62'de yer alan giyim eşyaları için kural menşeli olmayan ipliğin kullanılabileceğini 
belirtmektedir. Eğer Tunus'ta bu tür giyim eşyalarının imalatçısı Türkiye'den ithal edilmiş menşeli 
olmayan ipliğin dokunması suretiyle elde edilen mensucatı kullanıyorsa,, Türkiye'deki tedarikçinin 
beyannamesinde iplik olarak kullanılan menşeli olmayan girdileri, ipliğin pozisyonu ve kıymetini 
belirtmesine gerek olmaksızın açıklaması yeterlidir. 

Menşeli olmayan demir çubuklardan 7217 pozisyonunda yer alan demirin üreticisi ikinci sütunda 'demir 
çubukları' belirtmelidir. Kuralın menşeli olmayan tüm girdilerin belirli bir oranda kullanılması yönünde 
kısıtlama getirdiği ürünün üretiminde eğer bu tel kullanılacaksa üçüncü sütunda menşeli olmayan 
çubukların kıymetini belirtmek gereklidir. 

'Maddelerin Kıymeti' kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalat anındaki Gümrük kıymeti veya 
bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta maddeler için 
ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat. 

Kullanılan menşeli olmayan her bir girdinin kesin kıymeti birinci sütunda yer alan ürünler^ 
belirtilir. .«ri** {W 

'Toplam katma değer1 Türkiye, Cezayir Fas veya Tunus'da ilave edilen tüm girdilerin kısmeti,4ç;4aruT-r: 
olmak üzere bu ülkeler dışındaki tüm maliyetleri içerir. Türkiye, Cezayir, Fas yeya^Tunus 'dişın'da 
kazanılan kesin toplam katma değer birinci sütunda yer alan ürünlere göre belirtilir. • *" < ŝ , ;;' " 
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ANNEX VI 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı 

Metni aşağıda yer alan Tedarikçi Beyanı dipnotlara uygun olarak doldurulmalıdır. Ancak 
dipnotların yeniden yazılması zorunlu değildir. 

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI 

Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya 
işleme tabi tutulmuş ürünler irin 

Ben aşağıda imzası bulunan ve düzenli olarak ekli belge kapsamı ürünleri 'ya 
sunan tedarikçi, (1>: 

1. Aşağıda yer alan Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olmayan girdilerin bu ürünlerin 
üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta kullanıldığını: 

Tedarik edilen ürünlerin 
tanımı(2) 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 
tanımı 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 
pozisyonu (3) 

Toplam kıymet 

Toplam kıymet 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 
kıymeti (3>(4) 

2. Bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta kullanılan diğer tüm 
girdilerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olduğunu; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 794) 
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3. Aşağıda yer alan ürünlerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Turius dışında Türkiye ile bu 
ülkelerin herbiri arasında yapılan Anlaşmalara ek Menşe Protokollerinin 12. Maddesi 
uyarınca işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ve aşağıda yer alan toplam katma değeri 
kazandığını beyan ederim. 

Tedarik edilen ürünlerin tanımı Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında 
elde edilen toplam katma değer (5) 

(Yer ve tarih) 

(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi imzalayan 
kişinin ismi okunaklı olarak el yazısıyla belirtilmek zorundadır) 

Bu beyanname dan 'ya dağıtılan bu ürünlerin tüm müteakip 
sevkiyatlan için geçerlidir.(6). 

Bu beyannamenin artık geçerli olmadığını derhal (1) 'ya bildireceğim 

(Yer ve Tarih) 

(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi imzalayan 
kişinin ismi okunaklı olarak el yazısıyla belirtilmek zorundadır) 

Alıcının ismi ve adresi. 

Beyannameye ekli fatura, teslimat notu veya diğer ticari vesaik, farklı türdeki ürünlerle veya aynı 
kapsamda menşeli olmayan girdiler içermeyen ürünlerle ilgiliyse tedarikçi bunları açık olarak ayırt 
etmelidir. 

Ömek: 
Belge, 8540 pozisyonunda yer alan çamaşır makimalarmın imalatında kullanılacak 8501 pozisyonunda 
yer alan elektrik motorunun farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kulland^p^mepşeli 
olmayan girdilerin tipi ve kıymeti bir modelden diğerine değişir. Bu nedenle ilk şjjtmaa moij 
arasında ayrıma gidilmeli ve hangi model elektrik motoru kullandığına bağlı olarakjmalaj^çî- taratu^ 
çamaşır makinasının menşe statüsünün doğru olarak değerlendirilmesi için modelle/in liftin j£İp_diğerJ>* 
sütunlarda işaretler yer almalıdır. / ~" ." .,'\~'"'\,\, 'tf 

Bu sütunlarda belirtilmesi istenen işaretler sadece gerekli ise belirtilir^,, 

Örnekler: " "» .''* 
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Y Fasıl 62'de yer alan giyim eşyaları için kural menşeli olmayan ipliğin kullanılabileceğini 
belirtmektedir. Eğer Tunus'ta bu tür giyim eşyalarının imalatçısı Türkiye'den ithal edilmiş menşeli 
olmayan ipliğin dokunması suretiyle ekle edilen mensucatı kullanıyorsa,, Türkiye'deki tedarikçinin 
beyannamesinde iplik olarak kullanılan menşeli olmayan girdileri, ipliğin pozisyonu ve kıymetini 
belirtmesine gerek olmaksızın açıklaması yeterlidir. 

Menşeli olmayan demir çubuklardan 7217 pozisyonunda yer alan demirin üreticisi ikinci sütunda 'demir 
çubukları' belirtmelidir. Kuralın menşeli olmayan tüm girdilerin belirli bir oranda kullanılması yönünde 
kısıtlama getirdiği ürünün üretiminde eğer bu tel kullanılacaksa üçüncü sütunda menşeli olmayan 
çubukların kıymetini belirtmek gereklidir. 

'Maddelerin Kıymeti' kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalat anındaki Gümrük kıymeti veya 
bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus'ta maddeler için 
ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat. 

Kullanılan menşeli olmayan her bir girdinin kesin kıymeti birinci sütunda yer alan ürünler'e göre 
belirtilir 

(5) 'Toplam katma değer' Türkiye, Cezayir Fas veya Tunus'da ilave edilen tüm girdilerin kıymeti de dahil 
olmak üzere bu ülkeler dışındaki tüm maliyetleri içerir. Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında 
kazanılan kesin toplam katma değer birinci sütunda yer alan ürünlere göre belirtilir. 

(6) Tarihleri giriniz.. Uzun dönem tedarikçi beyanının geçerlilik süresi uzun dönem tedarikçi 
beyanının düzenlendiği ülke gümrük idareleri tarafından belirlenen şartlara tabi olarak normal 
koşullarda 12 ayı geçemez. 
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ORTAK DEKLARASYON 

Taraflar karşılıklı tercihli ticarette Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında 
mevcut uyumlaştırılmış tercihli menşe kurallarının uygulanmasını ve söz konusu sistemin 
model menşe protokolünde gelecekte yapılacak değişiklikleri benimsemeyi kabul etmişlerdir. 




