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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, Mersin'de yaşanan Türk 

Bayrağına saldırı girişimi ile Trabzon ve Sakarya'da meydana gelen şiddet 
ve çatışma ortamının yansımalarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin 
gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

2.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Mersin'de yaşanan 
Türk Bayrağına saldırı girişimi ile Trabzon ve Sakarya'da meydana gelen şid
det ve çatışma ortamının yansımalarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin 
gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

3.- Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar'ın, Turizm Haftası münasebetiy
le turizmin çeşitlendirilmesine ve Türkiye için önemine ilişkin gündemdışı 
konuşması 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 16:1 S, 52:53 
1.- Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5325 

sayılı Kanunun bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/796) 16:18 

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1479) ve 
(6/1501) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/285) 18 

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye ile Ermenistan'ın çıkar
larının Türk ve Ermeni uluslarının banştırılmasında olduğuna inandığına; 
Türkiye ile Ermenistan'ın kendi tarihçilerinden oluşacak ortak bir komisyon 
kurulmasına; dünya barış ve istikrarına katkıda bulunmak isteyen iyi niyet
li her ülkenin Türkiye'nin bu önerisine katkı vermesi gerektiğine; Tür
kiye'ye, tarihini, bazı propaganda belgelerine dayanan tek yanlı ve yanıltıcı 
değerlendirmeler üzerine bina etmesinin dayatılabileceğini düşünen ve 
hesaplarını buna göre yapan çevrelerin yanılgı içinde olduklarına ve bunun 
hiçbir koşulda mümkün olmayacağına ilişkin, AK Parti ve CHP Grubu Baş-
kanvekilleri, DYP Genel Başkanı, ANAP, SHP ve bağımsız milletvekilleri 
temsilcilerinin müşterek önergeleri (4/286) 52:53 

V.- SEÇİMLER 18 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM /&• / g 
1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 18:19 
VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 19,54 
A) ÖNGÖRÜLMELER 19:52,54 
1.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 milletvekilinin, Türk

ler ve Ermeniler arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık 
ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî politika oluşturulması konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 19:52,54 

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstan
bul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun 
Milletvekili Haluk Koç'un, Ermeni soykırımı iddialarına karşı gerçeklerin 
ortaya çıkarılması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/20) 19:52,54 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 54,98 

E- 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) 54 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 55 
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Savfa 

3.- Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) 

VIIL- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, 1.1.2003 

tarihinden itibaren TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı(7/4761) 

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, ticarî faaliyetlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/5104) 

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Tarihî Millî 
Parkında yapılan bir projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Os
man PEPE'nin cevabı (7/5225) 

4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yeşilkart sahibi yurttaşlardan 
ilaç payı alınması kararına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/5394) 

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 2005 yılında memur 
adayları için KPSS sınavı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5406) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, suyun, ülkelerin kalkınmasındaki rolüne ve mem

leketimizdeki su kaynaklarının korunmasının önemine, 
Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, vefatının 417 nci yıldönümünde Mimar Sinan'ın sanatçı 

kişiliğine ve eserlerine, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Mersin Milletvekili Vahit Çekmez, Mersin'in Karaduvar Mahallesinde bulunan petrol dolum 

tesislerindeki sızıntının yarattığı çevre kirliliğine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi. 

Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, 
Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in, 
Dilekçe, 
Kilis Milletvekili Veli Kaya'nın Çevre, 
Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine, 
Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım alanlarına et

kisinin araştırılarak (10/275), 
Ordu Milletvekili İ.Sami Tandoğdu ve 21 milletvekilinin, ziraî mücadele ilaçlarının doğru 

biçimde kullanımının sağlanması için (10/276), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İz

mir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ermeni soykırımı id
dialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda genel görüşme açılmasına (8/20), 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergeleri ile genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergenin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası gel
diğinde yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun 12.4.2005 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek bu birleşimde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 13.4.2005 Çarşamba 
günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 27 nci sırasında yer alan 722 sıra sayılı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 210 uncu sırasında yer alan 850 sıra sayılı Sendikalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına, 11.4.2005 
tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 861 sıra sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, 5 inci sırasına, 12.4.2005 tarihli gelen kâğıtlarda 
yayımlanan 867 sıra sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 48 saat 
geçmeden, 6 nci sırasına alınmasına; Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl
masına Dair Öngörüşmeler" kısmının 214 üncü sırasında yer alan Türkler ile Ermeniler arasındaki 
tarihî ilişkiler konusundaki (8/19) esas numaralı genel görüşme önergesi ile 12.4.2005 tarihli gelen 
kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan aynı konudaki (8/20) esas numaralı genel görüşme 
önergesinin öngörüşmelerinin 13.4.2005 Çarşamba günkü birleşimde ve birlikte yapılmasına ve 
görüşmelerin tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine devam olun
masına; Genel Kurulun 12.4.2005 Salı günü 15.00-22.00, 13.4.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00 ve 
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14.4.2005 Perşembe günü de 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu 
Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Tür
kiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra 
(2/334), 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Bir 
Madde (2/96), 

Eklenmesine Dair Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

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

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

2 nci sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının (1/969) 
(S. Sayısı: 851) görüşmelerine devam olunarak 6 ncı maddesine kadar kabul edildi; verilen aradan 
sonra; 

5 inci sırasına alınan, Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/989) (S. Sayısı: 861), 

6 ncı sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik'in, Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/386) (S. Sayısı: 
867), 

Görüşmeleri; 
Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendi. 
3 sırasına alınan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 

Madde Eklenmesine İlişkin (1/913) (S.Sayısı: 722), 
4 üncü sırasına alınan. Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/975, 1/306) (S. Sayısı:850), 
Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
13 Nisan 2005 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

21.20'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğulları 
Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 115 
13 Nisan 2005 Çarşamba 

Raporlar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde 
Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.2005) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bil
gi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
(GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı As
keri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının 
Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

13 Nisan 2005 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü 
Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere baş

lıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. Milletvekili ar

kadaşların konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin 
cevap süresi 20 dakikadır. 

Gündemdışı ilk söz, son günlerde meydana gelen olaylar ve gündemi teşkil eden gelişmeler 
hakkında söz isteyen Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'e aittir. 

Sayın Gündüz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, Mersin'de yaşanan Türk Bayrağına saldırı 

girişimi ile Trabzon ve Sakarya'da meydana gelen şiddet ve çatışma ortamının yansımalarına ve 
alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı 

SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde son gün
lerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, Sayın Başbakanımıza Norveç'in Başkenti Oslo'da yapılan saldırıyı huzur
larınızda kınıyorum. 

Bundan birkaç hafta önce Mersin'de, birkaç gün önce de Trabzon'da ve dün de Sakarya'da mey
dana gelen olaylar, geçmiş dönemleri hatırlatan film kareleri gibiydi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; suyun akıp yatağını bulması gibi, Türk Milleti, Orta As
ya'dan gelerek, bu toprakları, dünyanın en güzel coğrafyasını kendilerine son vatan yapmıştır. Tem
muz sıcağında bir fırına düşen ekmek gibi atıldık bu topraklara, bu toprakların kaderine. Atalarımız, 
dünyaya, imparatorluk nasıl kurulur, yetmişiki millet bir arada nasıl yaşar, bunun dersini de verdiler. 
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Lübnan asıllı bir Ermeni yazar olan Amin Maalouf "Ölümcül Kimlikler" adlı kitabında "hiçbir 
din hoşgörüsüzlükten soyutlanmış değildir; ama, bu iki rakip dinin bir bilançosu yapılacak olsa, İs
lam hiç de fena görünmez. Eğer, atalarım, Türk orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hıristiyan 
olmak yerine, Hıristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını 
koruyarak, ondört yüzyıl köy ve köylerinde yaşayabileceklerini sanmıyorum. 

Gerçekten, İspanya'daki Müslümanlara ne oldu? Ya Sicilya'daki Müslümanlara? Yok oldular. 
tek kişi kalmamacasına katledildiler, sürgüne zorlandılar ya da cebren Hıristiyan edildiler" diye 
yazar. 

Bizler, aynı zamanda dünyaya bir medeniyet dersi verenlerin de çocuklarıyız, bu ülkenin 
çocuklarıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sizlere, tarihimizin gizli kahramanlarından birin
den, Zenci Musa'dan bahsedeceğim. Aslen Sudanlı olan, Girit'te dünyaya gelen Zenci Musa, Os
manlı İmparatorluğu için, Trablusgarp'tan Balkan Savaşına, Çanakkale'den Kudüs'e, Yemen'den İs
tiklal Harbine kadar, yangın neredeyse oraya koşmuş yüzbinlerce kahramanlarımızdan birisidir. 300 
000 altını Yemen'de Tevfik Paşa'ya teslim etmeyi başaran Musa'ya, işgal kuvvetleri komutanı 
General Harrington'un "sen, Osmanlı için değil bizim için çalışırsan, seni altına boğarım" sözlerine 
karşı, Zenci Musa: "Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni rencide eder; benim bir dev
letim var; bir bayrağım var, ay yıldızlı bayrak; bir kumandanım var, Eşref Bey" cevabını verir. Daha 
sonra, Anadolu'daki Millî Mücadeleye destek için İstanbul'a gelen Zenci Musa, Galata gümrüğün
de hamallık yapıp, gece Anadolu'ya silah kaçırırken, bu arada, vereme yakalanır. Onun bu 
durumunu gören Ali Paşa ona emekli maaşı bağlamak ister; ama, o, ihtiyaç içerisinde olmasına rağ
men "Paşam, ben bu fakir milletin emekli maaşını alamam" diyerek teklifi geri çevirir. Sanatoryum 
hastanesine yatmayı kabul etmeyen Zenci Musa veremden bir tekkede öldüğünde, bavulundan; bir 
Osmanlı haritası, Eşref Kuşçubaşı'nın resmi, bir de kefen çıkar. Merhum Mehmet Akif, Zenci Musa 
için: 

"Eşref Beyin emir eri zenci Musa, 
Omzundan arşa yükseldi nebi İsa" mısralarıyla onu destanlaştırır. 
İşte, biz, bu asil insanların inanç ve azimleriyle buralara geldik. Musa zenciydi; ama, milleti, 

bayrağı ve vatanı için kendini adamış bir zenciydi. Zenci Musa tekil bir örnek değildir. Bu ülkenin 
değerlerine sahip çıkan Kürt Mehmet vardır, Ermeni Sarkis Balyan vardır, Çerkez Eşref Kuşçubaşı 
vardır, Çanakkale Savaşında kolunu kaybetmiş Rum avukat Kaludi Laskart vardır, Hilali Ahmer 
İkinci Reisi Ermeni Berç Keresteciyan (Türker) vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, üniter bir devlettir ve bu devleti oluşturan en 
temel unsur, milletin birlikte ve bir arada yaşama iradesidir. Hiçbir provokasyon, tahrik, bizim bir 
arada yaşama irademizi zedeleyemeyecektir. Bu millet, farklılıklardan zenginlik yaratmıştır; bu 
farklılıklar üzerine, kültür ve medeniyet inşa etmiştir. Birlikte yaşama iradesi, cebren sağlanan bir 
sonuç değil, bin yıllık bir kültürün eseridir. Tarihin imbiğinden geçerek gelen bu milleti bir arada 
tutan, müşterek değerleridir. Bu altın coğrafyaya ayaklarını basıp, burayı vatan yapan bu asil mil
letin evlatları, dikensiz gül bahçesinde değiller elbet. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz. 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Devamla) - Bu kıskanılan vatanın bedelini ödedik, gerekirse. Türkü, 

Kürdü, Çerkezi, Abazası, Gürcüsü, Lazı, Boşnağı, Arnavudu, Rumu, Ermenisi ve Musevisiyle bir
likte yeniden öderiz. Çanakkale'de kanlarımız bir ve beraber aktı. Tarih sahnesinde, az önce say
dığım unsurlarla birlikte, bir bayrak ve buyruk altında bir millet olarak kalma iradesini gösterdik. 
Bizim ülkemizi ve insanlarımızı bir laboratuvar ortamında değerlendirip plan yapanların bu planları 
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boşa çıkacaktır. Bizim gönlümüz var. Onlar, bunu çözemezler. Camdan kalbi olanların, bizi karşı 
karşıya getirmek isteyenlerin planları tutmayacak! Bizler, ete ve kemiğe bürünmüş insanlarız; cam
dan kalbi olanların yanıldığı nokta bu. Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz, komşumuzun halinden an
layan insanlarız. Ekmeğin parçası yere düşünce kaldıran ve öpüp alnına koyan, düğünlerde halay 
çeken, ölü evlerinde yas tutan, bayram sabahları yüreği sevinçle dolan, bir çocuğun kahır yüklü 
bakışından etkilenen, tarlasında komşusunun ekinine yardım eden, büyüklerin ellerinden öpen, dua 
eden "Burası Muş'tur" türküsünde "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" marşında gözleri dolan insan
larız. Bunlar biziz! 

Kardeşlerim, ülkemiz üzerinde planlar olabilir, raporlar hazırlanmış olabilir, her türlü istihbarat 
en küçük hücremize kadar teknik analizler yapmış olabilir; ancak, bu milleti bir arada tutan ruha 
nüfuz edemezler! Bu millet, okuma-yazma öğrenmeden önce gönül alfabesini öğrenir. Bu, bin yıl
lık bir sürecin sonucudur. Gönül alfabemizin oluşturduğu destanlar, bu milletin her ferdinin bir
birine karşı ortaya koyduğu fedakârlık üzerinedir. Bu destanlar, hiçbir istihbarat raporuna ve krip
tolara sığmaz. Hiçbir düğme, birlikte ve bir arada yaşama iradesinin can alıcı yerini bulamaz, bir 
arada yaşama iradesine kısa devre yaptıramaz! Bu millet, Anadolu'da yaşama başarısını, her türlü 
ayrılıkları, farklılıkları, düşmanlıkları törpüleyerek, aşırılıkları bünyesinde eriterek bugünlere gel
miştir. En geniş anlamıyla, envanteri çıkarılmamış olsa da, Türk kültürü, kendi ruhuyla hayat ver
diği, kendisinden önceki Anadolu kültür ve medeniyetlerini de temsil kabiliyetiyle Avrupa'nın hem 
geçmişi hem de geleceğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç kimse bu milletin kutsal değerleri üzerinden siyaset 
yapmamalı ve bu milletin kutsal değerlerine olan bağlılığını ölçmeye kalkışmamalıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti bir demokratik hukuk devletidir. Eğer bu ülkede demokratik bir toplum ve siyaset 
talebine olan inancımızda bir şüphemiz yoksa, herkesin, demokratik kurum ve kuralların işlemesine 
saygı duyması gerekir. İdrak mükellefiyeti herkes içindir; çünkü, herkesin vazifesi, bu topraklarda 
işleyen bir demokrasiyi hâkim kılmaktır. Allah bu milletin birlik ve dirliğini bozmasın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gündüz, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı ikinci söz, son günlerde ülkemizi şiddet ve çatışma ortamına sürükleyen olaylar 

hakkında söz isteyen Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya'ya aittir. 
Sayın Yerlikaya, buyurun. 
2.- Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Mersin'de yaşanan Türk Bayrağına saldırı 

girişimi ile Trabzon ve Sakarya'da meydana gelen şiddet ve çatışma ortamının yansımalarına ve alın
ması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Yirmi yirmibeş gün önce Mersin'de bir bayrak yakma olayı, girişimi olmuştu; tabiî, bunun bir 
nevruz gününde olması, birtakım kafalarda istifhamlara meydan vermişti, hepimiz tepki duymuş
tuk, üzülmüştük; çünkü, bu bayrak bir kesimin bayrağı değil, bu bayrak hepimizin bayrağı, Türkiye 
Cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bayrağı. Hassasiyetimiz tabiî ki vardı, üzün
tümüzle beraber tepkimizi de koyduk; ama, Türkiye'nin bir hukuk devleti olması nedeniyle, bu tür 
suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini, gereken cezaların verileceğini biliyorduk. Nitekim, 
bu bayrak yakma olayı Türkiye'de ilk defa cereyan etmemişti, daha önceleri de bu bayrak yakılmış
tı, indirilmişti bir partinin kongresinde. Orada da yine hukuk, kanun devreye girdi, o eylemi yapan 
kişi yargılandı, cezalandırıldı, hâlâ cezasını çekiyor. 

Tabiî, bu hassasiyet, hepimizce önemli bir hassasiyet; ama, değerli arkadaşlar, anladığım 
kadarıyla, bu hassasiyet biraz abartıldı, bir başka düzleme, bir başka alana kaydırıldı; işte, ırkçı, mil-
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liyetçi bir temelde, bu bayrağı sahiplenme duygusu hâsıl oldu. Bu, tabiî ki çok yanlış bir olaydır. 
Bu, hepimizin hassasiyetidir, Türk Milletinin hassasiyetidir; bir grubun, bir partinin veya kendisine 
ülkücü denilen bir grubun hassasiyeti olamaz, bunun abartılması ve başka mecralara çekilmesi de 
son derece yanlıştır. 

Bu nedenle, bir kez daha tekrar ediyorum; Türk Bayrağı hepimizin bayrağıdır, onu korumak, 
kollamak hepimizin görevidir. (Alkışlar) Ona bir yanlış yapıldığı zaman da, bir hukuk devleti ilkesi 
içinde, bir demokratik devlet oluşumu içinde, yasalarımız, kanunlarımız, hukukumuz buna gereken 
cezayı verecektir, nitekim de öyle oluyor. 

Değerli arkadaşlar, bu bayrak yakma olayı orada kalacak zannettik, orada duracak zannettik; 
yani, zaten yasalar da devreye girmişti. Galiba, ceza ehliyeti olmayan 2 vatandaş, 2 genç çocuk 
bulundu; bunlar da sonradan üzüldüler, özür dilediler. Bu eylemi yapan bir genç bayrağı öptü -
televizyonlarda gördük bunu- buna da sevindik. İnsanlar hata yapar; ama, hatasını anlayınca geri 
döner, bu da güzel bir olay oldu; ama, bir bakıyoruz ki, Trabzon'da, demokratik hakkını kullanan 5 
genç bildiri dağıtmak istiyor, bu bildirilerin de karşısına bir grup çıkıyor, bunları sille tokat dövüyor, 
kan revan içinde bırakıyor; hatta, izlemişsinizdir, o saldırgan gruptan bir kısmı, polisin araçlarının 
üzerine çıkarak, polisin araçlarını tekmeliyor değerli arkadaşlar. Yani, düşünün, Türkiye'de, artık, 
hiç yasal bir güç kalmamış; Türkiye'nin demokrasisi, hakları hukukları bu insanlara kalmış... Böy
le şey olmaz. 

Dün de, bunu, biz, Adapazarı'nda gördük. Adapazarı'nda da böyle bir olay oldu. Yine, orada da 
aynı grup sahneye çıktı; yani, bu bildiri dağıtmak isteyen gruba karşı sille tokat, kan revan... Tabiî, 
bunun karşılığında polisimiz görevini yaptı. Ne yaptı; bildiri dağıtan, kan revan içinde kalan insan
lar karakola götürüldü. Trabzon'da, kan revan içinde kalan o gençler karakola götürüldü, tutuklan
dı, içeri atıldı. Buraya kadar güzel. Peki, bundan sonra ne oldu; yani, bu eylemler devam mı edecek 
arkadaşlar? Bu millet, bu insanları, bu gençleri kan revan içinde bırakan kişilere karşı bir müeyyide 
yapılamayacak mı, bir tedbir alınmayacak mı? Şimdi soruyorum ben buradan; bu yasal bir şey 
midir? İnsanlar, haklarını artık sokaklarda mı alacaklar? Bir yanlışlık olduğu zaman -kabul edelim 
ki bir yanlışlık oldu- bu yanlışlığın cezasını, kan revan içinde bırakarak bir grup mu yapacak?! 

Değerli arkadaşlar, böyle olmaz; yani, böyle olmayacağını siz de biliyorsunuz; böyle hiçbir şey 
kabul edilemez. Orada, bugüne kadar bir tek kişinin sorguya alınmamış olmasını, bir tek kişinin 
içeriye alınmamış olmasını da biz hayretle karşılıyoruz, ben hayretle karşılıyorum! Ben bir 
avukatım, hayretle karşılıyorum; nasıl oluyor bu?! Döveceksin, kan içinde bırakacaksın "efendim 
bu bildiri dağıtmış..." Neymiş; F tipi cezaevlerinin bir bildirisini dağıtmış "ee, bunlar PKK'lı, bun
lar..." Olabilir, PKK'lı da olabilir; yani, içerideki insanların haklarını da arayabilir. Bunun karşılığı 
suçsa, zaten kanun var, içeri alınıyor, tutuklanıyor; ondan sonra, yaptıkları eylem doğru mu yanlış 
mı; bildiri yasal mı değil mi, talep nedir; ona bakılıyor. Zaten bunlar bir örgüte mensupsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - ... bir örgüte mensup olduğu zaman da, biliyor

sunuz, cezasını da alıyor, 
Değerli arkadaşlar, bunlara prim vermememiz lazım; bunlar, Türkiye'nin görünümünü, 

hakikaten, hem içeride hem dışarıda zedeliyor. Biliyorsunuz, bir tarihte terörle mücadele ediyorduk; 
o terörle mücadele safhalarında, birtakım yasal olmayan işlere başvuruldu; Yeşiller yaratıldı, Kır
mızılar yaratıldı, Reisler yaratıldı, Başkanlar yaratıldı; kimlikler, pasaportlar ganimet gibi dağıtıldı; 
ülkenin egemenliği, ülkenin bağımsızlığı, korunması, birtakım yasal olmayan güçlere tevdi edildi. 
Sonradan ne oldu; Susurluklar oldu, mafyalar oldu, ülke soyuldu soğana çevrildi. Bunlara prim ver
memeliyiz. 
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Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; biz, hukukun üstünlüğünü, hukukun bağımsızlığını 
Anayasaya derç etmiş bir ülkeyiz. Böyle bir ülkenin, bu tür olaylara seyirci kalmaması lazım. Bu 
işler, yarın öbür gün başımıza büyük işler açar; ayırımcılığı, kışkırtıcılığı kabul etmeden, bunlara 
karşı koymalıyız. Bunlar, hiçbir partinin, hiçbir kitlenin, hiçbir kesimin yararına, güzel şeyler getir
mez, çirkin şeyler getirir. 

Bu nedenle, bu görüntüler hakikaten bizi üzüyor, yanlış oluyor; bunlara bir son vermek 
durumundayız. Nasıl son vereceğiz; yasalarımızı çalıştırarak vereceğiz. Yani, bu tür insanların böy
le aymazlığına, kışkırtıcılığına, ayrımcılığına, kanun tanımaz, yasa tanımaz hâkimiyetine biz seyir
ci kalırsak, bunun önünü alamayız, yarın daha çok vahim olaylar olur. 

Bunu beraber yapmalıyız tabiî, beraber yapacağız; Türkiye Cumhuriyetinin selameti için, 
geleceği için beraber yapmalıyız. Artık, eski filmlere dönmemek lazım, eski plakları çalmamamız 
lazım. Bunun çok cezasını çektik değerli arkadaşlar. Buna bir önlem alınacağına ben inanıyorum. 
Bu Parlamento çatısı altında, bütün milletvekili arkadaşlarımızın, grubu olsun olmasın bütün siyasî 
partilerimizin, buna, beraberce katkı koyarak bir çözüm bulacağını düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Sayın Gündüz ve Sayın Yerlikaya'nın gündemdışı yapmış olduğu konuşmalara İçişleri Bakanı 

Sayın Abdülkadir Aksu cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz arkadaşımızın, son günlerde meydana 
gelen olaylar ve gündemi teşkil eden gelişmeler ve yine, Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya 
arkadaşımızın aynı içerikte yapmış oldukları gündemdışı konuşmalar üzerine söz almış 
bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce de, siz Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde bazı illerimizde meydana gelen olayların, bizleri ve millet 
olarak hepimizi üzdüğünü belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, önce Mersin İlimizde meydana 
gelen ve hepimizi derinden üzen olaylar, polisimizin soğukkanlı davranışı ve dikkatli tutumu 
sayesinde büyümeden önlenmişti. Maalesef, geçen çarşamba günü, Trabzon İlimizde yine hepimizi 
üzen bir olay meydana gelmişti. Öncelikle, Trabzon İlinde yaşanan olaylarla ilgili bazı bilgileri ak
tarmak istiyorum. 

6.4.2005 Çarşamba günü, Trabzon İli Kunduracılar Caddesi üzerinde, TAYAD isimli derneğe 
ait gençler tarafından bildiri dağıtmaya çalışan 5 kişiye vatandaşın gösterdiği ani reaksiyon ve son
rasında kalabalık bir halk grubu tarafından müdahale edilmesi sonucu, millî hassasiyetlerin öne çık
tığı toplumsal bir olay yaşanmış ve ülke gündemini meşgul etmişti. Güvenlik kuvvetlerimizin 
zamanında ve samimî gayretleriyle olay daha da olumsuz ve elim sonuçlar doğurmadan önlenmiş
ti. Bu konu bütün boyutlarıyla adlî makamlara intikal etmiş ve halen adlî süreç devam etmektedir. 
Olaya karışanların tümüyle ilgili incelemeler, cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde, güvenlik güç
lerimiz tarafından yapılmaktadır. 

Bu toplumsal hassasiyetlerin devam ettiği bilinirken, aynı konuları gündemine alan ve bir kıs
mının da il dışından geldiği öğrenilen TAYAD'lı başka bir grup tarafından, 10.4.2005 Pazar günü. 
insan yoğunluğunun en fazla olduğu saat 14.00 sıralarında, Trabzon İli Meydan Parkı Atatürk 
Alanında yine pankart açılarak basın açıklaması yapılmaya başlanmıştır. Bu arada çay bahçesinde 
oturmakta ve oradan geçmekte olan vatandaşlar tarafından gösterilen ani tepki ve yaşanan arbede 
sırasında, basın açıklaması yapan grup değişik sloganlar atmış, alana 100 metre mesafede bulunan 
Gazipaşa Caddesindeki bir iş hanı istikametine yönelmiş, bu arada, basın açıklaması yapan gruba 
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tepki gösteren kalabalığın da sayısı artmış. Yaşanan bu arbede ve hareketliliğe emniyet kuvvetlerin
ce derhal el konulmuş; basın açıklaması yapan grubun iş hanına girmeleri sağlanmış, dışarıda top
lanan öfkeli kalabalık, güvenlik kuvvetlerimizin çabaları sonucu dağıtılmış; içerideki grup da, her 
türlü tedbir alındıktan sonra binadan çıkarak salimen istedikleri yerlere gönderilmişlerdi; ancak, 
yine 12.4.2005 günü, yani dün, saat 14.30 sularında Trabzon Gençlik Derneği Lokalinde TAYAD'lı 
avukatların da içinde bulunduğu bir grup toplanmış ve dernek binası yanında, yakınında bulunan 
Trabzon Adliyesinin önüne gelerek basın açıklaması yapmak istemişlerdir. Yaklaşık 15 kişilik bu 
gruba, Trabzon Gençlik Derneği Lokali önünde toplanan başka bir kalabalık tarafından müdahale 
edilmek istenmesi üzerine de, önceden alınan tedbirler nedeniyle, müessif olay çıkmadan emniyet 
kuvvetlerimiz derhal müdahale etmişlerdir. Grup, basın açıklaması yapmaktan vazgeçmiş; herhan
gi bir olaya sebebiyet verilmeden, bu grup da güvenlik önlemleriyle istedikleri tarafa gönderilmiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylarla ilgili bir suç ya da bir kanunsuzluk var ise, bunu takip eden 
devlet kurumları da bellidir. Tüm bu olaylar ve olayların bütün failleri, ilgili adlî süreç içerisinde, 
cumhuriyet savcılıklarınca haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır. Olayların görüntüleri, kaset
leri, basın yayın organları, değerli cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde güvenlik güçlerimiz 
tarafından incelenmekte; olayda suçlu durumda olanlar tespit edilip, savcıların talimatı gereği işlem 
yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, milletçe hepimizin duyarlı olduğu ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz 
konular var. Tabiî ki, bu değerlere hepimiz saygılıyız. Gençlerimizin, son zamanlarda, maalesef, 
bazı illerimizde birtakım karşılıklı sürtüşmelere girdiklerini görüyoruz. 

Burada, bu vesileyle, hem halkımıza ve hem de gençlerimize seslenmek istiyorum; lütfen, 
provokasyonlara gelmeyelim. Bizim milletçe üzerinde titrediğimiz değerlere karşı güvenlik güç
lerimiz de aynı hassasiyeti göstermektedirler. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Sağduyu 
içerisinde hareket edelim. Birbirimize anlayışla yaklaşalım, hoşgörü içerisinde bulunalım. Bunun 
bir erdemlilik olduğunu bilelim, birlik ve dirlik içerisinde olalım. Ortada hukuka aykırı bir durum 
ve eylem varsa, bunu takip edecek, soruşturacak, adlî organlara teslim edecek ve yargılanmalarını 
sağlayacak merciler de bellidir. Hiçbir kişi veya sivil toplum Örgütü, kanunların kendisine ver
mediği bir yetkiyi üzerine atfederek kullanamaz. Aksi davranış ve eylemler, toplumda kamu 
düzenini bozar, kargaşaya sebep olur. 

Milletimizin geleceğini emanet ettiğimiz sevgili gençlerimize de seslenmek istiyorum; 
ailelerinizin sizleri yetişmek ve okumak üzere gönderdiği üniversitelerde, sakın başkalarının yanlış 
hesaplarına alet olmayınız. Geçmişte de gördük ki, bu yanlışlıklardan hep aileleriniz, sizler ve Yüce 
Milletimiz zarar gördü. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Eğer bir yanlışlık 
varsa, devletimizin güvenlik güçleri, er veya geç yanlış yapanları bulur ve hesabı sorulmak üzere 
adalete teslim edilir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, sivil top
lum örgütlerinin basın toplantıları ve basın açıklamalarını serbestçe yapmaları hususuyla ilgili 
olarak, valiliklerimize, ben, 2004 yılı haziran ayında bir bakanlık genelgesi gönderdim. Bu konuda 
nasıl hareket edeceklerini, vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda hangi kurallara uyması gerektiğini 
açıkça ortaya koyduk; ama, görüyoruz ki, bu kadar olumlu yaklaşıma karşın, basın açıklaması adı 
altındaki faaliyetler, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine dönüştürülüyor; pankartlar açılıyor, 
belirlenen yerler dışında toplanılıyor, belirlenen yerler, güzergâhlar dışında yürüyüşler yapılıyor ve 
toplum rahatsız ediliyor. Gösteri yapanlar ve bildiri dağıtanlar da, Anayasada yer alan düşünceyi 
açıklama özgürlüğünü kullanırken suç işlemeden ve bu haklarını kanunların verdiği oranda kullan
maları gerekmektedir. İlgili merciler, bu olayların arkasında kimlerin olduğunu araştırmaktadır. 
Hükümetimiz, bu tip olayları önleme gücüne ve kudretine sahiptir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, Türkiyemiz, 1970'li yıllarla başlayan geniş 
terör eylemleriyle karşı karşıya kalmış. Terörden çok ıstırap çekmiş bir ülkeyiz. Bu bakımdan, Türk 
kamuoyu bu gibi olaylar konusunda çok hassastır. Geçmişte, akla gelmeyecek provokasyonlar tertip 
edildi; yüzyıllar boyu bir arada yaşamış kardeşleri birbirine düşürmek adına ne yapılması lazım 
geliyorsa o yapıldı; ama, provokatörler amaçlarına ulaşamadılar. Türkiye'de yaşayan herkes ayağa 
kalktı, hep bir ağızdan "biz kardeşiz" diye haykırdı. Bugün, Yüce Meclisimizin çatısı altında da bu 
kararlılığı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada benden önce konuşma yapan her iki arkadaşımız 
da bunu ortaya koymuş, bu şekilde güzel olumlu fikirler beyan etmişlerdir. Kendilerine, bu yapıcı, tes
kin edici konuşmaları için de teşekkür ediyorum; çünkü, biliyoruz ki, bu olaylara prim vermek, sos
yal barışa, toplumsal huzura ve ekonomik gelişmeye karşı girişilen eylemlerin ortak adıdır. 

Biliyorsunuz, Hükümetimiz, ülkenin gündemine, insan hak ve özgürlüklerini yeniden tanım
layan ve evrensel normları bizim insanımıza da sağlayan çeşitli kanunî düzenlemeleri art arda Yüce 
Meclise getirmiş, sizlerin yüksek tasvibiyle de kanunlaşmıştır. Herkesin başkalarına rahatsızlık ver
mediği ölçüde özgürce düşündüğünü ifade edebileceği, bir araya gelerek sorunlarına çözümler 
üretilebileceği örgütlü ve demokrat bir toplum için altyapı oluşturmak gayretimiz devam etmek
tedir. Umarım ki, bu çabalar çok kısa bir süre sonra meyvesini vermeye başlayacaktır. Türkiye, bir 
özgürlükler ülkesi olarak anılacaktır. 

Buradan, ülkemizdeki tüm sivil toplum örgütlerine de seslenmek istiyorum; lütfen, demokratik 
haklarınızı meşru zeminlerde sürdürünüz. Bazı olayları vesile ederek, toplumun, gençlerin önünde 
yanlış istikametler çizmeyiniz. Bu ülkenin meşru sivil toplum temsilcileri olarak onlara örnek dav
ranışlar sergilenmeli ve serinkanlı hareket etmeleri noktasında yardımcı olunuz, öğütler veriniz. 
Gençleri, toplumda zaman zaman meydana gelen olaylar ve tahrikler konusunda itidalli olmaya teş
vik ediniz. Hepimizin, meydana gelen bu olaylardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bir arada 
yaşamanın ortak paydasını 7'den 70'e insanlarımızla paylaşmamız lazım geliyor. Aslında, ortak pay
da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bir üyesi, bir vatandaşı olmaktır. Bu Albayrağın altında, 
birbirini anlayan, hoş gören ve sayan vatandaşlarımız, bizim geleceğimizdir. Türkiyemizin birliği, 
herkes için, her kurum için vazgeçilmez, tartışılmaz bir değer olarak, en büyük ortak payda kap
samında savunulmalıdır. Bu vesileyle, tüm sağduyulu vatandaşlarımızı, bu nahoş olaylar karşısında 
bir kez daha soğukkanlı olmaya davet ediyorum. 

Şunu herkes bilmelidir ki, güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, 
her türlü kanunsuzluğa anında müdahale edebilecek güç ve kabiliyeti haizdir. Bütün bu olaylar kar
şısında, emniyet mensuplarımız, güvenlik güçlerimiz, Mersin'de, Trabzon'da, Sakarya'da olduğu 
gibi, zamanında ve yerinde müdahalede bulunmakta, canla başla bu konularda tedbir alma gayreti 
içerisinde olmaktadırlar ve tüm güvenlik güçlerimizi de, bundan dolayı kutluyor, teşekkür 
ediyorum. 

İçişleri Bakanı olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyorum: Kaynağı ne olursa olsun, vatan
daşlarımızın huzurunu bozan her türlü olumsuzluğa, yasadışı davranışlara karşı tavizsiz bir 
mücadeleyi sürdürmekteyiz, bundan sonra da sürdüreceğimizden bütün vatandaşlarımız emin ol
sunlar. 

Bu duygularla, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı üçüncü söz, Turizm Haftası münasebetiyle söz isteyen, Aksaray Milletvekili 

Sayın Ahmet Yaşar'a aittir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Yaşar, buyurun. 
3.- Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar'ın, Turizm Haftası münasebetiyle turizmin çeşitlendiril

mesine ve Türkiye için önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
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AHMET YAŞAR (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yıl 15-22 Nisan tarih
lerinde kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle gündemdışı, şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm, hızlı gelişen en dinamik sektörlerden biridir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının bu çerçevede belirlenen vizyonu, ürün çeşitliliği artırılmış, yılın 
tamamına yayılan, sürdürülebilirlik ilkesine dayanan, teknik altyapısı gelişmiş, tesis ve hizmetleriy
le ülke ve yöre halkının hayat kalitesini iyileştiren, kendi kaynağını yaratan, rakip destinasyonlarla 
yarışabilir, iç verimliliği yüksek bir turizm sektörü oluşturmaktır. Bakanlığın bu vizyonunun ger
çekleştirilebilmesi amacıyla yeni yatırım alanlarının belirlenmesi, diğer ülkelerle rekabeti mümkün 
kılacak biçimde marka ve imajın geliştirilmesi, müstakil destinasyon noktalarının oluşturulması, 
kent kimliğine özen gösterilmesi, ekolojik ve sosyal dokunun korunarak, tesis, işletme ve kültürel 
varlıklar arasında denge kurulması, turizm sektöründeki işgücünün daha nitelikli hale getirilmesi, 
halkın turizm konusunda motive edilmesi hedeflenmektedir. 

Her yıl 15-22 Nisanda kutlanılan turizm haftalarını, toplumda turizm bilinci oluşturmak ve 
turizmin önemini kavratmak amacıyla yapılan çalışmalar olarak değerlendirmekteyiz. Toplam 
kalite anlayışı çerçevesinde turizm hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve turizm bilincini geliştir
mek amacıyla, hem toplumsal hem de sektörel düzeyde sağlanacak eğitimin önemi de yadsın-
mamalıdır. Dünyadaki toplumsal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, kişisel gelir düzeyinin 
yükselmesi, ulaşım araçlarının hız ve kapasite olarak artış göstermesi, enformasyon ve bilişim tek
nolojilerinin gelişmesi turizm gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdir. Ülkemizin turizm hedef
lerini yakalaması için eğitim, yetişmiş insangücü ve kaliteli hizmet anlayışının toplum tarafından da 
benimsenmesi ve toplumsal katılımın sağlanması önemli ve gereklidir. 

Özellikle, son çeyrek yüzyılda küreselleşmeyle birlikte turizm ve kültür kavramları bir arada 
kullanılmaktadır. Doğal, kültürel ve tarihî açıdan tartışılmaz bir zenginliğe sahip olan ülkemizde, 
deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve farklılaştırılması 
yönünde politikalara önem verilmektedir. 

Bu politikalar, turizmin, yörenin bir konsepti içinde ele alınmasını temel almaktadır. Dolayısıy
la, genel olarak, tüm Türkiye'yi, özel olarak da her şehrimizi, sahip olduğu kültürel değerler açısın
dan bir marka haline getirmeliyiz. 

Küreselleşmeyle birlikte hem ortak bir kültürel iklime doğru hem de farklı kültürleri tanıma, 
farklı kültürlerle iletişim kurma arayışı giderek artmaktadır. Dolayısıyla, deniz, kum, güneş odaklı 
üç ilâ altı aylık, önceden, turizm şirketleri tarafından açık bir şekilde programlanmış ve belirlenmiş, 
büyük ölçekli grupların katıldığı; ancak, kâr marjı düşük turizm faaliyetlerinden daha ziyade, 
heyecan, eğlence, eğitim odaklı, oniki aya yayılan, turistlerin istek ve beklentilerine göre değiş
tirilebilen, küçük ölçekli grupların katıldığı; ancak, kâr marjı yüksek turizm faaliyetleri önem 
kazanmaktadır. 

Bu çerçevede, ülkemiz turizm potansiyelinin değerlendirilebileceği çeşitlilikler temelinde dağ
cılık, spor turizmi, sağlık ve termal turizmi, doğa yürüyüşü, trekking, atlı doğa yürüyüşü, mağara 
turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, botanik, kongre turizmi, inanç turizmi ve kültür 
turizmine yönelik projeler geliştirilmektedir. 

Turizm ve ekonomi birbirlerini bütünleyen iki alandır. Ulaşım, konaklama, yeme, içme, eğlen
ce, alışveriş ve seyahat organizasyonu gibi hizmetlerinin tümünü içererek gelir ve istihdam yaratıcı, 
özellikle turizm hem ulusal ekonomiye katkı sağlamakta hem de bölge, yöre insanına istihdam sağ
lamakta, refah seviyesini artırmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yaşar. 
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AHMET YAŞAR (Devamla) - Dünyadaki toplam turizm yatırımları 802 milyar dolardır. 2003 
yılı itibariyle tüm dünyada 691 000 000 turistten 523 milyar dolar gelir elde edilmiştir. 2003 yılın
da ülkemize gelen turist sayısı 14 000 000, elde edilen turizm geliri ise 13,2 milyar dolar. 2004 
yılında ülkemize gelen turist sayısı 17,5 milyon ve elde edilen turizm geliri 15,9 milyar dolara ulaş
mıştır. Bu çerçevede 2005 yılı hedefimiz 20 000 000 turist ve 18 milyar dolar turizm geliri olarak 
öngörülmüştür. 

Dünya Turizm Örgütünün araştırmalarına göre de önümüzdeki kırk yılda turizm sektörü en hız
lı ve düzenli büyümesi beklenen sektördür. 2010 yılı itibariyle dünya turizm ekonomisinin hacminin 
1 trilyon dolar, yani, 1 milyar insan aşağı yukarı; 2020 yılında ise 2 trilyon dolar, yani, 2 milyar in
san olacağı hesaplanmaktadır. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin tahminlerine göre, ülkemiz, gelecek on yıl içinde yüzde 
10,2'ye varan yıllık büyüme oranıyla turizmde en hızlı gelişen ülke olacaktır. Türkiye, tarihten gelen 
birikim ve zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle her türlü turistin turizm talebine yanıt verebilecek 
eşsiz bir ülke konumundadır. Bu zenginliklerin harekete geçirilmesi ve kültürel değerlerimizin 
tanıtılması amacıyla, değişime ve hıza ayak uyduracak, sektörün dinamiklerine ve beklentilerine 
uygun öncülük görevini yerine getirebilecek bir anlayışla ülkemizin dünya turizm pazarında hak et
tiği payı alması sağlanmalıdır. Doğal ve kültürel zenginlikler açısından dünyanın önde gelen ül
keleri arasında yer alan Türkiye, bu konumunun ve değerlerinin farkında olarak, doğal ve kültürel 
zenginliğini turizmle birlikte sosyal ve iktisadî gelişme sürecini, katkı sağlayacak biçimde, kaynaş
tırarak değerlendirmektedir. 

Dünyadaki turizm gelişmelerine paralel olarak, ülkemizde de, turizm alanında son yıllarda 
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Gerçekleştirilen tanıtma faaliyetleri de ülkemizin dünyaya 
tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. 

Tüm yıla yayılan ve sadece kıyı bölge ve yörelerini değil, tüm Türkiye'de her bir şehrimiz 
özelinde yapılacak tanıtım faaliyetlerinde, öncelikle, ne tanıtılacak sorusuna cevap vermek gerekir. 
Bunun için, kültürel değerlerimizin, ürünlerimizin, öncelikle, toplum, bölge insanı, yöre insanı 
tarafından bilinip, belirlenmesi ve tespit edilen kültürel değerler ve ürünler çeşitliliğinin tanım
lanarak, tasnif edilmesi gerekmektedir. 

Kime tanıtılacağı sorusu ise, ikinci önemli cevap verilmesi gereken husustur. Hedef kitle olan 
turist grubuna ilişkin yaş, eğitim, gelir düzeyi ve beklentileriyle ilgili veriler ışığında proje ve plan
lamalar yapılmalıdır. 

Nerede tanıtılacağı sorusu üçüncü aşamadır ve seçilen ülke pazarının özelliklerine ilişkin bil
giler geçerli ve güvenilir olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Yaşar, toparlar mısınız. 
AHMET YAŞAR (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Son cevap verilmesi gereken soru ise, nasıl tanıtılacaktır? Bu çerçevede ise, bilişim tek

nolojilerinin önemi kavranmalıdır. Tanıtıcı web siteleri, web portalları, tanıtıcı CD'ler ve her bir des-
tinasyon bölgesi, her bir şehir, her bir yöreyle ilgili hazırlanmalıdır. 

Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, hizmet kalitesi, modern işletmecilik anlayışı ve ürün çeşidiy
le zengin bir potansiyeli bünyesinde barındıran Türkiye, 21 inci Yüzyılda da dünyanın en önemli 
turist destinasyonlarından biri olmaya devam edecektir diye düşünüyor; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yaşar. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
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Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
].-• Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5325 sayılı Kanunun bir kez 

daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/796) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30.3.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5363/18367 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 29.3.2005 gününde kabul edilen 5325 sayılı 

"Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" incelenmiştir. 
İncelenen yasanın 1 inci maddesiyle, 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasının 

geçici 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Yürürlükten kaldırılması öngörülen geçici 16 ncı maddede "Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

10 veya daha fazla milletvekili bulunup da devlet yardımı alamayan ve seçimlere girme hakkını el
de edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasî partilere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, Siyasî Partiler Kanununun ek madde l'de öngörülen esaslar dairesinde en az devlet 
yardımı alan siyasî partiye yapılan yardım kadar devlet yardımı yapılır. Bu partilerin 10'dan az ol
mamakla birlikte en az 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olmaları halinde kendilerine en az 
devlet yardımı alan siyasî partiye yapılan yardımın %'ü tutarında devlet yardımı yapıltr" düzen
lemesine yer verilmiştir. 

Siyasal partilere yapılacak devlet yardımı, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasına 27.6.1984 gün
lü, 3032 sayılı Yasayla eklenen ek 1 inci maddede düzenlenmiştir. 

İlk düzenleniş biçimiyle, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve yüzde 
10'luk genel oy barajını aşan partilere devlet yardımı öngörülmüşken, bu kümeye ek olarak, 

3349 sayılı Yasayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilere, 
3470 sayılı Yasayla, genel seçimlerde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan par

tilere, 
3673 sayılı Yasayla, seçimlere girme hakkını elde edecek biçimde örgütlenmesini tamamlamış 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 ya da daha çok milletvekili bulunup da devlet yardımı 
alamayan partilere, 

3789 sayılı Yasayla da, yine seçimlere girme hakkını elde edecek biçimde örgütlenmesini 
tamamlamış ve en az üç milletvekiline sahip olan partilere, 

Devlet yardımı yapılmasına olanak sağlanmıştır. 
Görüldüğü gibi, siyasal partilere devlet yardımı konusu, kapsamın genişlemesi yönünde geliş

me göstermiştir. 
Yasanın yürürlükteki kurallarına göre, genel seçimlere girmemiş ya da genel seçimlerden son

ra kurulmuş olmakla birlikte, sonradan seçimlere katılma hakkını elde edecek biçimde örgütlen
mesini tamamlamış siyasal partiler ile seçimlere katılmasına karşın yüzde 10'luk genel oy barajının 
altında kalmış siyasal partiler, daha sonra en az üç milletvekiline sahip olmaları durumunda devlet 
yardımına hak kazanmaktadırlar. 

İncelenen yasayla yapılan düzenlemeden sonra, genel oy barajını aşan partiler dışında devlet 
yardımından yararlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasal partilere devlet 
yardımını düzenleyen 'geçici kural uygulanıp' hükmünü icra ettiği için "milletvekili genel seçim
lerinde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını almak" koşuluna bağlanmaktadır. Böylece, 
devlet yardımından yararlanma koşulları ağırlaştırılmakta, bu yardımdan yararlanacak siyasî par
tiler kümesinin kapsamı daraltılmaktadır. 
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1- Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir devlet olduğu; 5 in
ci maddesinde, devletin demokrasiyi korumakla görevli bulunduğu; 68 inci maddesinin ikinci fık
rasında, siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olduğu; bu maddenin son fık
rasında da, siyasal partilere devletin yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapacağı, bu yardımın 
bağlı olacağı ilkelerin yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olduğunun belirtilmesi, uyacakları 
ilkelerin Anayasada düzenlenmiş olması, yine Anayasanın 69 uncu maddesinde, hesaplarının 
Anayasa Mahkemesince incelenmesinin öngörülmesi ve kapatılmalarının da ancak Anayasa Mah
kemesi kararına bağlı tutulması, hem Anayasa koyucunun siyasal partilere verdiği önemin hem de 
siyasal partilerin demokratik devlet düzeni içindeki konumunun göstergesidir. 

Anayasa koyucunun siyasal partilere verdiği bu önem, siyasal partilerin bağımsızlıklarının 
korunması ve etki altında kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet yardımı yapılmasında 
da kendini göstermiş ve siyasal partilere 'yeterli düzeyde ve hakça malî yatırım yapılması 
Anayasada öngörülmüştür... 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Sayın Sançam, bir dakika... 
Sayın Bozkurt... Sayın Genel Sekreterimiz... Sayın Bozkurt, lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun, devam edin. 
... Her siyasal partinin amacı, iktidara gelip, parti programı çerçevesinde çözüm önerilerini ve 

projelerini yaşama geçirerek ülkeyi yönetmektir. Halkın siyasal partilere ve siyasal yaşama ilgisinin 
yeterli olmadığı durumlarda, girişilen iktidar yarışında siyasal partilerin parasal kaynakları arasın
daki büyük eşitsizlikler, ulusal istencin seçim sonuçlarına adil biçimde yansımasına engel oluş
turabilmektedir. Bu nedenle, demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan siyasal partilere devlet 
yardımı yapılması, anayasal önemi yanında, demokratik düzenin gereğidir. 

Demokratik düzendeki yeri ve önemi ile işlevlerinin niteliği gözönünde bulundurulduğunda, 
siyasal partilere devletçe parasal yardım yapılmasının kamu yararına uygun düştüğünün de kabulü 
gerekir. 

Anayasanın 68 inci maddesinin son fıkrasında, devletin, siyasal partilere, yeterli düzeyde ve 
hakça yardım yapacağı belirtilerek, yasayla yapılacak düzenlemenin sınırına da yer verilmiştir. 
Buna göre, yasayla getirilecek ilkelerin, siyasal partiler yönünden yardımın "yeterli düzeyde" ve 
"hakça" olmasını sağlayacak nitelik taşıması gerekmektedir. Yasal düzenlemede, ayrıca, hakkın 
kötüye kullanılmasının önlenmesi ve kamu yararının korunması da önemli etmenlerdir. 

İncelenen yasayla yapılan düzenlemenin yarattığı sonuca göre, genel oy barajını aşanlar dışın
da, yalnızca genel seçimlerde toplam geçerli oylann en az yüzde 7'sini alan siyasal partilere devlet 
yardımı yapılması olanaklı kılınmakta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili bulunan diğer 
partiler, milletvekili sayısı ne olursa olsun, bu haktan yoksun bırakılmaktadır. 

Siyasal partilere devlet yardımı, her şeyden önce, onların devlet ve toplum yaşamında üstlen
dikleri işlevleri bir etki altında kalmadan yerine getirmeleri, böylece, ulusal istencin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine tam yansıyarak demokrasinin kurumsallaşması amacıyla yapılmaktadır. 

Devlet yardımı yapılmasının diğer amacı ise, siyasal partilerin, bağımsızlıklarını sağlayarak, 
çıkar gruplarının baskılarına boyun eğmeden, yalnızca ülke ve toplumun ortak çıkarlarını gözeterek 
yansız görev yapmalarının yolunu açmaktır. 

Kuşkusuz, bunun yanında, büyüklük ve güçlerine göre, kamu yararının ve ulusal istencin oluş
masına daha çok katkıda bulunacaklan için, yeterli seçmen kitlesinin güvenini kazanan partiler 
yönünden ayırım yapılabileceği de gözden uzak tutulamaz. 
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Bu nedenlerle, ulusal istencin oluşmasına hemen hiç katkı sağlayamayan, siyasal parti olarak 
nitelendirilebilecek bir örgütsel yapısı ve etkinliği olmayan oluşumlara devlet yardımı verilmemesi 
kamu yararı gereğidir. 

Ancak, örgütlenmesini tamamlamış olmakla birlikte seçimlere katılmamış, seçimlere katılmak
la birlikte yeterli oy alamamış ya da seçimlerden sonra kurulmuş ve belli sayıda milletvekilinin 
katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde ulusal istencin oluşumuna katkıda bulunma 
olanağına kavuşmuş siyasî partilerin, büyüklük ve güçlerine göre farklı oranlarda da olsa, devlet 
yardımıyla desteklenmeleri Anayasal kuralların ve kamu yararının gereğidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde belli sayıda milletvekili bulunmasına karşın, kimi siyasî par
tileri devlet yardımından yoksun bırakan yasal düzenleme, Anayasanın 2, 5 ve 68 inci maddeleriy
le ve kamu yararıyla bağdaşmamaktadır. 

2. Öte yandan, Anayasanın 7 nci maddesinde, yasama yetkisinin Türk Ulusu adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin olduğu; 75 inci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel oyla 
seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluştuğu; 80 inci maddesinde, milletvekillerinin, seçildikleri 
bölgeyi ya da kendilerini seçenleri değil, tüm ulusu temsil edecekleri; 88 inci maddesinde de, yasa 
teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin yetkili olduğu belirtilerek, milletvekillerinin 
yasama işlevindeki önemi açıkça ortaya konulmuştur. 

Siyasal partilerin amacı parlamentoda temsil edilmek, giderek iktidara gelmek olduğuna ve 
yasama organı siyasal partilerden oluştuğuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde belli sayıda 
milletvekiline sahip olup, ulusal istencin oluşmasına katkıda bulunan siyasal partilerin devlet yar
dımından yararlandınlmaması yasama işlevine de uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5325 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1479) ve (6/1501) esas numaralı sözlü 

sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/285) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 327 ve 348 inci sıralarında yer alan (6/1479) ve (6/1501) 
esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubuna düşen I üyelik için İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu aday gösterilmiştir. 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu kısmın 214 üncü sırasında yer alan, Aksaray 

Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 milletvekilinin, Türkler ile Ermeniler arasındaki tarihsel iliş
kilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî politika oluşturulması 
konusunda ve 232 nci sırada yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkan vekilleri 
İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadolu ve Samsun Milletvekili Haluk 
Koç'un, Ermeni soykırımı iddialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gelerinin birlikte yapılacak öngörüşmesine başlıyoruz. 

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
/.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 milletvekilinin, Türkler ve Ermeniler arasın

daki tarihsel ilişkilerin objektifveriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî politika 
oluşturulması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 
İzmir Milletvekili K Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ermeni soykırımı id
dialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/20) 

BAŞKAN - Hükümet?... Burada. 
Genel görüşme önergeleri sırasıyla Genel Kurulun 9.3.2005 tarihli 68 inci, 12.4.2005 tarihli 82 

nci birleşimlerinde okunduğundan tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda sırasıyla hükümete, siyasî 

parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer imza sahibine 
söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır. 
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Hükümet adına. Dışişleri Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül; gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ, AK Parti Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Mücahit Daloğ-
lu; önerge sahipleri adına, Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, İstanbul Milletvekili Onur Öymen. 

İlk söz, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Savın Abdullah Gül'e aittir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin, milletçe üzerinde büyük hassasiyet duy
duğumuz bir mesele olan Ermeni iddiaları üzerinde genel görüşme yapmasını fevkalade yerinde ve 
faydalı görüyoruz ve zamanlı görüyoruz. 

Bu yıl sözde soykırımın 90 inci yılı olduğu gerekçesiyle Türkiye aleyhine yürütülecek birçok 
faaliyetin de olacağını tahmin ediyoruz. Bu açıdan, bu toplantıyı çok da anlamlı buluyoruz. Böyle 
bir dönemde yapılan bu genel görüşmenin, ülkemizin bu iddialara karşı yürütmekte olduğu 
mücadele bakımından önemli katkı sağlayacağına da inanıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Konuşmam
da kullanacağım "Ermeni" tanımlamasıyla hiçbir şekilde Ermeni kökenli vatandaşlarımızı kastet
miyorum. Onlar devletimize yürekten bağlı, her türlü vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getiren, 
ülkelerinin daha iyi günlere taşınması için toplumsal katkılarını esirgemeyen vatandaşlarımızdır. Bu 
vesileyle, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden cumhuriyete sekizyüz yılı aşan ortak yaşantımıza 
sanat, bilim, ticaret gibi birçok alanda katkıda bulunan Ermeni vatandaşlarımızı da saygıyla 
anıyorum. Diğer yandan, Türkiye dışında yaşayan Ermeniler arasında Türk Halkıyla dostluğa özen 
gösteren ve bu yolda çaba harcayan, Türkiye'yle kültürel ve insanî bağlarını sürdürme gayretinde 
olan çok sayıda cesur ve dirayetli Ermeni dostlarımız da bulunmaktadır. Buradan, kendilerine olan 
takdirlerimi de sunmak istiyorum ve bir kez daha burada ifade etmek istiyorum ki, burada kullan
dığımız tabirler bu sınırlar içerisinde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, uzun süreden beri, soykırım iddialarıyla ilgili 
olarak çok iyi organize olmuş, her fırsatı değerlendirmekten kaçınmayan bir kampanyayla karşı kar
şıya bulunmaktadır. Bu örgütlü kampanya, halkımız ve ülkemiz aleyhine yaklaşık bir asır öncesin
de yaratılmaya başlanan önyargılara, iftira, yalan, abartma ve saptırmalara dayandırılmaktadır. Ör
neğin, Amerika Birleşik Devletlerinin Birinci Dünya Savaşına katılmasını sağlamak amacıyla, 
savaş sırasında Ermenilerin kitle halinde öldürülmekte oldukları propagandasını işleyen, İngiliz 
Savaş Bakanlığının propaganda bürosunun yayınladığı meşhur Mavi Kitap, malumunuzdur. 

Yine, zamanın İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, yanında çalışan bazı aşırı 
Ermenilerden aldığı bilgilerden yola çıkarak, kendisine parlak bir siyasî gelecek hazırlamak 
amacıyla, yalan dolu anılar yayınlamışlardır; böylece, halkımız ve ülkemiz aleyhine önyargıların 
yeşermesine de katkı sağlamışlardır. 

Bu gibi kitaplar ve propaganda yayınları incelendiğinde görülen manzara, 1915 yılının bir 
günü, ülkemiz topraklarında yaşayan Ermenilerin durup dururken katliama tabi tutulduğudur. 
Konunun vahim tarafı, bu gibi propaganda malzemesinin tutarsızlıkları, düzmece oldukları, hangi 
amaçlarla kaleme alındıkları açıkça ortada iken, halen, bazı çevreler tarafından muteber görül-
mesidir. 

Bu yayınların, sözde bilimsel eserlere kaynak veya dayanak alınmaları, daha da vahim 
neticeleri ortaya çıkarmaktadır. 

Diğer yandan, bazı yabancı bilim adamları, objektif ve dürüst araştırmaları sonucunda, söz 
konusu iddialardaki abartı ve yanlışları tespit etmiş bulunmaktadırlar; buna göre yapılan dengeli 
değerlendirmeleri de dünyaya açıklamışlardır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1915 yılında meydana gelen olayları sağlıklı analiz edebil
mek için, 1915 yılından önce neler yaşandığını iyi incelemek gerektiğini düşünüyorum. Türklerin, 
Anadolu'ya ayak bastığı 11 inci Yüzyıldan 19 uncu Yüzyılın sonlarına kadar, 8 yüzyılı aşan bir 
süreyle, Türk-Ermeni ilişkileri barış ve karşılıklı güven esaslarına dayalı olarak gelişmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Er
meniler, millet adı altında örgütlenmişlerdir. Kendi dinî liderlerinin yönetiminde, devletin sağladığı 
huzur ve özgürlük içinde yaşamaya başlamışlardır. Osmanlı'nın "sadık millet" olarak gördüğü Er
meniler, Osmanlı bürokrasisinde bakan, paşa, savcı, büyükelçi, vali, yargıç olarak üst düzey görev
lere getirilmişlerdir ve hiçbir ayırıma tabi tutulmamışlardır bu bakımdan. 

Ancak, 1820'lerden sonra Çarlık Rusyası, zamanın İngiltere ve Fransa hükümetleri aralarındaki 
nüfuz ve çıkar mücadelelerinde Ermenileri Osmanlı'ya karşı kullanılacak önemli bir unsur olarak 
görmüşlerdir. Bu güçler, bu doğrultuda Doğu Anadolu'da Ermenilere hayalî bir Ermenistan vaat et
mişlerdir. Balkanlarda bağımsızlık yolunda yaşanan gelişmeler de aynı yöndeki çabaları artırmıştır. 
Bu devletlerin kışkırtmaları sonucunda 1880'den itibaren çeşitli Ermeni komiteleri kurulmaya baş
lanmıştır. 1887'de Cenevre'de Hınçak, 1890'da ise Tiflis'te Taşnak komiteleri ortaya çıkmıştır. Her 
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iki komitenin ortak hedefi, Osmanlı topraklarında Ermenilerin yaşadığı bölgeleri içeren bir Ermeni 
devleti kurulması olmuştur. Daha sonra Osmanlı sınırları içerisinde de örgütlenen bu komitelerin 
kışkırtmaları sonucu Osmanlı'ya karşı Ermeni isyanları başlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, bugünkü dünyada gördüğümüz terör örgütleri, aslında, o günkü dünyada işte 
bu söylediğim iki komite tarafından kurulmuştur ve bugünkü terör örgütlerinin karşılığı şeklindedir. 
Bunlar uyguladıkları suikast ve banka baskını yöntemleriyle, şimdi, dünyanın ve insanlığın başına 
bela olan terörizmin öncüleri olmuşlardır. Bazı Ermeni gruplar, başta, Erzurum, Kayseri, Yozgat, 
Çorum, Merzifon, Van ve Adana olmak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ayaklanmışlardır. 

Ermeni komiteleri tarafından başlatılan isyanların temel hedefi, Osmanlı İmparatorluğunun is
yanları bastırma girişimlerini her seferinde katliam olarak takdim etmek ve Batılı büyük güçleri Er
meniler lehine müdahaleye teşvik etmek olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin itilaf devletlerine karşı savaşa gir
mesi aşırı eğilimli Ermenilerce büyük bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede kurulan 
gönüllü Ermeni alayları, Rus ordularının Doğu Anadolu'ya girmesiyle birlikte savunmasız kalan 
Türk şehir, kasaba ve köylerine saldırarak, çocuk ve kadınlar dahil sivillere karşı katliama girişmiş
lerdir; Osmanlı kuvvetlerini arkadan vurmuşlardır; Osmanlı birliklerinin harekâtını engellemişler
dir, ikmal yollarını kesmişlerdir, yaralı konvoylarını pusuya düşürmüşlerdir; köprü ve yollan imha 
etmişlerdir; şehirlerde ayaklanarak Rus işgalini kolaylaştırmışlardır. Osmanlı Hükümeti bu durum 
karşısında Ermeni Patriğini, mebuslarını ve diğer önde gelenlerini çağırarak Ermenilerin Müs
lümanları katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alacaklarını söylemişlerdir; ancak, 
bu uyarıdan sonuç alınamayınca, hükümet, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komitelerini kapatmış
tır; 235 kişiyi devlet aleyhine faaliyette bulunmaktan tutuklamıştır. Ermeni çevrelerinin her yıl, söz
de Ermeni soykırımının yıldönümü diye andıkları 24 Nisan işte bu komitelerin kapatıldığı ve 
komitecilerin, yani o günkü teröristlerin tutuklandığı gündür, değerli arkadaşlarım. 

Osmanlı Hükümeti, 27 Mayıs 1915 tarihinde, maruz kaldığı bu büyük iç ve dıştehdit nedeniy
le, benzer tehlikelerle karşılaşan tüm ülkelerin almakta tereddüt etmediği bir savunma önlemine 
başvurmuştur. Savaş bölgelerinde oturan Ermenileri güneydeki Osmanlı topraklarına sevk etme, 
yani, tehcir kararını almıştır. Ermeni nüfus, bu karardan, zamanlıca haberdar edilmiştir; gerekli 
hazırlıklar yapıldıktan sonra nakil işlemi başlamıştır. Ayrıca, İstanbul'da ve Anadolu'da sıcaksavaş 
bölgesinden uzakta yaşayan Ermeniler, tehcir kararının dışında tutulmuşlardır. Osmanlı Hükümeti, 
söz konusu Ermenilerin savaşdışı bölgelere yeniden yerleştirilmesi sırasında, Ermeni nüfusun zarar 
görmemesi için, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talimatlarını vermişlerdir. Bu amaçla 
yayımlanan ve Osmanlı arşivlerinde bulunan emirler mevcuttur ve herkesin görmesine açıktır. Bun
lar durumun somut kanıtlarıdır. 

Bir yandan Birinci Dünya Savaşının devam etmesi, öte yandan iç ayaklanma ve isyan, savaş
tan kaynaklanan ortam, mahallindeki kin ve intikam duyguları, söz konusu sevk sırasında 
kafilelerin birtakım saldırılara uğramalarına da sebep olmuştur. Hükümet, bu durumu engellemeye 
çalışmıştır. Nitekim, devlet otoritesinin kuvvetli olduğu bölgelerde, Ermeni kafilelerine karşı çok az 
sayıda saldırı vuku bulmuştur. Ermeni kafilelerine kötü davranan ve hükümetin talimatlarına uy
mayan yaklaşık 1 390 kişi yargılanmıştır; birçoğu da, idam dahil, cezaya çarptırılmıştır. Kendi 
vatandaşlarını, Ermeni vatandaşlarına saldırdı diye o günkü Osmanlı Devleti yargılamış ve 1 390 
kişiyi cezalandırmış; bir kısmını da idam etmiştir. Burada şu soruyu sormak istiyorum bu rakamları 
verdikten sonra: Ermenileri yok etmeyi amaçlayan bir devlet, Ermeni kafilelerine kötü davrandığı 
için, kendi görevlilerini cezalandırır ve hatta, suçun ağırlığına göre ölüm cezasına çarptırıp bunları 
infaz eder miydi?! 

Ayrıca, savaş günlerinin araç, yakıt, gıda ve diğer imkânlarının yetersizliği, ağır iklim şartlan 
ve tifüs gibi salgın hastalıklar da can kaybının artmasına yol açmıştır. Esasen, söz konusu zaman 
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dilimi, tüm Anadolu halkının aynı kaderi paylaştığı bir dönemdir. Bir hastalık gelince, tifüs, sadece 
Ermenileri değil, Türkleri de, Müslümanları da, diğer azınlıkları da herkesi vurmuştur, kırıp geçir
miştir. 

Emperyalist güçlerin Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı süresince, Ermenileri kışkırtma 
faaliyetleri ne yazık ki devam etmiştir. Kasım 1918'de Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümü ile 
Kilikya bölgesini işgal eden -yani, o zamanki Adana bölgemiz- Fransız kuvvetleri, bölgede bir Er
menistan devleti kurma vaadiyle Ermenilerle anlaşmıştır. Önce, Ermeni gönüllü taburları, daha son
ra da Fransız lejyonuna bağlı Fransız askerleri ve yine, Fransız yabancı lejyonuna bağlı Ermeni lej
yonu kurulmuştur. 

Frans komutasındaki bu Ermeni askerleri, 1921 yılına kadar bölgede kanlı katliamlar yapmış
lardır. Bu husus, Fransız belgelerinde de kayıtlıdır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu tarihî gerçeklerin çarpıtılarak 1915'te yaşanan olayların dün
ya kamuoyuna "soykırım" olarak takdim edilmeye çalışılması, hukukî dayanaktan da tamamen yok
sundur. Soykırım terimi, 9 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen 
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin 2 nci maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre soykırım, aynen, şöyle ifade edilmiştir: "Ulusal, etnik, dinî ve ırksal bir grubun, sırf 
bu grup mensubu olmaları nedeniyle -sadece öyle doğmuş olmaları ve o gruba mensup olmaları 
sebebiyle- kısmen veya tamamen yok edilme kastıyla öldürülmeleri; ciddî bedensel ve ruhsal zarara 
uğratılmaları veya böyle bir grubun fizikî varlığını kısmen veya tamamen yok edeceği açıkça belli 
olan yaşama koşullarına tabi tutulmaları, grup içinde doğumları önleyecek tedbirlerin zorla uy
gulanması yahut bir grubun çocuklarının başka bir gruba zorla nakledilmesi." Birleşmiş Milletlerin 
kabul ettiği soykırım bu çerçeve içerisinde geçerlidir; sadece bu tanıma uyan eylemler soykırım 
suçu olarak adlandırılabilir. Bu tanımla üzerinde hassasiyetle durulması gereken, bir grubun, bu 
grup mensubu olmaları nedeniyle, kısmen veya tamamen yok edilme kastıdır. Böyle bir kastın mev
cut olmadığı ise açıkça ortadadır. Burada, yine, kasıt, bilinçli bir şekilde, suçlu olsun suçlu olmasın, 
herhangi bir şey yapsın yapmasın, sadece öyle doğduğu için "senin yaşama hakkın yok" demektir 
ve bilinçli ve kasıtlı olarak, tamamen yok olmanın onlar üzerinde tatbik edilmesidir. 

Bir insan grubunun, sırf o gruba ait olduğu için yok edilmesi, ancak asırlarca önyargıların oluş
turulması suretiyle mümkün olabilir. Oysa, Anadolu, asırlarca, çok değişik kimliklerin bir arada, 
barış içinde yaşadıkları bir toprak parçasıdır; insanlarda birbirlerine karşı başka yerlerde gör
düğümüz önyargı yoktur. Soykırım iddiasında bulunan çevreler, doksan yıldır, tüm çabalarına rağ
men, Osmanlının Ermenileri yok etme niyetini ortaya koyan tek bir belge bulamamışlardır; belge 
dediklerinin de sahteliği ortaya çıkmıştır. 

Esasen, Ermeni iddiaları, hukukî olarak Birinci Dünya Savaşından hemen sonra araştırılmıştır. 
Savaş sonrasında İstanbul'u işgal eden İngilizler, Ermeni Patrikhanesinin raporlarına dayanarak, 
katliam ve değişik suçları işlemekten sorumlu tuttukları, aralarında bakan ve diğer üst düzey sivil 
ve askerî yöneticilerin de bulunduğu, 144 Osmanlı yöneticisini yargılamak üzere, Malta'ya sürgüne 
göndermişlerdir; ancak, Osmanlı arşivleri, kontrolü altında olmasına rağmen, İngilizler, bütün 
çabalarına ve uğraşmalarına karşın, söz konusu şahısları suçlayacak tek bir kanıt, belge bulamamış
lardır. Bunun üzerine, Malta sürgünlerinin tümünü serbest bırakmışlardır; yani, onları, önce, Mal
ta'ya "bu işleri yaptınız" diye götürüp suçlayanlar, daha sonra, ispatlayamadıkları için, bütün bel
geler de ellerinde ve kontrollerinde olmasına rağmen, ispatlayamadıkları için, hepsini serbest bırak
mışlardır. Bu şekilde, Ermeni soykırımı iddialarının geçersizliği, taa o dönemde, Birinci Dünya 
Harbinin hemen ertesinde, zaten ispatlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetin kurulmasından sonra, yaklaşık yarım yüzyıl; yani, elli yıl, 
Ermeni iddiaları gündeme gelmemiştir. Bu iddiaların 1965 yılından itibaren ivme kazandığı ve bir 
kampanyaya dönüştüğü görülmektedir. Ardındaki saiklar hakkında görüş ve spekülasyonlar çeşit-
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lidir. Bazı Ermeni gruplar, sözde soykırım iddialarını dünya kamuoyuna tanıtmak için, araç olarak 
terörü seçmişlerdir. Halkımıza ve ülkemize karşı, geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren, yeni nesil
lerini önyargıyla, nefretle yetiştirenler, 1973 yılında, ASALA gibi bazı terörist örgütler vasıtasıyla, 
Türk diplomatlarına ve Türk hedeflerine yönelik terör saldırılarını başlatmışlardır. Türk hedeflerine 
karşı 200'den fazla saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırılar, 4 kıtada, 21 ülkede vuku bul
muştur. Yine, söz konusu terör saldırıları sonucu, 1985 yılına kadar, 30'u aşkın diplomatımız, kamu 
görevlimiz ve aileleri, yakınları şehit olmuşlardır; bu vesileyle, aziz şehitlerimizi bir kez daha rah
metle anıyor ve huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hatırlayacaksınız, bu cinayetleri haber yapan yabancı basın yayın organları 
haberleri verirken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - ... 

"bir Türk diplomatı öldürüldü" diye kısacık yazmışlardır. Haberin altında ise, uzun uzun, 1915 
yılında meydana gelen olayları tek yanlı, âdeta ırkçı bir bakış açısıyla okurlarına ve dinleyenlerine 
aktarmışlardır. Bu terör örgütlerinin bazı mensupları yakalanmış olmalarına rağmen, ne yazık ki 
cezalandırılmamışlardır. Terör örgütlerinin faaliyetlerinden haberdar olanlar, bu örgütlerin faaliyet
lerini, ancak kendi vatandaşları zarar görünce engellemek yoluna gitmişlerdir. 

Şimdi, biz de sormak isteriz; eğer bu teröristler zamanında yakalansa ve adalete teslim edilsey
di, terörizm denilen bela, bugün bu kadar büyük bir tehdit oluşturur muydu ve bugünkü terör örgüt
leri, o terör örgütlerinden örnekler alırlar mıydı?! (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ancak, terörle bir sonuca ulaşılamayacağını anlayan militan Ermeni çev
releri, bu defa Türkiye'ye karşı yürüttükleri kampanyada taktik değiştirerek, sözde soykırımın çeşit
li ülkelerin ulusal ve yerel parlamentoları tarafından tanınması yoluyla Türkiye'ye baskı yapmaya 
çalışmışlardır. Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra bu yöndeki faaliyetler önemli öl
çüde artış göstermiştir. Bugüne kadar, Arjantin, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Lübnan, Rusya Federasyonu, Slovakya, Uruguay, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi Par
lamentoları ile Avrupa Parlamentosunda sözde soykırıma ilişkin haksız bildiri veya kararlar kabul 
edilmiştir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Avustralya, İsviçre'deki bazı yerel 
parlamentolarda da, ne yazık ki, bu konuda kararlar geçirilmiştir. Tarihî gerçekleri hiçe sayan, Türk 
Milletine karşı büyük haksızlık ve saygısızlık teşkil eden bu kararları, yine tarih mahkûm edecek
tir. 

Son olarak, Almanya'da anamuhalefeti oluşturan Hıristiyan Demokrat Partisi Birliği (CDU ve 
CSU) Federal Parlamento Grubu tarafından, 22 Şubat 2005 tarihinde Ermeni iddialarına ilişkin 
olarak, Federal Parlamentoya bir karar tasarısı sunulmuştur. 

Fransa'da, bu amaçla, son zamanlarda, üç ayrı tasarı Parlamentoya sunulmuştur. 
Ayrıca, diaspora, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden, sözde soykırımın tanınmasını 

sağlayacak bir karar kabul edilmesini sağlamak amacıyla, uzun süredir yoğun bir kampanya yürüt
mektedir. 24 Nisan öncesi, Amerika Birleşik Devletleri Kongresine, sözde soykırıma ilişkin bir 
karar tasarısının sunulması çabaları olduğuna dair duyumlar vardır. 

Bazı Ermeni çevrelerinin bu çabaları, bugüne kadar, ABD yönetimlerinin kararlı tutumları 
sayesinde amacına ulaşamamıştır. Benzer girişimler, başka ülkelerde de devam etmektedir. 

Bütün bu girişimlere karşı her düzeyde aktif bir diplomatik mücadele sergilemekteyiz. 
Bu kürsüden, bu tür girişimlerin sahiplerine bir kez daha seslenmek istiyorum değerli arkadaş

lar. Parlamentolar, tarihî olaylar hakkında karar alabilecek, yargıya varabilecek kurumlar değildir. 
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Tarihi, ancak tarihçiler değerlendirebilir. Saikları ne olursa olsun, yabancı parlamentolara sunulan 
ve Ermeni soykırım iddialarına destek veren tüm tasarılar, bizleri yaralamakta, müttefik olarak gör
düğü ve bildiği bazı ülkelerin niyetlerine ilişkin Türk kamuoyunda soru işaretlerinin oluşmasına 
neden olmakta ve Ermenistan'la ilişkilerimizin geleceğine hiç de olumlu katkı yapmamaktadır. Söz 
konusu parlamenter meslektaşlarımızı, bu tür girişimlerden vazgeçmeye davet ediyorum; yaptık
larının hiçbir faydası yoktur. 

Aşırı Ermeni çevrelerinin diğer önemli bir amacı da, sözde soykırımın ülkemiz tarafından 
tanınmasının, AB üyeliğimiz için bir önkoşul haline getirilmesini sağlamaktır. Bildiğiniz üzere, 17 
Aralık Zirvesi öncesi Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet 
ve hükümet başkanlarına gönderdiği bir mektupla, Türkiye ile müzakerelerin başlatılmamasını is
temiştir. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının bu mektubu dikkate almamış olmalarını, 
hatta bazılarının mektuba tepki göstermiş olmalarını memnuniyetle karşıladık. 

Değerli arkadaşlar, peki, nasıl oluyor da, 1915 yılında yaşanan olaylar, tarihî gerçeklerin tam 
aksine, bazı ülke parlamentoları tarafından soykırım olarak nitelendirilebiliyor?.. Bunun en önemli 
sebebi, çok iyi organize olmuş ve elinde büyük maddî imkânlar bulunan diasporanın yıllardır yürüt
tüğü kapsamlı faaliyetlerdir. 

Diasporanın faaliyetleri, Ermenistan Devleti tarafından, bazen gizli bazen de açıkça desteklen
mektedir. Ermenistan büyükelçilerinin, sözde soykırımın çeşitli ülke parlamentoları tarafından 
tanınmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüttüğü görülmektedir. 

Diaspora, her yıl sözde soykırım konusunda çok sayıda kitabın basılmasını, Ermeni görüşlerine 
yakın yazarlar tarafından kaleme alınan makalelerin önemli gazete ve dergilerde yayımlanmasını 
sağlamaktadır. Sözde soykırım konusunda çok sayıda konferans, toplantı ve sempozyum düzenlen
mektedir. Bunlara, Ermeni görüşlerine yakın araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı sağlanarak, 
konu sürekli gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. 

Diaspora, benzer şekilde, sözde soykırımı işleyen daha çok belgesel nitelikli filmlerin çekil
mesini sağlamaktadır. Bunların çok sayıda sinema ve televizyon kanalında yayınlanmasını teşvik 
etmektedir. 

Son olarak. Ermeni asıllı Kanadalı Atom Egoyan tarafından çekilen Ararat filmi, çok sayıda ül
kede gösterilmiştir. Filmin gişe hâsılatının yaklaşık 3 000 000 dolar, maliyetinin ise 15 500 000 
dolar olduğunu düşünürseniz, bu faaliyetlerin nasıl fonlandığını çok iyi bir şekilde göreceksiniz. 

Diaspora, propaganda amacıyla sadece bir film için bu kadar büyük para harcayabilmektedir. 
Bu rakam, sanırım, karşı karşıya bulunduğumuz çevrelerin propaganda gücü hakkında hepimize bir 
fikir vermektedir. Her yıl yayımlanan kitaplar, makaleler ve filmler yoluyla özellikle Batılı ülkelerin 
kamuoyları etkilenmekte, parlamentolarının sözde soykırımı tanıması için ciddî bir baskı unsuru 
yaratılmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu noktada bir özeleştiri yapmayı zorunlu görüyorum. Tür
kiye, maalesef, Ermeni iddiaları konusunda, uzun yıllar genellikle savunmada kalan bir politika iz
lemiştir; gerçeklerin dünya kamuoyuna anlatılması için gerekli arşiv çalışmaları zamanında yapıl
mamıştır veya gerekli altyapı ve tasnif çalışmaları tamamlanamadığı için, istenilen düzeyde hizmet 
verilememiştir. Bu durum, dışarıda, Türkiye sanki bir şeyleri gizliyor imajını oluşturmuştur ve buna 
bazıları inanmıştır. İhtiyaç duyulan maddî kaynak, ne yazık ki sağlanamamıştır. Büyük ölçüde dev
letin sağladığı küçük bir bütçeyle bu mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. Biz, okullarımızda ve 
üniversitelerimizde, gençlerimize, konuya ilişkin tarihî gerçekleri öğretmezken, Ermeni diasporası, 
çeşitli ülkelerde, ders kitaplarında sözde soykırımına ilişkin bilgilerin yer almasını ve genç nesil
lerin beyinlerinde ülkemize karşı önyargıların oluşmasını sağlamakta büyük mesafe kaydetmiştir. 
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Bütün bunlarla, bugüne kadar hiçbir şey yapılmamıştır da demek istemiyorum. Bu asılsız id
dialara karşı büyük bir özveriyle mücadele vermiş değerli insanlarımıza ve kurumlarımıza da hak
sızlık yapmak istemiyorum; onların yaptıkları bütün çalışmaları, kıt kaynaklarla, zor şartlarda yap
tıkları bütün çalışmaları da takdirle karşılıyorum; ama, karşı tarafın yaptığı çalışmalar karşısında 
bizim yaptığımız çalışmaların yetersizliğini ve geçmişte gösterdiğimiz ihmalin altını burada çiz
mekten de geri kalmıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, bugün yapmakta olduğumuz bu genel görüşmeyi 
çok önemli görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil, bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımız 
konuya gereken duyarlılığı göstermeye başlamışlardır. Bütün siyasî partilerimiz aynı duyarlılık 
içerisindedir. Ermeni iddiaları, sadece hükümet tarafından yürütülecek bir mücadeleyle başarılı 
olunacak bir konu da değildir; ancak toplumumuzun bütün kesimlerinin ve bireylerin ortak 
çabalarıyla bu alanda başarılı olabiliriz. 

r 

Sayın Başbakanımız ile Sayın Anamuhalefet Partisi Başkanı arasında 8 Mart 2005 tarihinde 
yapılan ortak açıklama, Ermeni iddialarıyla mücadele azmimizi göstermek bakımından önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Türkiye, bütün dünyaya, iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir mücadeleye 
başlayacağını göstermiştir. Sayın Başbakan ve Sayın Anamuhalefet Partisi lideri, Türk ve Ermeni 
tarihçileri ve diğer uzmanlardan bir grup oluşturarak, ülkemizin arşivleri dahil, tüm ilgili arşivlerde 
1915 dönemini araştırmaları ve gerçekleri aydınlığa kavuşturmaları yolunda tarihî bir çağrıda 
bulunmuştur. 

Bu konuda, Türkiye'nin, ciddiyet ve samimiyetini göstermek bakımından, daha da ileri bir 
teşebbüste bulunduğunu açıklamak isterim. Değerli arkadaşlar, bu konudaki teklifimizi, Sayın Baş
bakanımız, resmen, bir mektup aracılığıyla, Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'a da göndermiş
tir. Sayın Başbakan mektubunda ortak komisyon kurulması önerimizi iletirken, bu önerimiz kabul 
gördüğü takdirde, böyle bir komisyonun kuruluş ve çalışma yöntemlerini Ermenistan'la görüşmeye 
hazır olduğumuzu, bu yönde bir girişimin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hizmet 
edecek bir adım oluşturacağını da bildirmiştir. Buradan, özellikle, parlamentoları sözde soykırımı 
tanıdığına dair kararlar alan ülkelere, Ermenistan'ı bu çağrıya olumlu cevap vermesi için teşvik et
melerini beklediğimizi vurgulamak istiyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bu olayların hangi tarihte, nerede geçtiğini bilmeden, böyle bir olay nerede 
oldu dediğinizde suskun kalan; ama, bu tip uydurma ve iftira dolu bildirilere, kararlara imza atan 
parlamenterlere ve parlamentolara buradan çağrıda bulunuyorum; mademki ilgileniyorsunuz bu 
olaylarla, o zaman, ilginizi devam ettirin; bizim yaptığımız bu çağrılara karşı, Türkiye Cum
huriyetinin yaptığı bu çağrılara, bu gayretlere karşı destek verin ve Ermenistan üzerinde etkinizi 
gösterin. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu yapmazsanız, o zaman, hepinizi, sadece, basit iç-
politika yapan, sadece basit içpolitika ve basit oy çıkarı uğruna milletlere hakaret eden, ülkelere 
hakaret eden, çıkarlarınızı bile unutan ülkeler ve parlamentolar olarak ilan edeceğiz sizi. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, Ermenistan ile ilişkilerimize kısaca değinmek istiyorum. 
Özellikle Batılı ülkeler, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurarak sınırı açmamız için bize telkinde 
bulunmaktadırlar. Bildiğiniz üzere, Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde, diğer bütün eski Sovyet cum
huriyetleriyle birlikte Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımıştır. Bağımsızlığın ardından ekonomik 
güçlüklerle karşılaşan Ermenistan'a insanî yardımda da bulunmuştur Türkiye. 

Türkiye, Ermenistan'a önemli bir jest daha yapmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecini 
başlatırken, Karadeniz'e kıyısı olmadığı halde, bölgede huzur, istikrar ve barışı temine katkı sağ
lamak için Ermenistan'ı da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatına davet etmiştir. Ermenistan, bu 
şekilde, halen, merkezi İstanbul'daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünde temsil edilmektedir. 

Bununla birlikte, az önce yukarıda bahsettiğim gibi, Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının ıs
rarla sürdürdüğü, gerçekleri çarpıtan politikaları nedeniyle, Türkiye'nin Ermenistan ile diplomatik 
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ilişki kurması mümkün olamamıştır. Bunlar, normal komşuluk ilişkileri tesis edilmesini arzulayan 
bir devlet için normal davranışlar mıdır?! Hangi devletten, sınırlarını resmen tanıdığını ortaya koy
mayan bir devletle ilişkilerini normalleştirmesini bekleyebilirsiniz?! 

Ayrıca, Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak, kardeş 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımamaya ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal al
tında tutmaya devam etmektedir. Yüzbinlerce Azerî, mülteci kamplarında dünyanın en sefil hayatını 
çekmektedir. Türkiye bu ihtilafın sona ermesi için aktif faaliyette bulunmaktadır. Azerî ve Ermeni 
meslektaşlarımla bu çerçevede son iki yılda çok kere görüşmeler yaptık; bu çabalarımız da sürecek
tir. 

Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerinin normalleştirilmesini istemektedir; ancak, bu ülkenin, ulus
lararası hukukun temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı tutumu 
ile iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmaması, Türkiye'nin Ermenistan'la diplomatik ilişki kur
masına imkân vermemektedir. Bütün bunlara rağmen, Türkiye ile Ermenistan arasında charter uçak 
seferlerine izin verilmiştir. Binlerce Ermenistan vatandaşı Türkiye'ye gelmekte ve çalışabilmek
tedir. Sivil toplum düzeyinde temaslar mevcuttur. Ermenistan'ın, tarihî gerçeklerin ortaya çıkarıl
masını sağlayacak çağrımıza olumlu yanıt vermesi, şüphesiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal
leştirilmesi sürecine de müspet katkı sağlayacaktır. Buradan, bir kere daha, Ermenistan'a bu çağ
rımızı yinelemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, karşımıza çeşitli nedenlerle Ermeni iddiaları getirenlerin ileri sürdük
leri bir husus, Türkiye'yi tarihiyle barıştırmak iddialarıdır. Türkiye tarihiyle barışıktır. Bunu söy
leyenlere gülmek isterim. Türkiye, tarihiyle övünmektedir; Türkiye, tarihiyle barışıktır; açılarıyla, 
tatlılarıyla, Türkiye, tarihine sahip çıkmaktadır. (Alkışlar) Ve yüzyıllar boyunca da, Türkiye, geç
miş Türk devletleri, medeniyetlere, dünyaya çok büyük katkılar sağlayan ülkeler olmuştur ve geç
miş Türk devletlerinin yönetimindeki birçok ırk, birçok coğrafya, o günlerin barış ve huzurunu 
aramaktadır. Eğer geçmişimizdeki atalarımız asimilasyonu hedef almış olsalardı, yok etmeyi hedef 
almış olsalardı, bugün, tarihte birçok ırk, birçok devlet, birçok dil ve birçok din yoktu, yok olmuş
tu. (Alkışlar) 

O bakımdan, Türkiye tarihiyle barışıktır ve tarihiyle de övünmektedir. Türkiye'nin tarihiyle il
gili bir sorunu yoktur; kimsenin bundan da bir şüphesi olmasın. Doğrudur; belki tarihimizin bazı 
sayfalarını özellikle silik bırakmışızdır; bunun da altını çiziyorum. Mesela Osmanlı İmparator
luğunun son yüzyılında. Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın yüzyıllarca yaşadıkları toprakları 
nasıl terk ettikleri, terk ederken yüzyıllarca yaşadıkları topraklara serptikleri kubbeleri, camileri, 
minareleri, köprüleri, hanları, hamamları, sarayları bırakıp nasıl geldiklerinin acılarını, biz, ne yazık 
ki gençlerimize çok anlatmamışızdır; ama, bunun da bir sebebi olmuştur. Bunun sebebi, yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyetini barış, huzur ve geleceğe dönük duygularla kurma sebebidir; acılar
la, kinlerle, nefretlerle değil; gençliğimizi geleceğe döndürmektir, ufka baktırmaktır. Bu vizyonla 
kurulduğu için, belki bizim bu noksanımız vardır; ama, bizim çektiğimiz acılar, dünyada az millet
ler tarafından çekilen acılardır. Sadece Balkanlardan, Avrupa'nın ortalarından değil, doğudan, 
güneyden, kuzeyden, dünyanın her tarafından çekilirken bu acılar yaşanmıştır ve bu acılar, birçok 
romana, birçok hikâyeye konu olmuştur. Yoksa, tarihimizden utandığımız için tarihimizdeki bazı 
sayfaları karanlık tutalım duygusuyla olmamıştır bu. 

Bir hususun üzerinde dikkatle durulması gerektiğini düşünmekteyiz değerli arkadaşlarım. 
Burada konuştuğumuz konuların merkezinde, hangi nedenle olursa olsun, insanlar, çektikleri acılar, 
can kayıpları bulunmaktadır. Biz, o dönemde bu topraklarda yaşayan Müslüman veya gayrimüslim, 
Türk veya diğer unsurlardan insanlarca yaşanan ve hepimize üzüntü vermiş olan karşılıklı acıların 
vakur bir şekilde anılmasını saygıyla karşılarız; ancak, acıların, dolaylı ilgisi dahi olmayan kişi ve 
gruplarca siyasî amaçlarla sömürülmesini de asla kabul etmeyiz. Bu acıları yalan ve iftiralara alet 
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ederek intikam duygularının yeşertilmesini, insanımız ve ülkemiz aleyhine önyargı ve nefret duy
gularının yaratılmasını ise asla kabul etmeyiz. 

Değerli milletvekilleri; Türkiye, Ermeni iddiaları konusunda inisiyatif alan, tarihî gerçeklerin 
ortaya çıkarılması için her türlü gayreti gösteren bir politika izleyecektir. Türkiye, her zaman 
tarihiyle yüzleşmeye hazırdır ve tarihimizden utanılacak hiçbir dönem olmamıştır. Bu mücadelede 
sonuna kadar gitmeye kararlıyız. 

1915 olaylarına nasıl, hangi şartlar altında gelinmiştir? 1915'te ne olmuştur? Tehcir uy
gulamasının sonuçları nasıl tecelli etmiştir? Tüm bu hususlar, uzman tarihçiler tarafından da derin
lemesine incelenecektir. Çalışmalarımız, kurumlarımız arasında en geniş ve etkin bir işbirliği ve eş
güdüm içinde yürütülecektir. Bunun altyapısı oluşturulmaktadır. Halkımız, gerçekler hakkında bil
gilendirilecek ve bilinçlendirilecektir. İçte yürütülecek çalışmalara paralel olarak, dışarıda da ger
çeklerin tanıtılması, haksızlıklarla mücadele edilmesi için aktif bir çaba içinde olacağız. 

Bu süreçte, Türkiye kadar, belki de çok daha fazla, başka ülkeler, tarihçileriyle yüzleşmek 
zorunda kalacaklar ve o dönemdeki bazı politikalarını bugünkü nesillere anlatmakta zorlanacaklar
dır. Bu süreç, topyekûn bir mücadeleyi gerektirecektir. Bu mücadeleyi, Yüce Meclis olarak, 
Hükümet olarak, bürokrat, akademisyen, bilim adamı, basın yayın kuruluşları, işadamları olarak 
milletçe yapacağız ve yeni bir strateji izleyeceğiz. Türk Milleti, birlik ve bütünlük içinde, bu 
mücadeleden de başarıyla çıkacaktır. Bu konudaki inancımız tamdır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalara değer veriyoruz, noksanlıklarını görüyoruz ve yeni bir çalış
ma dönemini başlatıyoruz. Bu yeni çalışma döneminde, hükümet, siyasî partiler, kuruluşlar, sivil 
toplum örgütleri ve ülkenin bütün aydınları el ele olacaktır; çünkü, bu, hepimizin millî bir davasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu duygularla, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum ve 
başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına ilk konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Şük

rü Elekdağ. 
Sayın Elekdağ, buyurun. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Ermeni iddiaları konusunda açılan genel görüşmede Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önceki yıllarda bu kürsüden yaptığım konuşmalarda, Türkiye'nin, Er
meni sorunu konusunda uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı olduğunu belirtmiştim; ama, itiraf 
edeyim, o günlerde, bu konuda, Türkiye'nin üstüne çöken ataletten kurtularak somut bir atılım 
yapacağı hususunda hiç de umutlu değildim. Buna mukabil, şimdi, bu alanda ciddî adımlar atıl
dığını görüyorum ve bundan kıvanç duyuyorum. 

Gerçek şu ki değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üç ilke imza attı veya atmak 
üzere. Bunlardan birincisi, 24 Martta, Cumhuriyet Halk Partisinin inisiyatifiyle yurdumuza davet 
edilen Amerikalı tarihçi Prof. Justin Mc Carthy'nin, Sayın Meclis Başkanımızın da değerli destek
leriyle, Meclis çatısı altında yaptığı "Ermeni iddialarının gerçek yüzü" konulu konuşmasıdır. Bilim
sel eserleriyle uluslararası alanda isim yapmış olan Prof. Mc Carthy'nin büyük ilgiyle izlenen 
konuşması, soykırımı iddialarıyla mücadele için izleyeceğimiz stratejiye ışık tuttu. 

İkincisi, Sayın Başbakan Erdoğan ile Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın Baykal'ın üzerinde 
mutabık kaldıkları, tarihî gerçeklerin bilimsel araştırmayla gün ışığına çıkarılması amacıyla, Tür
kiye ile Ermenistan arasında ortak tarihçiler komisyonu kurulmasını ve arşivlerin kısıtlamasız açıl
masını öngören tarihsel öneridir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına, bu öneriyi esas alan ve 
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Türkiye'nin, Ermeni iddialarına yönelik politikasının temel ilkelerini açıklayan bir karar tasarısı 
sunulacaktır. 

Üçüncüsü, yine, İktidar ve Anamuhalefet Partilerinin ortak görüşleri uyarınca, Ermeni 
propagandacılarının soykırımı iddiasına dayanak olarak gösterdikleri "Mavi Kitap" gibi propagan
da malzemesinin bu niteliğinin dünya kamuoyuna duyurulmasında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çok önemli bir rol üstlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İngiltere 
Avam Kamarası ile Lortlar Kamarasına mektup göndermesi öngörülmektedir. 

Görüleceği üzere, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bütün olarak ül
kemizin karşı karşıya kaldığı haksız suçlamalarla mücadele alanında önemli girişimler üstlenmiş 
bulunmaktadır. Bu, benim için fevkalade bir gurur ve övünç kaynağıdır; bu hissiyatımı, eminim, bu 
çatı altındaki bütün arkadaşlarım paylaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda yeri geldikçe bu girişimler üzerinde duracak ve Yüce Mec
lise gerekli bilgileri sunacağım. Prof. Mc Carthy'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
yaptığı konuşmada şu sonuçlar çarpıcı biçimde ortaya çıktı: 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletinin ölüm kalım savaşı verdiği bir dönemde Er
meniler, kendilerine hiçbir saldırıda bulunulmadığı ve hiçbir tahrikle karşılaşmadıkları halde isyan 
etmişler ve Osmanlı topraklarını işgal eden Rusya'yla işbirliğinde bulunarak, devletlerine hıyanet 
etmişlerdir. İçsavaşı başlatan, ilk kanı döken Ermenilerdir. Suç, Ermenilerdedir. 

1915 olayları mukateleye, yani, karşılıklı kırıma dönüşen tipik bir vatana ihanet ve isyan 
olayıdır. Doğu Anadoluda Ermeni Halkı tarafından korunan ve beslenen Ermeni çeteler, Anadolu'ya 
giren Rus Ordusuna karşı çarpışan Türk Ordusunun güvenliğini tehdit eden sabotaj eylemlerinde 
bulunmuş, cephede savaşan Türk askerlerinin hayatına kastetmiş, Türk ve Müslüman köylerine sal
dırarak katliamlar yapmış ve stratejik bir harekât planı uyarınca -bunun altını çiziyorum, stratejik 
bir harekât planı uyarınca- Türk Ordusunun oluşturduğu cepheye giden kilit önemdeki ikmal ve tak
viye yollarını kesmişlerdir. Osmanlı Ordusu ardını emniyete almak için, tümen düzeyinde büyük 
birliklerini Ermeni isyancılar üzerine sevk etmeye zorlanıyor, bunun bir sonucu olarak da Rus Or
dusuna karşı direniş gücü zayıflıyordu. Bunun, bu koşullarda tehcir veya zorunlu göç, yani, savaş 
alanında yerleşik Ermenilerin buralardan alınıp Osmanlı İmparatorluğunun başka yerlerine, başka 
vilayetlerine yerleştirilmeleri, Osmanlı Devletinin, varlığını koruma hakkı çerçevesinde uygulamış 
olduğu meşru ve hukuken haklı bir önlemdi. 

İstanbul ve İzmir dışında kalan Ermeni halkının isyan eden ve düşmanla işbirliği yapan kesim
lerinin zorunlu göçe tabi tutulmalarının nedeni, etnik kökenleri veya dinî inançları değildi. Zorunlu 
göçün temel nedeni, savaşan bir ordunun gerisinde güvenlik sağlamaktı. Bu nedenlerle, Er
menilerin, soykırımına maruz kaldıkları yolundaki iddiaları temelden asılsız ve mesnetsizdir. Evet, 
bunlar, Prof Justin Mc Carthy'nin söylediklerinin bir özeti. 

Justin Mc Carthy şunu da belirtiyor, diyor ki: Osmanlı Hükümetinin belgelerinin özenle in
celenmesi. İttihat ve Terakki liderlerinden hiçbirinin veya devlet mekanizmasındaki herhangi bir 
kişinin Ermenilere katliam yapılması hususunda talimat verdiğini gösteren bir kanıt bulunduğunu 
ortaya koymamaktadır. Aksine, taşradaki valilere, idarî birimlere ve tüm askerî birliklere, tehcir 
kafilelerindeki kişilere zarar verebilecek, can kaybına yol açabilecek her türlü saldırının ve toplum
sal taşkınlıkların önlenmesi talimatı verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Osmanlı arşivlerinde de, Prof Mc Carthy'nin belirttiği bu görüşleri des
tekleyen çok sayıda belge vardır. Bunlar, tarihin asıl kaynaklarına inen belgelerdir. Sayın Bakan 
biraz önce bu konulardan bahsetti; onun için, bu konuda ayrıntıya girmiyorum. 

Yalnız, Türkiye'nin, tarihin kaynaklarına inen bu denli sağlam belgelere sahip olmasına karşın, 
soykırımı iddiasında bulunan Ermeniler, doksan yıldır, tüm çabalarına rağmen, dünya kamuoyuna 
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iddialarını kanıtlayabilecek açık ve geçerli tek bir belge dahi sunamamışlardır. Bu durumda, id
dialarını, doğruluğu kanıtlanmamış, hatırat türü sübjektif yayınlar ile savaş yıllarında yayımlanmış 
propaganda amaçlı kitap niteliğindeki üç kaynağa dayandırmak zorunda kalmışlardır. Bu üç kaynak 
hakkında kısaca bilgi sunmamın yararlı olacağı kanısındayım. 

Bunlardan biri, Talat Paşaya atfedilen telgraflardır. Bu, Aram Andonyan isimli bir Ermeni 
yazar tarafından kaleme alınmıştır; fakat, bu kitaptaki belgelerin hepsinin düzmece olduğu kanıtlan
mıştır. Bu konuda, Şinasi Orel ve Süreyya Yuca isimli iki araştırmacımız "Ermenilerce Talat Paşaya 
Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü" adlı bir kitap yayımlanmışlardır; bu, İngilizce'ye, Fransızca'ya 
da tercüme edilmiştir. Çok etkili bir kitap olmuştur bu; tam anlamıyla, Andonyan'ın kitabını çürüğe 
çıkarmıştır. Öylesine ki, artık, bugün, Ermeni tarihçiler bu kitaptan bahsetmemektedirler, Andon
yan'ın kitabından. 

Ermenilerin iddialarını dayandırdıkları ikinci kaynak, İstanbul'da, 1914'ten 1916'ya kadar 
Amerika Birleşik Devletlerinin Büyükelçisi olarak görev yapan Büyükelçi Morgenthau'nun, 1918 
yılında yayımlanmış olan "Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü" adlı hatıratıdır. Bir Amerikalı tarih
çi, Princeton Üniversitesinin öğretim görevlisi Prof. Heath Lovvry bu kitabı şöyle tarif ediyor; on
dan alıntı yapıyorum: "Amerikan kamuoyunun belirgin özelliklerinden biri haline gelen ve 
günümüzde de varlığını sürdüren güçlü Türkiye aleyhtarlığının temel taşlarından biri olan Morgent
hau'nun kitabı, İttihat ve Terakki Hükümetinin, Birinci Dünya Savaşını bahane ederek, Ermeni azın
lığa karşı planlı bir soykırım uyguladığı inancının anaçıkış noktalarından biridir." Prof. Lovvry, bu 
ifadelerini, 1991'de yazmış olduğu o kitapta belirtmiştir. 

Prof. Lovvry, çok dikkatli ve yoğun bir araştırma sonucunda yazmış olduğu "Büyükelçi Mor
genthau'nun Öyküsünün Perde Arkası" kitabıyla, Morgenthau'nun anılarını içeren kitabın tümüyle 
yalan ve yarı gerçek verileri içerdiğini belgelerle ortaya koymuştur. Prof. Lovvry, Morgenthau'nun 
kitabındaki açıklama ve iddiaların tutarsızlığını ve uydurma olduklarını, bu iddiaları, Büyükelçinin 
İstanbul'daki görevi sırasında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği resmî rapor ve telgraflar ile Tür
kiye'de geçirdiği yirmialtı ay boyunca tuttuğu günlüğündeki bilgileri karşılaştırmak suretiyle kanıt
lamıştır. Morgenthau'nun anıları eski güvenirliliğini kaybetmiş olsa bile. Ermeni tezlerinin bazı 
taraftarları, bugün, hâlâ bu kaynağa atıfta bulunmaktan kendilerini alamıyorlar. 

Ermenilerin tezlerinin savunmasında dayandıkları üçüncü kaynak, esas adı "Osmanlı İm
paratorluğunda Ermenilere Uygulanan Muamele 1915-1916" olan ve aynı zamanda "Mavi Kitap" 
olarak da atıfta bulunulan kitaptır. 1916 yılında, "Wellington House" diye anılan İngiliz Savaş 
Propaganda Bürosu tarafından yayına hazırlanmış bu kitap, İngiltere Parlamentosunun onayıyla, 
Parlamento Mavi Kitaplar Külliyatı çerçevesinde yayımlanmıştır. Bu kitap, savaş sırasındaki tüm 
İngiliz vahşet propaganda etkinlikleri gibi, uydurma, yarı uydurma veya tarafgir rapor ve al
gılamalar üzerine bina edilmiştir, bir aldatmacadır. Artık, bu husus, tam anlamıyla ortaya çıkmıştır 
bugün. Bu duruma rağmen, bugün, Mavi Kitap, hâlâ güvenilir bir tarihî eser olarak değerlendiril
mekte, akademik çalışmalarda kullanılmakta, İngiliz ve Amerikan okulları ile üniversite öğren
cilerine, ciddî bir kaynak olarak, hocaları tarafından tavsiye edilmektedir. O bakımdan, bu kitabın, 
İngiltere Parlamentosunun alacağı kararla, propaganda malzemesi olduğunun ve güvenilir tarihî bir 
kaynak olmadığının belirtilmesi son derece yararlı olacaktır. 

İşte, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından topluca imzalanarak 
İngiltere Avam Kamarası ile Lordlar Kamarasına gönderileceği tasavvur edilen mektupla güdülecek 
amaç bu olacaktır. Tahminimiz, İngiliz Parlamentosunun bu konuda etik ve nesnel bir yaklaşım ser
gileyerek, Osmanlı Devleti-Ermeni çatışmasının muğlak yönlerinin gün ışığına çıkarılmasında ve or
tak tarihimizin bu önemli kısmına açıklık getirilmesine katkıda bulunacağı umudundayız. 

Değerli arkadaşlarım, sözde Ermeni soykırımı iddiasının hukukî açıdan incelenmesine bugüne 
kadar gereken ölçüde önem verilmediğini belirtmek durumundayım. Ülkemizde bu konuda yetiş-
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miş çok az eleman var. "Soykırımı" terimi belirli bir tanımı olan bir suça ilişkindir ve suçun tanımı 
ile varlığının nasıl saptanacağı, 11 Ocak 1951'de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Soykırımı 
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinde yer alır. Sözleşmenin 2 nci maddesinde 
soykırımı tanımlanmıştır. Bu madde ışığında, soykırımı suçunun varlığından bahsetmek için üç 
temel unsurun varlığı gerekmektedir. Bunlardan birincisi, ulusal, ırksal, etnik veya dinsel bir 
grubun; yani, bu dört gruptan birinin veya birkaçının hedef olarak alınmasıdır. İkinci şart, hedef 
grup mensuplarının öldürülmeleri veya yok edilmelerine yol açacak birtakım insanlıkdışı eylemiere 
tevessül edilmesidir. Üçüncü unsur da, söz konusu eylemle hedef alınan grubu, sırf o gruba mensup 
olmaları nedeniyle kısmen veya tamamen yok etme kastının mevcut olmasıdır. Sözünü ettiğim bu 
üçüncü unsur, soykırımı eyleminin saptanmasında kilit bir nitelik taşıyor ve onu diğer adam öldür
me fiillerinden ayırıyor. 

Bir fiilin soykırımı olabilmesi için, belli bir grubu sırf o gruptan olması nedeniyle katletme kas
tının mevcut olması gerekiyor; yani, bir Ermeni soykırımından bahsedilebilmesi için, sırf Ermeni 
oldukları için Ermenileri yok etme kastının mevcut olması icap ediyor. 

Örneğin, Brezilya'nın Amazon, Paraguay'ın da Guaki Kızılderililerine karşı soykırımı suçu iş
lediklerine dair şikâyetler, 1969 ve 1974 yıllarında Birleşmiş Milletlere intikal etti. O zaman yapılan 
incelemeler sonucunda, suçluların ve kurbanlarının teşhisinde hiçbir zorlukla karşılaşılmadı; ancak, 
yok etme kastının mevcudiyeti kanıtlanmadığından, Brezilya'nın ve Paraguay'ın suçlanmaları müm
kün olmadı. 

Peki, değerli arkadaşlarım, bu yok etme niyetinin varlığı nasıl saptanır? Yok etme niyeti eğer 
örtülü ise, bunu teşhis etmenin yöntemi nedir? 

Niyetin varlığı, Nürenberg Mahkemesi gibi bir yargı sürecinde, örneğin, Alman Nazi Partisi 
kararlarında Yahudilerin yok edilmesi hususundaki iradenin belgelerde mevcudiyeti nedeniyle açık
ça belirlenebilir. 

Örtülü bir niyet varsa, bunun saptanmasının yolu objektif bir bakışla olayların izlenmesidir. 
Daha önce belirttiğimiz üzere, Osmanlı arşivlerinde yapılan araştırmalarda açık bir niyetin varlığını 
gösterecek hiçbir belge mevcut değildir. Aksine, belgelerde, zorunlu göç işleminin mümkün ol
duğunca güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yönelik yüzlerce talimat ve hükümet kararı mev
cuttur. 

Kapalı bir niyetin varlığını ise şu nedenlerle ileri sürmek mümkün değildir: 
1- Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden milliyetçilik çağına kadar yaklaşık sekiz yüzyıl 

boyunca Türk ve Ermeni toplumları arasında dostluk hüküm sürmüştür. Toplumlar arasındaki bu 
uzun birliktelik sırasındaki geçişme (osmoz) sonucu Ermeni toplumu Türk-Osmanlı yaşam tarzını 
ve kültürünü benimsemiş ve Osmanlı sanat, kültür ve müziğini zenginleştiren çok önemli katkılar
da bulunmuştur. Osmanlı'nın sağladığı hoşgörü ortamında kendisine tanınan hak ve ayrıcalıklardan 
da yararlanarak refah içinde yaşayan Ermeni toplumuna duyulan güven nedeniyle "milleti sadıka" 
unvanı verilmiştir. Bu sayede, Ermeniler, iş hayatında olduğu gibi, kamu hizmetlerinde de çok 
önemli mevkiler elde etmişler ve devletin en üst kademelerine tırmanarak devlet yönetiminde söz 
sahibi olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu belirttiklerimiz son derece ilginç ve sıradışı bir tabloyu yansıtmak
tadır. Dünya tarihinde farklı dil ve din sahibi olarak bu kadar uzun süre böylesine iç içe ve barış 
içinde yaşayan iki başka halkın gösterilmesi ya mümkün değildir yahut da çok zordur. 

2- Osmanlılarda, Ermenilere karşı hiçbir zaman ırk düşmanlığına dayanan bir akım oluşmamış
tır. Almanya'da Yahudilere karşı hükümet propagandasıyla da desteklenen ve pekiştirilen an-
tisemitizme benzer bir anti-Ermeni akımın mevcudiyeti Osmanlı İmparatorluğunda hiçbir zaman 
gözlemlenmemiştir. 

- 3 0 -



T.B.M.M. B : 83 13 . 4 . 2005 O : 1 

3- Tehcirin Ermenilere uygulanması, Ermeni oldukları için değil, düşman karşısında tutunmak
ta güçlük çeken, ricat halinde olan bir ordunun ardının güven içine alma zorunluluğuyla karşılaşıl
dığında art bölgede, arka bölgede yerleşik olmalarındandır. Bu uygulamanın kapsamına, bilahara, 
isyan çıkaran, düşmanla işbirliği yapan, Ermeni komitacılara yataklık yapan diğer vilayetler ve böl
geler de ilave edilmiştir, zaruretler dolayısıyla. 

4- Tehcir, tüm Ermenileri kapsamamıştır -Bakın, bu gözden kaçırılıyor. Tehcir tüm Ermenileri 
kapsamamıştır- nitekim, hastalar, sakatlar, yetimler ve dul kadınlar, Protestan ve Katolikler, Ermeni 
mebuslar ile aileleri, Osmanlı ordusundaki Ermeni subaylar ile askerler ve aileleri, merkez ve taş
radaki Ermeni devlet memurları ile aileleri, devlete sadakat ve iyi halleri gözönünde tutulan kişiler 
ve bu meyanda ticaretle uğraşanlar tehcir uygulaması dışında bırakılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
5- İstanbul'daki Ermeni toplumu, savaş boyunca hiçbir tacize uğramadan, huzur ve sükûn 

içerisinde yaşamıştır. 
6- Savaş dönemindeki Ermenilerden oluşan sıhhiye bölükleri, cephelerde ateş altında düşman

la savaşan Türk ordularına hizmet vermiştir. Ermenilerden oluşan levazım birlikleri sadakatle 
görevlerini yerine getirmişlerdir. 

7- Çanakkale ve Sarıkamış Savaşlarında, Ermeni askerler Türklerle birlikte düşmana karşı 
savaşmışlardır. Bu nedenle, vatana hizmet faslından birçok Ermeni vatandaşımız uzun süre maaş al
mıştır. 

8- Savaşın sona ermesinden sonra, Osmanlı Hükümeti, Aralık 1918'de, tehcire tabi tutulan Er
menilerden geri dönmek isteyenlerin eski yerlerine nakledilmeleri konusunda bir dönüş karar
namesi çıkarmış ve uygulamaya koymuştur. 

9- Tehcir edilen halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınması 
hususundaki hükümet talimatlarını ihlal edenlerden 1 300'den fazla sivil ve asker, kurulan divanı 
harp mahkemelerince cezalandırılmış ve birkaçı da asılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu hususlar, Osmanlı Devletinin, Ermeni uyruklarına karşı örtülü bir 
yok etme niyetinin de bulunmadığını açıkça ortaya koyuyor. Örneğin, Hitler Almanyası için şöyle bir 
senaryo düşünülebilir mi: Naziler, Almanya'nın birçok yerinde, Yahudileri imha kamplarında gaz
layarak yok ederken, başkent Berlin'de ve diğer birçok yerde, Yahudiler güven ve huzur içerisinde 
yaşacak, Yahudi sıhhiye bölükleri cephelerde ateş altında Alman ordularına hizmet verecek, Yahudi 
asıllı askerler, cephelerde Almanlarla birlikte düşmana karşı savaşacak ve can verecek... Değerli ar
kadaşlarım, bu söylediklerim, soykırımı iddiasının ne denli büyük bir yalan olduğunu ortaya koyuyor. 

Konunun hukukî yönüyle ilgili olarak belirtilecek bir husus da, siyasî grupların, Birleşmiş Mil
letler Soykırımı Sözleşmesi korumasına dahil olmadıklarıdır. Yani, anılan sözleşmeye göre, belli bir 
siyasî grup silahlı bir çatışmanın tarafı ise, Soykırım Sözleşmesi kapsamında korunacak kişiler kap
samına alınmaz. Dolayısıyla, Hınçak ve Taşnak Partileri siyasî ve silahlı gruplar olmaları nedeniy
le, Soykırım Sözleşmesi korumasına girmemektedirler. Bu açıdan da, Ermenilerin, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında soykırımına maruz kaldığı iddiası tam anlamıyla geçersiz olmaktadır. 

Bu bağlamda, vurgulanması gereken bir husus da, Ermeni propagandacılar ile yandaşlarının 
onbinlerce Osmanlı Ermenisinin Rus işgal orduları safında çarpıştıklarını ve uyruğunda oldukları 
devlete ihanet etmiş olduklarını gözden kaçırma çabalarıdır. Bu işbirliğinin tehcir olayından önce 
başladığı ve savaşın patlamasıyla birlikte, Ermenilerin, Rusya safında yer aldıkları, belgelerle kanıt
lanan tarihsel gerçeklerdir. 
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Bunu çok ilginç bulacaksınız değerli arkadaşlarım; çünkü, Ermeni ihanetini ve Ermenilerin 
savaşa taraf olduklarını teyit eden en güvenilir kaynak Bogos Nubar Paşadır. Nitekim, Birinci Dün
ya Savaşını takiben toplanan Paris Barış Konferansına katılan Ermeni Delegasyonu Başkanı Bogos 
Nubar Paşa, Ermenilerin, sırf İtilaf Devletleri safında çarpışarak savaşa ciddî katkılarda bulunmaları 
nedeniyle, Osmanlı otoritelerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını açıkça kabul etmiştir. Bogos 
Nubar Paşa, Barış Konferansında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: "Kendi özgür iradeleriy
le, kaderlerini hak ve adaletin şampiyonu olan tarafla birleştiren Ermenilerin, İtilaf Devletlerinin or
tak düşmanımıza karşı elde ettikleri zafer dolayısıyla bağımsızlık hak etmişlerdir." Böylece, Bogos 
Nubar Paşa, Barış Konferansına katılmak için Ermenilerin muhasım taraf olduğunu ilan etmiş ve 
ihanetlerinin ödüllendirilmesini istemiştir. 

Bakınız, Bogos Nubar Paşanın bu konuda The Times of London Gazetesinde basılan bir mek
tubunu okuyayım size. Bu mektup 1919'da basılmıştır. Şunları söylüyor mektubunda, Bogos Nubar: 
"Ermeni gönüllüleri Fransız Legion Etrangere saflarında savaşarak zafer kazanmışlardır. Legion 
d'Orient'daki sayıları 5 000'di ve General Allenby'in kesin zaferine katkıda bulunan Suriye ve Filis
tin'deki Fransız kuvvetlerinin de yansından fazlasını Ermeniler oluşturuyorlardı. 

Kafkasya'da Rus Ordularına katılan 150 000 Ermeni'ye ilaveten Andranik, Nazarbekoff ve 
diğerlerinin komutasındaki 50 000 Ermeni, dört yıl boyunca, sadece İtilaf Devletlerinin davaları uğ
runa savaşmakla kalmamışlar, aynı zamanda, Rusya'nın çökmesinden sonra da mütarekenin im
zalanmasına kadar, Kafkasya'da Türklerin ilerlemesine karşı koyan ve engelleyen yegâne kuvveti 
oluşturmuşlardır." 

Değerli arkadaşlarım, buna benzer çok beyanlar var elimizde; fakat, göreceğiniz gibi, Bogos 
Nubar, Ermenilerin savaşta muhasım taraf olduğunu söylüyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, 
bütün bu konunun savaş hukuku çerçevesinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu, bir 
dünya savaşı içinde bir içsavaştır. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, sizden, Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik stratejisinden bah
sedeceğim. Sayın Bakanımız bu konuyu gayet etraflı olarak işledi; o bakımdan, ben, o hususları 
kapsamayacağım, belki bir iki ilave noktayı dile getireceğim. 

Şimdi, diaspora milliyetçileri ile Ermenistan'ın şahinlerinin bugüne kadar Türkiye'ye uy
guladıkları strateji dört ana unsura dayanıyor. 

Bunlardan birincisi, tarih bu konuda hükmünü vermiştir savıyla, karşıt görüşte olanlarla tarih 
konusunda herhangi bir tartışmayı reddediyorlar. 

İkincisi, Türk tezleri lehinde bilimsel görüşler ileri süren akademisyenleri tehdit ve baskı 
yoluyla susturuyorlar. 1985'te, Washington Post ve New York Times Gazetelerinde, 69 Amerikalı 
bilim adamının yarım sayfa olarak bir deklarasyonu yayımlandı. 69 bilim adamı bu deklarasyonu 
imzaladılar. Bunlar, soykırımı iddiasına karşı tutum alıyorlardı. Deklarasyonu imzalayan Amerikalı 
akademisyenler tehdide uğradı ve evleri yakıldı. Bunlar şimdi susuyorlar, konuşamıyorlar. 
Amerika'da oluyor bu. Bunların içinde bir konuşan Justin Mc Carthy, diğerleri konuşamıyor. 

Tabiî, Ermeni milliyetçiler, maalesef, bu bilimsel terör yöntemlerini sürdürüyorlar. 40 büyükel
çimizi, başkonsolosumuzu ve diplomatımızı alçakça öldürdükten sonra, terörü şimdi de akademik 
alanda sürdürüyorlar. 

Üçüncüsü, sorunun siyasî nitelikte olduğunu ileri sürerek, sadece, işlenen suçun nasıl telafi 
edileceği konusunda Türkiye'yle müzakere masasına oturmak istediklerini vurguluyorlar. 

Dördüncüsü de -bunu Sayın Bakanımız da vurguladı- bir taraftan Türkiye'ye sözde soykırımını 
kabul ettirmeye yönelik uluslararası kampanya sürdürürken, diğer taraftan da, Amerika ve Avrupa 
Birliğinin baskılarından yararlanarak, Ankara'yı, Türkiye-Ermenistan sınır kapılarını açmaya mec
bur etmeyi düşünüyorlar. Yani, onlar bildiklerini yapacaklar, bizim hakkımızda tezvirat ve iftiralara 
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devam edecekler; fakat, Amerika ve Avrupa Birliği yoluyla Türkiye üzerinde baskı kurdurarak, Tür
kiye'ye sınır kapılarını açtıracaklar. 

Şunu söyleyeyim: Türkiye çok önemli jestler yapmıştır; hava kapısını açmıştır, sınırlarda Er
menilere vize verilir, Türkiye'ye gelirler, çalışırlar vesaire filan... Bütün bunlar, tabiatıyla, çok iyi 
niyetli jestlerdir; fakat, maalesef, Erivan'daki hükümet, bunlara, kesinlikle, Türkiye'nin yaptığı iyi 
niyet jestleri olarak bakmıyor; bunlara, Amerika'nın, Avrupa'nın baskısıyla Türkiye'yi dize 
getirerek, Türkiye'yi zorlayarak, Türkiye'nin mecburen yaptığı birtakım hareketler diye bakıyor. Bu 
oyunu bozmak lazım, bu oyuna gelmemek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Ermenistan'ın ve diasporanın bu hesaplan temelden çürük; çünkü, dış 
baskılarla Türkiye'nin dize getirilebileceğini ve ona, tarihini, birtakım savaş, propaganda yalanlan 
üzerine bina ettirilmesinin dayatılabileceğini düşünmek, boş bir hayal. 

Aynı şekilde, Erivan'ın "ben hem Türkiye aleyhinde karalama ve iftira kampanyamı yürütürüm 
hem de ona, büyük devletlerin baskısı ve şantaj yoluyla, her istediğimi yaptınnm, bu meyanda, sınır 
kapısını da açtırırım" politikasının Türkiye tarafından da kabul edilmesi mümkün değildir. Bu 
nedenle, Ermeni milliyetçiler ve Erivan'daki şahinler, bu gerçekleri kabul etmedikleri ve Türkiye'ye 
karşı akılcılıktan uzak politikalar izlemekte ısrar ettikleri takdirde, sadece Ermenistan'a ve Ermeni 
Halkına zarar vereceklerini bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu politika sağlıklı olmaktan uzaktır. Ermenistan, Türkiye'ye zarar 
vereceğiz diye, kendine daha büyük zararlar vermektedir. Ermenistan kendini bu durumdan kurtar
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, esasında, gerek Türkiye'nin gerek Ermenistan'ın çıkarlan, asırlar boyun
ca, aynı topraklar üzerinde birbirlerine karşı hoşgörü ve banş içinde yaşamış olan Türk ve Ermeni 
Uluslarını banştırmak, onları savaş yıllarından kaynaklanan derin önyargılara tutsak olmaktan kur
tarmak ve hoşgörü, dostluk ve işbirliğine dayalı bir ortak geleceği paylaşmalarına imkân verecek 
ortamı yaratmaktır. 

Hükümetçe, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulması düşünülen karar tasansının 
da amacının bu olduğunu anlıyorum. Türkiye, bu ortak geleceği inşa etmek amacıyla, Türkiye ile 
Ermenistan'ın kendi tarihçilerinden oluşacak ortak bir komisyon kurmalarını, ulusal arşivlerin, kısıt
lamaya tabi tutulmadan araştırmaya açılmasını ve çalışmaların, bilimsel bir ciddiyet içinde, düzen 
içinde yapılmasını izleyecek bir mekanizma ortaya çıkanlmasını önermiştir. Bunu, Sayın Baş
bakanımız ile Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı ortaklaşa önermişlerdir. 

Bu girişimin uygulanabilmesi için, Ermenistan'ın işbirliği şarttır. O bakımdan, Erivan'ın şunu 
düşünmesi gerekiyor: Türkiye ile Ermenistan, eğer, tarihe ortak bir perspektiften bakamazlarsa, o 
zaman, iki tarafın da çocuklarına ve gelecek nesillere bırakacaktan miras, önyargı, düşmanlık, in
tikam duygularından başka bir şey olmayacaktır. 

O bakımdan, akıl ve mantık, Türkiye'nin yapmış olduğu önerinin ciddiyetle ele alınması, ortak 
komitenin kurulması, arşivlerin açılması ve bu konuda harekete geçilmesidir. Geçmişin, 
bugünümüzü ve geleceğimizi karartmasının önlenmesinin yolu budur. Eğer, Ermenistan, Tür
kiye'yle iyi komşuluk ilişkileri kurmak ve işbirliği zeminini geliştirmek istediği takdirde, Tür
kiye'nin ortak tarih değerlendirilmesi önerisini kabulde tereddüt etmemelidir. 

Tabiî, Sayın Bakan vurguladı; ben de, önemi dolayısıyla, o noktaya bir değinmek istiyorum. 
Esas itibariyle, iyi niyetli, dünya barış ve istikrarına katkıda bulunmak isteyen her ülke ve her dev
let adamı da Türkiye'nin bu önerisini desteklemelidir. İçpoütika mülahazalarını bir tarafa bırakmalı, 
Türkiye'nin uzlaşıya, sağduyuya ve barış özlemine dayalı bu önerisini kuvvetle desteklemelidirler. 

Sözlerimi uzun vadeli devlet stratejisi ihtiyacı ve arşivlerin tek çatı altında toplanması önerisiy
le bitireceğim. Halen, bu konuyla iştigal eden devlet daireleri ve kurumlar birbirleriyle -Sayın 
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Bakan da bu hususu tespit etti ve bunun değiştirileceğini söyledi fakat- koordinasyonsuz bir şekil
de çalışıyorlar. 

Karşılaştığımız sorun, kamuoyu oluşturulması, siyaset, hukuk ve tarih gibi dört boyutu bulunan 
devasa bir meseledir. Bu itibarla, oluşturulacak strateji, bu dört boyutu da kapsayacak şekilde ol
malıdır. 

Strateji ortaya çıkarıldıktan sonra da, uygulanması için gerekli yapılanmaya gidilmesi 
gerekecektir. Bunlar yapılmadığı takdirde, iktidar ile muhalefetin başlatmış oldukları bu tarihî ortak 
girişim canlı tutulamaz, bir saman alevi gibi parlar ve söner. O bakımdan, bu bahsetmiş olduğum 
noktalar üzerinde durmak son derece önemli. 

Bu bağlamda, önemle el atılacak bir konu da, Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü tarafın
dan kitap halinde yayınlanan ve çok değerli belgeleri içeren kitapların İngilizce ve Fransızcaya ter
cüme edilmeleridir. Şimdi, elimizde çok değerli kitaplar var. Bunlar bir belgeler külliyatı, hakikaten 
muazzam şeyler var bunların içerisinde; fakat, bunlar İngilizceye ve Fransızcaya çevrilmiş değil. 

Devlet arşivlerinin Osmanlı dönemine ait internet sayfasında, değerli arkadaşlarım, 2 500 say
falık belge var. Bu belgelerin Türkçe transkriptleri ve orijinallerinin fotoğrafları internet ortamında 
sergileniyor; yani, orijinallerinin fotoğraflarını da görüyorsunuz, Türkçe transkriptlerini de görüyor
sunuz. Bu belgelerin de yabancı dillere çevrilmesi, Türk tezinin savunulması için son derece yarar
lı olacaktır. Keza, arşivlerin uzman ihtiyacı büyüktür, bu ihtiyaç da süratle karşılanmalıdır. 

Arşivler açısından yaşamsal önemde olan bir konu, Amerika'daki Ulusal Arşiv Dairesi 
(National Archives) örneğine uygun olarak, Türkiye'deki askerî ve kamuya ait tüm arşivlerin, sürat
le bir çatı altında toplanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bütün arşivler Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü bünyesi içine alınmalıdır. 

Halen Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yanında, Cumhurbaşkanlığı, Cum
huriyet Tarihi Arşivleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı arşivler, Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı Askerî ve Stratejik Etütler Başkanlığı (ATAŞE) Arşivi, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
ASAL Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Arşivi ile bakanlıklara bağlı arşivler bulunmaktadır. Bunların 
hepsi Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesi içine alınmalıdır. Bir yerde baktığınız 
zaman onu nerede bulabileceğinizi görebilmelisiniz. 

Türkiye'de araştırma son derece güç. Bir çatı altında olmayan, yaygın ve çokbaşlı yönetsel 
yapıda olan arşivler farklı uygulamalara yol açıyor. Böyle olunca, araştırmacılar, araştırma yaptık
ları kurumlarda farklı farklı arşiv uygulamalarına maruz kalıyorlar. Bu durum da, gerek Türk gerek 
yabancı araştırmacılar arasında bazı kısıtlamalara maruz kaldıkları yolunda yersiz spekülasyonlara 
yol açıyor. 

Ben, sabrınıza teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elekdağ. 
AK Parti Grubu adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu. 
Sayın Daloğlu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açmış olduğu genel görüşmede sözde Er
meni iddialarını anlatmak üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel değerli Dışişleri Bakanımız ifade ettiler; 
ancak, giriş cümleme aldığım için sizlerle ben de paylaşmak istiyorum. Ermeni meselesini anlatır
ken ve konuşmamızın sonuna kadar defalarca Ermenilerden bahsedeceğimizden dolayı, Türk Mil
letiyle bin yıl beraber yaşamış ve ticaretimize, sanatımıza, musikimize, bestemize, güftemize, 
mimarîmize büyük katkıları olmuş ve büyük sanatkârlar yetiştirmiş olan Ermenilerimizi kesinlikle 
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bu konunun dışında tutuyoruz. Bizim burada iddia etmek istediğimiz konu, terörist çete örgütleridir 
ve onların yalanlarına çanak tutan çevrelerdir. Böylece, Ermeni meselesini anlatırken, siyasî kim
liğimizin dışında, bir tarihçi ve bir arşivci olarak, huzurlarınızda konuşurken, yararlandığım, Tapu 
Kadastro Arşivi, emekli Büyükelçimiz Kâmuran Gürün'ün Ermeni Dosyası, Esat Uras Hocamızın 
Tarihteki Ermeni ve Ermeni Mezalimi, rahmetli Kâzım Karabekir'in Türk İstiklal Harbimiz ve Ali 
Fuat Cebesoy'un Moskova Anıları gibi arşiv kaynaklarıyla sizleri aydınlatmaya çalışacağım; tekrar, 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz Anadolu'ya geldiğimizde, Anadolu'da, o güne kadar hiçbir devlet 
kurmamış, hiçbir millî kimlik ibraz edememiş birçok boylar vardı. Biz Malazgirt Savaşını, zan
nedersem, Bizanslılarla yaptık, Romen Diyojen'le yaptık; 1071. Hatta, ondan öncesinde de, 
1048'de, Kars Ani ve Erzurum Pasinler Savaşını yaparak Anadolu'ya girdik ve o günün şartlarında, 
Ermeniler de, dağınık küçük krallıklar, prenslikler, Gürcü Krallıkları gibi başlıklar adı altında, daha 
evvel Anadolu'ya hükümran olan Perslerin, Medlerin, daha sonra Romalıların egemenlikleri altın
da çok da huzurlu yaşamamışlardır ve biz, Anadolu'da, Türkiye Selçukluları ve peşine de Osmanlı 
Devleti dönemindeki bin yıllık sürede, hem Ermenilerle hem de Ermenilerin dışındaki azınlıklarla, 
gerçekten, hem kardeşçe hem dostça hem de onların bizim tarihimize ve coğrafyamıza katmış ol
duğu zenginliklerle beraber yaşadık ve bugün de, onlardan kalan, ama kilise, ama manastır, ama bir 
taş köprü veya musiki tarihimizin repertuarını zenginleştiren onların bestelerini, biz, titizlikle 
koruyoruz ve bunlardan gurur da duyuyoruz. 

Ancak, Türkler, tarih yapan bir millet olarak, Orta Asya'dan çıkmış, Orta Avrupa'ya, Roma'ya 
kadar gelmişlerdir. Ben bunu sormak istiyorum ve tartışmak istiyorum. Roma'ya kadar gelen Türk
ler, çok dinamik bir süreci yaşayan Türkler, yani, Orta Asya'dan, Çinlilerden, Slavlardan, Persler-
den, Macaristan'a, Roma'ya kadar geliyor, Akdeniz kavimleriyle, ikibinbeşyüz yıllık yazılı tarihin
de komşuluk yapıyor, hiç böyle bir iddia yok; Mısır'a kadar, Trablusgarp'a kadar, Magrip ülkelerine 
kadar hiç böyle bir iddia yok; mutlaka Ermenilerle ilgili de aslında böyle bir olay yok; ama, sözde 
iddia var, ne yapacaksın... Ne mi yapacağız; işte, o zaman -biraz evvel değerli üstadımız Sayın Elek-
dağ da ifade ettiler -bilim adamlarına rehber, ışık, arşivlerimizdir ve zamanında ve zamanın gerçek
leri ışığı altında yazılan belgelerdir. Türk Milleti olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
mutlaka, biz de bu arşivlerden yararlanarak yola çıkmak istiyoruz. 

Değerli milletvekillerini, Doğu Anadolu Bölgesinde, Ani'de, Ani Ermeni Krallığı -bugün Kars 
sınırları içerisinde, Arpaçay hududunda, bazı tarihî eserleri bağrında bulunduran bir medeniyet mer
kezi- ve Vaspurakan Ermeni Krallığı gibi iki Ermeni krallığı, Bizans İmparatorluğuna yüzyirmi yıl 
gibi bir zaman bağımlı yaşamış, ondan sonra dağılmışlardır. Biz, Anadolu'yu teslim aldığımızda ve 
fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağladığımızda Ermeniler Anadolu'da 
dağınık halde yaşıyorlardı ve birçoğunun mezheplerinden dolayı -malumunuzdur, Ermeniler 
Gregoryan Mezhebine mensup; ama, Anadolu'da o zamanki Bizans, Roma, Katolik ve Ortodoks 
olarak bulunuyorlardı. Dolayısıyla, bunlar daha ziyade İran'dan da etkilenerek Gregoryan Mez
hebine sahip olduklarından dolayı- Hıristiyan ve Haçlı taassubunu tarihte hep görmüşüzdür, baskı 
atında kalmışlardır, dinlerini, kiliselerini zor yaşatmışlardır; ama, Osmanlı ve Selçuklu toplumların
da bin yıl bu hoşgörüyü yaşayarak mutlu olmuşlardır, böylece kültürlerini, dinlerini ve sanatlarını 
da yaşatarak gelmişlerdir. 

Ancak, ne olduysa, değerli milletvekilleri, 19 uncu Yüzyılın ortalarında ipler koptu. Nasıl kop
tu... Malumunuz, Osmanlı Devletindeki yıkılma, gerileme ve yenilik hareketlerine, Batı'daki geliş
melere ayak uyduramama süreci başlayınca, devlet zayıfladı. Zaten, düveli muazzama, çeşitli bas
kılarla Osmanlı Devletini parçalamak istiyordu. Fransız İhtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik 
akımları, zaten, Avrupa'daki Sırpları, Hırvatları, çeşitli kavimleri, Yunanistan'ı bağımsız hale getir
mişti. Ondan sonra, Arap ülkeleri de, Müslüman olmamıza rağmen, onlar da bağımsızlıklarını is
tiyorlardı. İşte, bu arada yapılan ıslahat hareketlerinde, özellikle Gülhane Hattı Hümayununda, o 
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zamanki Dışişleri Bakanımız ve daha sonraki Başbakanımız Mustafa Reşit Paşaya, Batılı devlet
lerin ve o günkü konjonktürel durumun da etkisiyle. Ermeni cemaati üzerinde bir ıslahat yapılması, 
bazı hakların verilmesi tab edilmiştir, konuşulmuştur. Gülhane Hattı Hümayundan sonra, 1853 ıs
lahat fermanında, 1856 Kırım Savaşının sonundaki Paris Antlaşmasının 16 ncı maddesinde, daha 
sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, tarihçilerimizin 93 Harbi dediği bu savaştan sonraki Berlin 
Antlaşmasının 61 inci maddesinde Ermeni cemaati üzerinde ve onların sosyal, iktisadî hakları 
üzerinde bağımsızlığa yönelik bazı değişiklikler ve haklar elde edilmiştir. 

Bunun nedeni de, değerli milletvekilleri, 1829'daki Osmanlı-Rus Savaşından sonra Yunanistan 
bağımsız olunca, Ermeniler de bundan istifadeyle -çünkü, Ruslar Edirne'yi de işgal etmişlerdi- Er
meni Patriği Nerses Efendi idaresinde Edirne patrikleri, Rus işgal kuvvetleri komutanına baş
vurarak, Ermenilerin de bağımsız olmalarını arzu etmişler ve istemişlerdir. Böyle bir süreç geliyor. 

Efendim, Osmanlı idaresi ne yapmıştır; bakın, onu arz edeyim: Biraz evvel değerli Dışişleri 
Bakanım isim ifade etmediler; ama, Osmanlı yönetiminde, birçok, ticarî hayatta büyük ve zengin 
aileler yetişmiştir. Niçin?.. Ticaret özgürdü. Bakın, bu ailelerden bir kısmı, mesela, 1847'de çok zen
gin olan Mihran Düz ailesi, Karabet ailesi, Arakel ve Bogos aileleri. Bunlar, Türkiye'de, hür ortam
da, ticarette zengin olmuş Ermeni ailelerdir -olsunlar; ama, bu gerçekleri görmek istiyoruz- ve bun
ların bir kısmı da önemli görevlerde bulunmuşlardır. Hepsini sayıp sizi yormak istemiyorum; ama, 
Birinci Meşrutiyet Meclisinde, Gabriyel Noradunkyan Hariciye Nazırıdır değerli milletvekilleri. Bir 
devlet düşünün ki, elbette vatandaşına seçme ve seçilme hakkını veriyor ve onun bir milletvekili, 
Osmanlı Devleti gibi cihan devletinin, halen o günlerde 5 000 000 kilometrekareye hükmeden cihan 
devletinin Hariciye Nazırı olabiliyor. Bunu, bütün dünya kamuoyuna, bu kürsüden, acizane, arz et
mek istiyorum. Dahası, Sebuh Manas Paris Elçisi, Pol Manas Paris Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip, 
Artin Dadyan -isimler uzatılabilir- Andan Tıngır Paşa, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşanın tercümanı; 
yani, Osmanlı Devletinin tercüme odası, aynı zamanda, Ermenilere ve Rumlara -ille onlara değil 
ama- yabancı dilleri vesilesiyle, bir kısmın daha okumuş olması vesilesiyle, bunlara bırakılmıştır. 
Acaba, Türkler niye okuyamamıştı; onu da konuşabiliriz. Türkler niye ticaret erbabı olamamıştı? 
Serhat boylarında, akıncı olarak, tımarlı sipahi olarak birçok yerde istihdam edilen Türkler, mutlaka 
bu konuda biraz geri kalmışlardı. 

Bir parantez açarak, Mustafa Kemal, Ulu Önder Atatürk, 1924'te Adana'yı -Bahçe İlçesini-
ziyaretlerinde "bu konak kimin" diye soruyor, bu, efendim, Pastırmacıyan'ın" diyorlar, "ya şu taş 
konak kimin...", "Bu da Sıvacıyan'ın", "peki. bizim Mehmet Beyin hiç konağı yok mu? Siz neredey
diniz" deyince " biz askerdeydik Paşam" diyorlar. Bu da, evet, bizim kaderimiz. Efendim, izninizle 
-bu isimleri çoğaltmak mümkün- burayı ben geçiyorum. 

Böylece, Osmanlı Devleti zamanında hür bir şekilde yaşayan Ermeniler, çok da mutlu; milleti 
sadıka diyoruz, sadık millet, dost millet; gerçekten hiçbir problem de yaşamamışız; ama, 19 uncu 
Yüzyılın sonlarında ve 20 nci Yüzyılın başlarında problemler geliyor. Sebep şudur: Değerli millet
vekilleri, sözde Ermeni iddiaları, aslına bakarsanız, Ermenilerin bir iddiası olmaktan çıkmıştır. İşin 
başında, başta Rusya ve İngiltere'nin, Osmanlı Devleti üzerinde tarihî arzularına ulaşmak kay
gılarıyla ortaya koydukları bir senaryodur ve bunu Ermenilere oynatmışlardır; ama, Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde de, Batılı devletlerin, İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devletinin de Almanya saf
larında savaşa katılmasıyla beraber, bize düşmanlık adına onları içimizden koparmak ve bir terör 
yaratmak için yapılan yardımlarla başlayan bir anarşist hareketine dönüşmüştür. 

Bu noktadan, tehcir konusuna geçmek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, tehcir, 1915'in 24 Nisanında başlayıp, 1916'nın 28 Şubatında biten on 

aylık, onbuçuk aylık bir dönemde, Doğu Anadolu Bölgesinin özellikle, Rus işgal kuvvetlerine reh
berlik yapan ve Türk istihkâm yollarını, ulaşım yollarını ve askerî birliklerin yollarını kesen Er
menilerin buradan alınarak, yine aynı Osmanlı topraklarında başka bir yere göçü manasındadır. Hal-
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buki, tehcir veya deportation dedikleri konu, bir ülkeden alıp başka bir ülkeye, sınırları dışına at
maktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. Yani, biz, Ermeni vatandaşlarımızı Çin'e veya Hindistan'a 
veya Madagaskar'a göndermemişiz. Nereye; Suriye'ye, Lübnan'a ki, o zaman bunların hepsi bir Os
manlı eyaleti, Osmanlı toprağı. Kuzey Afrika'dan Halep, Şam, Trablusgarp ve Lübnan, Beyrut; ama, 
giderken de 6 tane önemli merkez tayin etmişiz. Yani, bu vatandaşlarımızı, değerli hemşerilerim... 

Affedersiniz, özür diliyorum, değerli milletvekilleri... Bağışlayın, dün Erzurum'daydık, biraz 
öyle oldu, affedersiniz. 

BAŞKAN - Sayın Daloğlu, buyurun, Erzurumlular dinliyor sizi. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, dağdan taştan, güvensiz yollardan gelmemeleri için, Talat Paşa'nın teh

cirle ilgili göndermiş olduğu genelgede, demiryolları, sağlam karayolları ve 6 merkez tespit edil
miştir ki, vatandaşlarımıza başıboş çeteler veya hissiyatlarından, duygularından dolayı Türkler, 
oraya varıp da herhangi bir saldırıda bulunmasınlar diye de tedbir alınmıştır. Jandarma komutan
larına, asayişe, kaymakamlara, mutasarrıflara bu konuda genelgeler gönderilmiştir. Hepimizin bil
diği ve acı bir olaydır; bu konuda ihmali görülen birçok güvenlik görevlisi o günün şartlarında kur
şuna dizilmiş, Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey İstanbul'da mahkemede yargılanıp 
idam edilmiştir. Bu işin şakası olur mu? Niye; devlet, hukuk devleti; "o da benim vatandaşımdır, 
niçin can güvenliğini sağlamadınız" diyerek cezayı da verebilmiştir. Böylece, gerçekten tehcirin ne 
kadar doğal bir hak olduğunu anlatmak istiyorum. 

Bir de başka milletlerden örnek vermek gerekirse, İkinci Dünya Harbi sırasında, Amerika, 
Pasifik kıyılarındaki Japonları Mississippi bölgesine nakletmiştir. Kaldı ki, bu Japonlar, herhangi 
bir Japon askeriyle bir ittifak içine de girmemişlerdir; ama, bir tedbir almak adına buraya gönderil
mişlerdir. Efendim, tehcirde Ermeniler ölmemiş midir, ölmüştür; Türkler ölmemiş midir, ölmüştür. 
Bunlar, önümüzdeki rakamlarda, arşivlerde, belgelerde mevcuttur. 

Bakın, bu ölümlerle ilgili birkaç rakam ifade etmek istiyorum. Tehcirde ölen Ermenilerin sayısı 
300 000 ile 400 000 arasında geçiyor, Türklerin sayısı da 420 000; kaybolanlar 315 000 diyen 
rakamlar var. Birbirine yakın, ama, tam tutmuyor belki. Böylece, tifodan, vebadan -affedersiniz- bit
ten, yoksulluktan, soğuktan nice insanlar ölmüş. Bunlar yalnız bizde de değil. Bakın, rakamlar ve 
arşivler önümüzde. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sırasında hastalıktan ölen insanların sayısı 
225 000, İtalya'da 150 000, Hollanda'da 17 000, bizde de 400 000. Demek ki, bu gibi savaş şart
larında ve o günün tıbbî imkânsızlıkları nedeniyle... Hatta, Erzurum'da 9 uncu Ordu -o zaman ordu, 
9 uncu Ordu- sağlık ve donanım bakımından hemen hemen en mükemmel ordu olmasına rağmen, 
kendi kıtalarından 50 000 insanı sağlık nedenleriyle kaybediyor. Yani, olayı, bugünün, 2005'in şart
larına göre düşünürsek, bu kadar insan nasıl ölür?.. Halbuki, bundan yirmi otuz sene önce bile, 
bebek ölümleri, anne ölümleri, işte, bulaşıcı hastalıklardan ölümler de ülkemizde fazlaydı. İşte, bun
dan doksan sene önceki tabloyu, doksan sene önceye göre düşünmemiz gerekiyor. 

Değerli milletvekillerini, Ermeni meselesinin bir diğer siyasî yönü de şark meselesi, tarihte 
şark meselesi -ona değinilmedi- yani, doğu sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedir; 1071 Malaz
girt'te, Anadolu'ya giren Türkleri Avrupa durdurmak istemiştir, durduramamıştır; Anadolu'dan 
çıkarmak istemiştir, çıkaramamıştır. Miryakefalon Savaşıyla, Anadolu'nun tapusu kesilmiş ve 
Anadolu, kısa bir zamanda, Türk yurdu olmuş. Sonra, Balkan fütuhatı başlıyor. O halde, Türkleri 
Balkanlardan atalım... Malumunuz, 1683 İkinci Viyana Bozgunu -diyelim- Türk tarihi için üzücü 
bir sayfadır. Ondan sonra, sayfa tersine dönmüştür. Böylece, şark meselesinin bir parçası olarak da 
Ermeni meselesini görmek istiyoruz. 

Hiçbir tarihî temeli olmayan 24 Nisan 1915 sözde Ermeni iddialarını, biz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve muhalefet partisi olarak ve bütün sivil 
toplum örgütleri olarak, ilan ettik; diyoruz ki: Arşivlerimizi açalım. Biz, Anadolu'da, 180 tane, 
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Türklere ait, özür dilerim 186 adet -şu anda elimdeki rakam- toplu mezar bulunmuş; bunu uzman
lar çıkarmış, incelemişlerdir. Hatta, enteresandır, bir tanesi, Erzurum, Ilıca, Alaca Köyünde kazı 
yapılırken, Atatürk Üniversitesinden Enver Konukçu hocamıza -100 küsur civarında toplu mezar 
çıktı- Chicago Üniversitesinden bir Ermeni profesör gelerek "bu, Ermeni toplu mezarıdır" dedi. Ee, 
yüz sene önceye ait mezar. Tabiî, bilim adamlan bunu tespit ederken... İnanın, halk gözüyle, orada, 
tütün tabakalarındaki al bayraklar, hüviyetlerindeki besmeleler, "Allah", "maşallah" kelimeleri ve 
Kur'an parçaları mezarlıktan topluca çıktı. Yani, bunlar, bilim adamına bile meydan bırakmadan, 
halkın gözüyle görebileceği gerçeklerdi. 186 toplu mezar bizi üzüyor, sevinmiyoruz buna. Sason'da, 
Hakkâri'de, Van'da, Zeve'de -Zeve'de büyük katliamlar yaşanmış- Erzincan'da, Yozgat'ta, Tokat'ta 
ve Erzurum'da... Tabiî, tehcir ilk Erzurum'dan başladığı için ve gençler de silah altında bulunduğu 
için, savunmasızdır bölge. Taşnak -biraz evvel üstadımız Elekdağ ifade etti- Cenevre'de, Zürih'te -
bugünkü İsviçre'de- kurulan bir terör örgütü, Hınçaklar da Tiflis'te kurulmuş bir terör örgütü olarak, 
bunlar askere gitmediler, Ermeni esnafından haraç topladılar. Değerli milletvekilleri, haraç ver
meyen kendi soydaşlarını da öldürdüler. Hatta, kilisede papazlar... Erzurum'da üç papaz öldürüldü, 
şu andaki Demirciler Çarşısında. Niçin; karşı çıktılar, o kilisede öldürüldü. Bu kavgaya, bu katliama 
ön vermeyen ve orada hem kiliseyi yaktılar hem de o papazları öldürdüler. Yani, Ermeniler, kendi 
akil insanlarını, aydın insanlarını da öldürdüler; ama kim; biraz evvel ifade ettiğimiz bu teröristler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Daloğlu, buyurun. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Özür diliyorum, zamanınızı çok almak istemiyorum. 
Değerli milletvekilleri, 27 Mayıs 1915 tarihli Göç Kanunundan birkaç satır okumak istiyorum. 

Yani, Osmanlı Devletinin, vatandaşlarına, Ermeni vatandaşlarına gösterdiği ihtimam ki, bugün, bu 
kanunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yanına koyduğumuz zaman, 
daha insanî görüyoruz. Şöyle özetleyeyim: Yediemin veya ehli hukuk dediğimiz -hukukçularımız 
bizden daha iyi bilirler- insanlara taşınmazları kayıt altına alınarak -ceviz ağacı mı, kavak ağacı mı, 
söğüt ağacı mı, her neyse, evi, meskeni, ahırı, bunlar taşınmazdır- orada "...zapturapt altına alınarak 
döndüklerinde kendilerine iade edilmek üzere verilmesine, taşınır mallarına zarar gelmemesine, 
yollardaki iaşelerine, gıdalarına, yol paralarına -biletlerine kadar- dönüşte de tekrar aynı yerlerine 
iskân edilmelerine, eğer bir başkası burayı işgal etmişse onun çıkarılmasına..." diye bir dizi devam 
eden bir beyannamedir değerli milletvekilleri. Onun için, biz, bunu, bugün hem Ermenilere hem de 
Ermeni diasporasına ve dünyaya ilan ediyoruz. 

"Eski mal durumlarına uygun olarak kendilerine mal ve arazi dağıtılacaktır. Hükümet tarafın
dan eğer evler yıkılmışsa, ev yaptırılacaktır. Çiftçilere tohumluk, evvelce sanatkâr olanlara da kredi 
ve mesleklerini idame ettirmelerine dair bir kredi sağlanacaktır. Terk ettikleri mallardan geriye 
kalanları kendilerine verilecek, bu olmadığı takdirde tazmin edilecektir..." Uzayıp gidiyor, ben 
zamanınızı fazla almayayım. 

Osmanlı Dahiliye Nazırlığı 28 Mayıs 1915'te, göç ettirilenlerin barındırılmaları, yedirilip içiril-
meleriyle ilgili hususlar içeren ayrıntılı bir yönetmelik yayımlamıştır. Bunun bazı maddeleri de -at
layarak ifade ediyorum- şöyle: "Nakli gereken halkın gönderilme işi, mahallî idare memurlarının ve 
şehir eminlerinin uhdesindedir. 

Göç ettirilen bütün hayvan ve taşınabilir mallarını beraberinde götüremeyenlere iade, götüren
lerin de nakli sağlanacaktır. 

Yeni yerleşim bölgesinde göçmenlere verilecek arazi yoksa, devlet malı ve çiftliklerden fay
dalanılacaktır." 

Değerli milletvekilleri, işte, bugün sözde Ermeni iddiaları dediğimiz ve Türk Milletini gerçek
ten gönülden yaralayan ve üzen, bizi de üzen bu iddialara cevabımız son olarak şudur: Ermeni dias-
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porası ve Ermenistan Hükümeti diyor ki: "Soykırımı kabul edin, biz sizden tazminat is
temeyeceğiz." İkibinbeşyüz yıllık yazılı Türk tarihinde böyle bir vicdansız, böyle bir mesnetsiz id
diayı hiçbir toplum bize dayatmamış, aklından bile geçirmemiş. Biz ise, bugün, o ölen şehit
lerimizin torunları olarak, dedelerimizin alnına çalınmak istenen bu karaya dur diyoruz, asla izin 
vermiyoruz, vermeyeceğiz. (Alkışlar) 

Batı kamuoyunda, Ermeni soykırım iddiaları bugüne kadar doğruluğu ispatlanmamış olan, 
hatırat türü, sübjektif bazı yayınlara dayanmaktadır. Biraz evvel Blue Book veya Mavi Kitap 
denilen kitabın yazarı Arnold Toynbee, aslında, çağımızın ünlü bir tarihçisidir, birçok da kıymetli 
eseri vardır -hakkı teslim etmemiz lazım- ama, bu eser de onun handikapı ve talihsizliği olmuştur. 
Kendisi bile bunu ölmeden itiraf etmiştir değerli milletvekilleri. Kendisi, birçok istatistiği ve hatta, 
birçok ismi boş bırakmıştır ve "ikinci el kaynaklardan biz bunları yazdık; ya, biraz da yanlış mı ne 
yazdık" diyerek bunu ifade etmişlerdir ve dolayısıyla, propaganda kitabı olmaktan öteye de 
gidememiştir. 

İzninizle, bu son sözümüzü bitireyim. Halbuki, tarih belgeyle yazılır hükmü, tüm dünya bilim 
alemince kabul edilen bir gerçektir; çünkü, arşivlere dayalı bilimsel çalışmalar, önyargı ve siyasî 
yaklaşımları ortadan kaldıracaktır. 

Değerli milletvekillerim, arşivler, belgeler doğruyu söyler. Biz, ona ulaştığımızda doğruya 
ulaşırız; ama, ideologlar, ideolojiler ise, kendi ideolojilerine mesnet aramak için bir şeyler yaratır
lar veya uydururlar. Onun için, biz, hodri meydan, diyoruz ki, arşivlerimizi açalım, Moskova ar
şivinden Malta arşivine kadar, Londra arşivinden Erivan arşivine kadar. O halde, biz arşivlerimizi 
açmışız; 100 tane belgeyi de, Viyana'da, bilim adamlarıyla değiş tokuş yapmak için takdim etmişiz; 
ama, Ermenistan, bizim bu jestimize, maalesef, olumlu cevap vermemiştir ve bu sahadan çekilmiş
tir; çünkü, arşivlere dayalı bilimsel çalışmalar, önyargı ve siyasî yaklaşımları ortadan kaldıracaktır. 
Arşivler, diğer tarihî kaynaklar arasında gerçeği en objektif şekilde yansıtan otantik belgelerdir. Bu 
nedenle, Batı ülkelerinde siyasî bir yaklaşımla ele alınan Ermeni konusunun, tarihin asıl kaynak
larına inilerek değerlendirilmesi gerekir. 

Tarihî konular ve olaylar hakkında hüküm verebilmek için, tarihin orijinal kaynakları olan ar
şivler, tarih araştırmacıları için gerçek belge niteliğindedir. Türk arşivlerinde araştırma yapmadan 
yazılacak bir bölge ve dünya tarihinde muhakkak eksiklik olacaktır; çünkü, Türk tarihi, Türk arşiv
leri, üç kıtada, geniş bir coğrafyada ve ikibin yıllık tarihte önemli belgelerdir. 

Ermeni konusunda Batı ülkelerinde yapılan yayınlar birinci elden kaynaklara dayanmadığı 
için, maalesef, eksik, hatalı ve sübjektif olmuştur. Halbuki, Türk arşivlerinde Ermeni konusuyla il
gili milyonlarca belge vardır. Bu belgeler, olayları objektif bir şekilde aydınlatacak mahiyettedir. 
Belgelerin, tarihî gerçekleri siyasî, ideolojik ve önyargılı yaklaşımlardan uzak, bilimin ışığında ay
dınlatacak olması bizim için önemli bir referanstır. 

Konu uzun; kıymetli vakitlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum; Yüce Heyete, tekrar, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Daloğlu, teşekkür ediyorum. 
Önerge sahipleri adına ilk konuşma, Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'a aittir. 
Sayın Toprak, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Önceki konuşmacılar, olayın tarihî arkaplanına ışık tuttular, ciddî bilgiler verdiler. Ben, olaya 

daha farklı bir yaklaşımda bulunmak istiyorum izninizle. Temel birkaç noktaya kısa kısa değin
melerle, vurucu ve akılda kalıcı bazı şeyler söylemek istiyorum ve mesajlarımı da, içe dönük ol
maktan ziyade, dışa dönük mesajlar şeklinde vermek gayretindeyim. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimiz tarihî bir gün yaşıyor. Yetmiş milyonluk Türk Milleti, 
iktidarıyla muhalefetiyle, 550 temsilcisiyle bugün tek yürek olmuş, tek ses olmuş ve dünyaya bir 
birlik, bir bütünlük içinde tek bir mesaj veriyor. Biz, bu birlik ve beraberliği koruduğumuz sürece, 
Türkün huzurunu, kardeşliğini, barışını, komşularıyla ilişkilerini hiç kimse bozamaz. 

24 Nisan 1915 tarihi, yani, Taşnak ve Hınçak Ermenilerinin uzantısı olan birkısım militan Er
menilerin sözde soykırım günü olarak ilan ettikleri 24 Nisan 1915 nedir? 24 Nisan 1915, Ermeni 
komite merkezlerinin kapatılmasını, evraklarına el konulmasını ve elebaşılarının tutuklanmasını ön
gören ve 14 valilik ile 10 mutasarrıflığa gönderilen emirnamedir. Osmanlı, bu emirnameyle, bu 
ayaklanmaları, başkaldırıları önlemeye çalışmıştır. 24 Nisan tarihi budur. 

Osmanlılar, bin yıla yakın bir süre, altıyüz yıl dünya egemen gücüydü. Bu egemen güç içinde, 
irili ufaklı yüzlerce kavim ve topluluklar yaşadı. 1915 tarihine kadar -bugün, Osmanlı toprakların
dan 40'ın üzerinde ülkenin de çıktığını varsaydığımızda- düşünün, yüzlerce irili ufaklı kavim için
de, Osmanlı, sadece Ermenilere mi soykırım uyguladı?! İrili ufaklı yüzlerce kavim içinde, bu id
diada bulunan başka bir kavim yok. O zaman, bu olayın arka planına ışık tutmak lazım. 

Osmanlının eğer tarihini kurcalayacaksak, beşyüz yıl önce İspanya'dan sürülen Musevileri, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi soykırımına tabi tutulan Musevileri ve daha henüz onüç ondört 
yıl önce Saddam tarafından katliama tabi tutulan Kürtleri... Sığınma ülkesi, kucak açan bir ülke 
olarak anıldık. Gerek Osmanlılar ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti tarihi... Aksi bir iddia, tarihte, Er
meniler dışında hiç kimse tarafından ortaya konulabilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlar, sözde Ermeni soykırımı iddiası gündeme geldiğinde, önünde iki 
muhatabımız var. Birisi, benim, Taşnak ve Hınçak uzantıları dediğimiz militan Ermenilerin taşeron
luğunu yaptığı sözde soykırım iddiasıdır. Bunların bir stratejisi var. Bu strateji, benim 3T formülü 
dediğim formüle dayanmaktadır. Bu militanların birinci T'si tanımadır, ikinci T'si tazminattır, üçün
cü T'si ise toprak talebidir. Şimdilik... Dün de Ermenistan Devlet Başkanı ifade etti. "Bizim yalnız
ca soykırımın tanınmasına yönelik çalışmalarımız vardır; şimdilik kaydıyla toprak talebimiz yok
tur; buna, ileride, zamanı geldiğinde, yöneticilerimiz karar vereceklerdir" demiştir. Açıkça itiraftır. 
Nihaî aşamada toprak talebini içeren, üç aşamalı, 3T formülüyle izah ettiğim bir stratejidir. 

Peki, bizim, Türk Devleti olarak bu stratejiye karşı bir strateji geliştirdiğimiz söylenebilir mi; 
maalesef, hayır. Bizim tepkilerimiz, olay sıcağı sıcağına iken, her 24 Nisan arifesinde, spontan tep
kiler, günü kurtaran açıklamalarla geçiştirilmiş yakın zamana kadar. Maalesef, bir strateji geliştiril
memiş. Belki de haklı olmanın rehaveti nedeniyle üzerine yatılmış. Ben bunu bir deyimle ifade et
mek istiyorum. Galiba, biz, bu sözde soykırım iddiası konusunda yatan aslan olduk; gezen tilki çok 
mesafe katetti. Keşke, biz de buna karşı biraz strateji üretebilseydik. 

Değerli dostlar, kısa kısa notlar vereceğimi ifade etmiştim. 24 Nisan yaklaşıyor. Dost ve müt
tefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinde bu soykırımın bu kez kabul edileceği yönünde duyumlar 
aldık; doğru olmamasını temenni ettiğimiz duyumlar. Sayın ABD Başkanı Bush, aynı şekilde, 24 
Nisan 2001 tarihinde soykırım bildirisi önüne getirildiğinde, soykırım kavramı yerine, İngilizcesi 
annihilation olan, yani, savaş sırasında öldürme, savaş ortamında öldürme, mukatele dediğimiz kav
ramı kullanmıştır. Şimdi, bu kavram yerine jenosit kavramı getirilmek istenmektedir; yani, dört yıl
da, doksan yıl önceki tarih, herhalde değişmedi. Böyle yanlış bir teşebbüs, dört yıl içinde doksan yıl 
önceki tarihi değiştirme girişimidir. 

Değerli dostlar, 24 Nisan 1915, tehcir... Bu tehcir, aslında, sadece bizim tarihimizde olan bir olay 
değil; çok yakın bir geçmişte Japonların Pearl Harbour baskınıyla Amerika Birleşik Devletlerine 
savaş açtığında Amerika Birleşik Devletleri savunma anlamında bir tedbir aldı. Dönemin Devlet 
Başkanı Franklin Roosevelt'in 7 Aralık 1941 tarihinde vermiş olduğu 9006 sayılı emir şunu içermek
tedir. Amerika'nın batı kıyılarındaki Japonların iç bölgelerdeki tecrit kamplarına gönderilmesini 
içeren bir emirdir bu; yani, savaş bölgesindeki Japonların iç bölgelere gönderilerek tecridi. Aynı şeyi 
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Osmanlı yapmıştır. Kaldı ki, bizim tehcir bölgesindeki Ermeniler -Taşnak ve Hınçak Ermenileri 
olarak düzelteyim- çete kurdular, Osmanlı ordularını arkadan vurdular, büyük katliamlara giriştiler, 
gerçek anlamında bir soykırıma giriştiler. Böylesi Ermenilere karşı sadece hukukî yollar, tehcir hak
kı kullanıldı ve tabi tutuldu tehcire. Aynı şeyi Amerikalılar yaptı. Eğer tehcirle ilgili bir karar 
alınacaksa, Franklin Roosevelt'in 9006 sayılı emri de aynı içeriktedir, aynı akıbete tabi olmalıdır. 
Ben, böyle bir dost ve müttefik ülkenin böyle bir yanlışa düşeceğine asla ihtimal vermiyorum. 

Yine, aynı şekilde dost ve müttefik olduğunu bizim söylediğimiz, ama davranışlarını çokça 
göremediğimiz bir başka ülkeye de değinmek istiyorum. Kasım 2000 ayında, 1954-1962 Cezayir 
Savaşı sırasında görev alan iki Fransız general, Le Monde Gazetesine, vicdanlarını rahatlatmak için 
itiraflarda bulunmuşlardı. Bu itiraflarda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Toprak, mikrofonunuzu açıyorum; konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - İki Fransız general, Le Monde'a verdikleri itiraflarda, 

Cezayir Savaşı sırasında 1 000 000 Cezayirliyi asker disiplini içinde öldürdüklerini ifade etmişti. 
Bu konu Fransız Ulusal Meclisi gündemine getirildiğinde, dönemin Fransız Başbakanı Jospin 
"Cezayir katliamını tarihçilere bırakalım" demişti; aradan iki ay geçti, sözde soykırım iddiası Fran
sız Ulusal Meclisi gündemine getirildiğinde, yani 18 Ocak 2001 tarihinde, bu kez Ulusal Mecliste 
bu kabul edildi. îki ay önce 1 000 000 Cezayirlinin katliamını tarihçilere bırakan Jospin, iki ay geç
tikten sonra kendisi tarih yazmaya kalktı ve sözde soykırımı tanıma kararı aldı. 

Yine, itiraflara devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Maraş'ın işgaline katılan bir 
Fransız subay Georges Boudiere, hatıralarında yazıyor; Fransız ordularına sığınan Ermenilerden 3 
tabur oluşturarak cepheye sürdüklerini, ilk günlerde bunların yüzlercesinin öldüğünü, hatırasının bir 
ay sonraki bölümünde de 3 000'den fazla Ermeninin öldürüldüğünü ifade ettiler. 

Bakın, dost ve müttefik bir ülke, galiba, Maraş işgalinde öldürülmelerine neden oldukları Er
menilerden, acaba, böyle mi özür dilemeye çalışıyor; Türk tarihi hakkında iftirada bulunmak 
suretiyle mi, çarpıtmak suretiyle mi, dost ve müttefikliğe sığmayan bu davranışla mı Hınçak ve Taş
nak Ermenilerinden özür dilemeye çalışıyor?! Bu, ciddî bir yanılgıdır, ciddî bir çifte standarttır, 
tarihin çarpıtılmaya kalkışılmasıdır. Devlet adamlığı çifte standardı kaldtrmaz. 

Çok çarpıcı bir bilgi vermek istiyorum. Ermeni ASALA Örgütünün saldırıları 1986'da son bul
muştur. Avrupa Parlamentosunda Ermeni soykırım olayının tanınması 1987 yılıdır; yani, takip eden 
yıldır. İster istemez, benim aklıma şu geliyor: Bu olayın bir tesadüften öte, terörün durdurulması 
karşılığında Hınçak ve Taşnak Ermenilerine siyasî destek mi verildi; öyleyse, bu, teröre prim ver
mek olmuyor mu?! 

Yine, bu konuda çok çarpıcı bir bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Komis
yonunda bilgi veren, aynı dönemde Avrupa Parlamentosunda büyükelçi olarak görev yapan Sayın 
Polat Tacar'ın anlattığı çok çarpıcı bir vakayı sizlerle paylaşmak istiyorum. "Avrupa Parlamen
tosunun siyasî komisyonunda soykırım kararı 16'ya 15 reddedildi. Alman milletvekili görüşme tey
bini bana dinletti. İtalyan başkan bir kez daha oylattı, yine reddedildi. Oturum değişti; bu kez, yine 
bir başka İtalyan oturuma başkanlık etti; bu kez, reddedilen karar tasarısı hiçbir şey olmamış gibi 
kabul edildi; ancak, o verilen arada bir şeyler oldu." Ne mi oldu; bunu bir Alman parlamenter, ay
nen, akabinde kürsüye gelerek ifade ediyor, "Sayın Başkan, biraz önce bana silah göstererek beni 
ölümle tehdit ettiler, beni ve ailemi ölümle tehdit ettiler; şimdi, ben, burada nasıl oy kullanırım" 
diyor ve başkanın cevabı: "Yok, önemli bir şey değil bu." Bu şekilde reddedilen bir önerge, silah 
tehditleriyle, 1986'da kabul edildi. Bu, işlerin arkabahçesidir, arkaplanıdır; önplanı çok farklı ifade 
ediliyor. Bunlar dostluğa sığacak davranışlar değil. 
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Birkısım dost ve müttefik ülke parlamentoları bunları kendi parlamentolarında gündeme 
getirerek, bunu tanıma karşılığında veya bunu tanımaktan vazgeçmek karşılığında, Türk Devletinin 
ulusal çıkarlarından tavizler istiyorlar; yani, aslında bu iddiayı, gerçek olduğuna inandıkları için 
değil, Türk Devletinin çıkarlarından taviz amacıyla malzeme olarak kullanıyorlar. İşin bu yönü çok 
ciddîdir. Burada bir samimiyet testinden geçmek gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, burada olayın iki yüzü var. Bir esas, bir de usul. Esasta, soykırım id
diasının olmadığına hepimiz yürekten inanıyoruz, bizim tarihimizde böyle bir olay yok; ancak, hak
lı olmak, sonuca gitmek için yeterli olmuyor. Ben yıllarca hâkimlik, savcılık yaptım. Haklı olmanın 
rehavetine kapılırsanız, mahkûm olursunuz, bu sözde soykırım iddiasında olduğu gibi. Yapılacak 
bir şey var; haklı olduğumuza güvenmenin rehavetine kapılmadan, ciddî ve sonuç alıcı yöntemler 
ortaya koymak durumundayız. Esası, yöntemlerle, doğru ve sonuç alıcı yöntemlerle işleme koy
duğumuzda sonuç alırız. 

Bakın, bir grup militan Ermeni, tarihte hiç gerçekleşmemiş bir olayı var gibi kabul ettirmek 
suretiyle yöntemde ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler, esasta hiç de haklı olmadıkları halde. 
Biz, yöntem konusunda yanlış yaptık; bu yanlışı kabul ettikten sonra ciddî adımlar atmalıyız ve ben, 
bu konuda ciddî olarak hangi adımlar atıldığına geçmişte baktığımda, hep spontan tepkilerin dışın
da, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Anamuhalefet Liderinin geçtiğimiz ay nokta vuruşu yaparak, 
Mavi Kitap üzerinde çok ciddî bir diplomatik atak gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Binlerce 
karavana atış yerine, nokta atışlar önemlidir. Bir grup Ermeni, bunu yaptığı için sonuç aldılar. Biz, 
galiba burada yanlış yaptık. 

Benim, sonuç alıcı, kalıcı olması için izninizle iki alanda önerim olacak; bir, siyasî alanda 
öneri. Zaten siyasî alandaki öneriler yaklaşık iki yıldır muhtelif platformlarda ifade edildi. Geç
tiğimiz iki ay içinde de iktidarıyla, muhalefetiyle ciddî adımlarla bu gündeme getirildi; ancak, bun
ların arasına, ben, tüm ülke parlamentoları olduğu gibi, o ülkelerin siyasî parti yetkililerine, tarih 
araştırmacılarına, etkin kişi ve kuruluşlarına da ulaşmak gerektiğini düşünüyorum. 

Modern yönetim anlayışında hizmetin ayağına gelinmez, hizmet ayağa götürülür. Biz arşiv
lerimizi açtık; araştırmacı gelmiyorsa, yapacağımız bir şey var, arşivlerimizden en temel belgeleri 
araştırmacıların ayağına götürmektir. Şimdi bu modern yönetim anlayışındaki hizmeti ayağa götür
mek anlayışıyla, bu belgeleri, bu araştırmacıların, bu ülke parlamentolarının, milletvekillerinin, 
siyasî parti yetkililerinin tamamına ulaştırmak zorundayız; bu, siyasî önerim. 

Bir de, hukukî alanda bugüne değin benim rastlamadığım, yaptığım araştırmada rastlamadığım 
hukukî bir öneride bulunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ermenistan Anayasasının 13 üncü maddesinde Ermenistan Cum
huriyetinin arması tanımlanırken, Ağrı Dağı tasviri yer aldığı ifade ediliyor. Bu, basit, masum bir 
cümle gibi. Anayasanın 13 üncü maddesinde "Ağrı Dağı tasviri yer alır" cümlesi var. 

Biz, 1945 yılında Birleşmiş Milletlere üye olduk. Ermenistan, bağımsızlığı akabinde, 1992 
yılında Birleşmiş Milletlere üye oldu. Uluslararası hukukta, egemen bir ülkenin, bir başka egemen 
ülkenin topraklarında gözü olduğunu, işgal amacı taşıdığını ifade eden bir söz, bir yaklaşım, bir 
cümle, üstelik anayasasında sarf edilen bir cümle, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 2, 6, 14, 39, 41 
ve 42 nci maddelerini ihlaldir. Bu ihlaller yaptırımları gerektirir. Bunlar arasında caydırıcı bazı yap
tırımlar, kara, deniz, hava ulaştırma, nakil araçlarını abluka etme, engelleme olduğu gibi, 6 ncı mad
dede öngörülen ihraç kararına varacak şekilde de ciddî tedbirler aldırılabilir ve hatta 41 ve 42 nci 
maddesinde silahlı güç kullanmaya varacak tedbirlere de, uç noktada bu tedbirlere de Birleşmiş 
Milletler karar verebilir. Bunun yolu, yine, Anlaşmanın 94 üncü maddesinde öngörülen Millet
lerarası Adalet Divanına başvurudur. 

Bu, ciddî bir hukukî malzemedir. Hiçbir ülkenin anayasasında bir başka ülkenin toprağında 
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gözü olduğunu ifade eden cümle yer alamaz. Bu uç noktada, son kabulle, nihaî kabulle bu hükmü 
koyan bir ülkenin terörist devlet, terörist ülke ilanına varacak bir cümledir. Biz bu argümanı geç
mişte, Dışişlerimizin arşivlerini taradığımda, bu argümanın, hukukî argümanın, doğrusu, kullanıl
dığına pek şahit olmadım. Ancak, çok çok önemli bir argümandır. Ben bunun üzerinde çok ciddî 
olarak durulmasını öneriyorum. 

1922 olayında, bu olay nasıl çözülmüş; Ulu Önder Atatürk'ün Meclisimizin 3 üncü toplanma 
yılı açılış konuşmasından bir paragraf sunmak istiyorum: "Ermeni meselesi denilen ve Ermeni Mil
letinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek 
istenen mesele, Kars Anlaşmasıyla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan 
iki çalışkan halkın dostluk bağlan memnuniyetle tekrar kuruldu." Böyle söylüyor Ulu Önder; an
cak, sonrasında, araya girenlerce, bu dostluk bağları koparıldı. Ermeni yazar Levon Panos Debbağ-
yan'ın geçtiğimiz hafta Dışişleri Komisyonunda ifade ettiği gibi: "Bizi Batılılar kullanıyor; bizi, 
tarihte Türkler bağrına bastı." Bu cümle, doksan yıldır söylenemiyor araya girenlerce. 

Bakın, ben, burada, her şeye rağmen, izninizle, şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bazı 
dost ve müttefik ülkeler, Ermenilerin omuzlarından, kendi ulusal çıkarları için bize ateş ediyorlar. 
Hınçak ve Taşnak uzantısı bazı Ermeniler de, dost ve müttefik ülkelerin omuzlarından bize ateş 
ediyorlar; bu, yanlış bir yaklaşım. Tarihte bu yaklaşımların sonu hep belli olmuştur. 

Ben, buradan, bu sözde soykırım iddiası üzerinden düşmanlıklar üretmeye çalışanlara ses
leniyorum: Bir gün, sizi kullanan ülkeler, arkanızdan çekildiklerinde, bu bölgeden çekilip kendi 
vatanlarına döndüklerinde, bizler, yine sizlerle yan yana, sekizyüz yıl olduğu gibi, yine komşuluk 
ilişkileriyle yan yana, dostça, kardeşçe olmak istiyoruz. Biz, size her zaman dostluk ve barış elini 
uzattık, sekizyüz yıl uzattık; bir o kadar daha barış, dostluk, kardeşlik elimizi uzattık. Bu dostluk ve 
kardeşlik elimiz hep havada kalacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
Önerge sahipleri adına, ikinci konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Birinci Dünya Savaşı 

yıllarında, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı iddiasıyla ilgili olarak verilen genel görüşme 
önergeleri vesilesiyle kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanımız, çok değerli grup sözcülerimiz ve kişisel görüşlerini açıklayan ar
kadaşımız bu meselenin çeşitli yönlerini anlattılar. 

(Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Büyük Britanya Avam 
Kamarası ile Lortlar Kamarasına gönderilecek mektup metnini Genel Kurulda imzaladılar) 

(AK Parti ve CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Ben de, müsaade buyurursanız, meselenin bazı yönleri hakkın

daki görüşlerimi arz edeceğim; ama, bunu yapmadan önce, Sayın Başbakan ile Dışişleri eski 
Bakanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'ın birlikte imzaladıkları 
metnin ülkemiz açısından gerçekten örnek bir olay olduğunu, iftihar edilecek bir olay olduğunu söy
lemek istiyorum, kendilerini huzurunuzda kutluyorum. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili pek çok kitap yayımlandı, binlerce ar
şiv belgesi var elimizde. Bu belgelerin çok ilginç bir yönü var, bir boyutu var; ben bunu dile getir
mek istiyorum. Başından beri, daha Birinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren, Ermeni soykırımı id
diaları, aslında, başka amaçlar için kullanılmıştır, başka amaçlara hizmet etmek için kullanılmıştır. 
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Bugün Ermeni meselesini değerlendirenlerin, tarih boyunca Ermeni meselesinin ne zaman, hangi 
amaçlar için kullanıldığını, zaman zaman istismar edildiğini çok iyi anlamaları lazım. 

Demin sözü edildi, pek çok arkadaşımız dile getirdi Mavi Kitap denilen belgeden bahsettiler. 
Değerli arkadaşlarım, Mavi Kitap'ın yayımlanması, doğrudan doğruya, İngiltere'nin Amerika'yı 
Birinci Dünya Savaşına sokma gayretlerinin bir ürünüdür; doğrudan doğruya Ermeni meselesiyle 
bir ilgisi yoktur. Ermeni meselesine sahip çıktığı için İngiltere bu kitabı yayımlamış değil. İngiltere, 
Birinci Dünya Savaşına girmiş, hasımları Almanya ve Türkiye; ama, Amerika savaşa girmeden İn
giltere'nin bu savaşı kazanma ihtimali zayıf, onun için bir savaş propaganda bürosu kuruluyor, adı 
Wellington House ve bu propaganda bürosu 1 160 tane kitap ve broşür yayımlıyor Türkiye ve Al
manya aleyhine. Amaç, Amerikan kamuoyunu etkilemektir ve Amerikan kamuoyunun baskısıyla, 
Amerikan Hükümetinin İngiltere'den yana savaşa girmesini sağlamaktır. Bunun için, İngiltere'nin 
en ünlü yazarlarını topluyorlar, edebiyatçılarını topluyorlar "bize öyle yayımlar yapın ki, Türkiye'yi 
ve Almanya'yı dünya gözünde çok küçültsün, aşağılasın ve Amerikan kamuoyunda, bu ülkelere kar
şı, bu milletlere karşı infial duyguları uyandırsın" diyorlar. İşte bu kitaplar, bunun için yazılıyor. Bu 
kitaplar, Amerika'da çok sayıda dağıtılıyor ve aynı zamanda, Almanya'nın Amerika'ya kendi görüş
lerini, tezlerini ulaştırmasını engellemek için Almanya ile Amerika arasında denizin altından giden 
telgraf hattı kesiliyor. İşte, Birinci Dünya Savaşında, İngiliz propaganda bürosunun amacı bu ve bu 
kitap, o zaman, o amaç için kullanılmıştı, yazılmıştı; daha sonraki yıllarda da, Ermeni militanları 
tarafından, başka ülkeler tarafından, başka amaçlarla kullanılmıştır. 

Wellington House savaştan sonra kapatılıyor, bütün belgeleri imha ediliyor ve bu yayınların iç
yüzü yeterince anlaşılamıyor kısa bir süre öncesine kadar; ama, şimdi, bunları gayet iyi biliyoruz; 
şimdi, çok iyi biliyoruz, bu kitaplar nasıl yazılmış, niye yazılmış. Almanya aleyhinde de bir Mavi 
Kitap yazılmış. Bu Almanya aleyhindeki Mavi Kitapta deniliyor ki: "Belçika'yı işgal eden Alman 
birlikleri, orada rastladıkları bütün bebeklerin ellerini kestiler, bütün papazları çan kulesine astılar." 
Böyle iddialar var; ama, savaştan sonra İngiliz Dışişleri Bakanı Chamberlain, Avam Kamarasında, 
açıkça bunun bir propaganda belgesi olduğunu açıklamış ve bu bilgilerin doğru olmadığını söy
lemiş. Peki, aynı nitelikte olan Türkiye aleyhindeki Mavi Kitap'ın gerçek boyutu niçin açıklan
mamıştır, niçin bugüne kadar bunun Türkiye aleyhinde bir tezvirat kaynağı olmasına izin verilmiş
tir, işte mesele burada. O bakımdan, bizim, işin bu boyutunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. 

Şimdi, İngiltere Hükümeti, bugün, bu iddiaların doğruluğuna inanıyor mu? İngiltere Hükümeti, 
bugün, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına inanıyor mu? Değerli arkadaşlarım, bunun 
cevabını, dışişlerinden sorumlu İngiliz Devlet Bakanı veriyor Avam Kamarasında, 1999 yılının 14 
Nisan günü yaptığı konuşmada. 

Bakınız, İngiliz Devlet Bakanı Baroness Ramsey of Cartvale ne diyor; diyor ki: "Osmanlı 
idaresinin Ermenilerin yok edilmesi kararını kanıtlayacak bir belgenin yokluğu nedeniyle, İngiliz 
hükümetleri, 1915 ve 1916'daki olayları soykırım olarak tanımamaktadır." Açıkça bunu Avam 
Kamarasında söylüyor, "biz, bu olayları soykırım olarak tanımıyoruz" diyor. Yine, devam ediyor ve 
diyor ki: "Bizce, seksen yıl önce cereyan etmiş olayların bugünkü hükümetler tarafından değerlen
dirilmesi uygun değildir; zira, bu olaylar hukukî ve tarihî tartışmalardır." 

Şimdi, dışişlerinden sorumlu İngiliz Devlet Bakanı bunu söylüyor. İngiliz bir başka bakan, 
Çevre Bakanı, 24 Ocak 2001 tarihinde bir beyanat veriyor ve şunu söylüyor: "Bir süre önce İngil
tere Hükümeti, Ermeni konusunda sunulmuş olan delilleri gözden geçirdi. 1915 ve 1916'da mey
dana gelmiş olan olayların belgelerini inceledi ve bu olayların Birleşmiş Milletler tarafından tanım
lanmış olan soykırım tanımlamasına uymadığına karar verdi. Bunlar, İngiliz Hükümetinin 
tutumudur ve değişmeyecektir." 

Şimdi, İngiliz bakanlar bunu söylüyor; fakat, sonra bakıyorsunuz, Avrupa Birliğinin üyesi olan 
bazı ülkelerin parlamentoları da, İngilizlerin bu gözlemlerini hiçe sayarak, Türkiye'de soykırım ol-
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duğu iddiasıyla raporlar yayınlıyorlar, parlamento kararlan alıyorlar. İşte, işin düşündürücü olan 
tarafı budur. 

Peki, İngilizler bugün böyle diyor da, vaktiyle Ermeniler ne diyordu? Şimdi, değerli arkadaş
larım, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Hovhannes Katchaznouni, 1923 yılının nisan ayında Bükreş'te 
düzenlenen bir Ermeni Devrimci Federasyonu toplantısına katılıyor. Bakınız ne diyor o toplantıda; 
diyor ki: "Savaşta ilerleyen Türk ordusu, sadece düzenli birliklerle savaşmıştır. Savaşı sivil böl
gelere asla taşımamıştır. Türk subayları son derece disiplinlidir ve herhangi bir katliama izin ver
memişlerdir." 

Değerli arkadaşlarım, bu bilgileri biz nereden alıyoruz? İlk Ermeni Başbakanının bunu söy
lediğini nereden biliyoruz? Bu konuşmanın metnini, 1955 yılında, New York'taki Ermeni Enfor
masyon Servisi yayınlamış; ama, sonra ne olmuş; Ermeni militanlar, nasıl yapmışlarsa, bu yayınları 
bütün kütüphane raflarından kaldırmışlar. Şimdi, bunu arasanız zor bulursunuz. Birçok yerde kütüp
hanelerin katalogunda var; ama, kitap raflarında yok. İşte, gerçekler bunlardır. Gerçekler bunlardır; 
bizzat Ermeniler tarafından söylenen gerçekler bunlardır. 

Şimdi, ilginç bir olay da şudur, bunu da Yüce Heyetin bilgisine sunmak istiyorum: 13 Şubat 
1919 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu, tehcirin nedenlerini saptamak üzere bir komisyon kuruyor 
ve İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka Hükümetlerine birer nota göndererek, bu komisyona 
temsilci göndermelerini istiyor ve her dört ülkeden gelen cevapta da "maalesef, temsilci gön
deremeyiz" ifadesi yer alıyor. Yani, biz istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öymen. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Tehcir sırasında soykırım uygulayan bir ülke bunun tahkiki için yabancı gözlemci ister mi? 

Bunu biz istiyoruz, göndermeyen onlar. 
Peki, bu Ermeniler durup dururken, Doğu Anadoluda yaşıyorlardı da, Osmanlılar bunları yer

lerinden mi etmeye kalkıştı? Ermeniler ne yapıyordu o sırada? 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda iki tane önemli belge var. Bir tanesi Bogos Nubar Paşanın 

Mart 1919'da Maten Gazetesine verdiği mülakattır. Bakın, Ermeniler ne yapıyormuş savaşta, amaç
ları neymiş, işte, açıp okuyorsunuz ve görüyorsunuz. Aynen şunları söylüyor Bogos Nubar Paşa: 
"Ermeniler bu savaşta İtilaf Devletleriyle işbirliği yaptıkları için bağımsızlığa hak kazanmışlardır." 
Yani, işbirliği yaptıklarını itiraf ediyor, "bağımsızlığa da hak kazandık" diyor. "Şimdi, bizim 
talebimiz, 6 Osmanlı vilayetiyle Kilikya'dan ve Rusya'daki kardeşlerimizden oluşan bağımsız bir 
hükümet kurmaktır." İşte, burada, bir bağımsız hükümet kurmak için yabancı ordularla işbirliği 
yapan çetelerin tasfiyesi söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. En son bilgi budur. Bize 
diyorlar ki: "Efendim, Türkiye, arşivleri açtım diyor ama, en önemli arşivler Genelkurmaydadır, 
Genelkurmay arşivlerini açmıyor, o yüzden bazı belgelere ulaşılamıyor." 

Değerli arkadaşlarım, Genelkurmay arşivlerini tasnif etmiştir ve bu arşivlerin ilk iki cildi 
bugün yayınlanmıştır, bugünkü tarih itibariyle yayınlanmıştır. Bakınız bu arşivlerde ne deniliyor, 
size sadece bir tek belge okuyacağım. Çok önemli belgeler var içinde; ama, bu belgeyi okuduğunuz 
zaman anlıyorsunuz Osmanlılar niçin tehcir yapmış. 3 üncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşa, 
19 Haziran 1915 tarihinde Savunma Bakanlığına gönderdiği yazıda bakınız ne diyor: "Doğuda Er
zurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ve Sivas İlleri savaş alanıdır. Harp harekâtı bu alan
da yapılmakta olduğu gibi, ordunun muhtaç olduğu yiyecek maddeleri de bu illerden sağlanmak
tadır. Erzurum, Van ve Bitlis İllerindeki Ermeniler, düşman tarafına firar ederek, çeteler halinde yol
ları kesip, halkı katlederek, depoları yağmalayarak gerçek yüzlerini gösterdiler. Sivas, Diyarbakır, 

- 4 5 -



T.B.M.M. B : 83 13 . 4 . 2005 O : 1 

Elazığ İllerinde oturan Ermenilerin de aynı gayeyi güttükleri, ele geçirilen silah, bomba, patlayıcı 
maddeler ve açığa çıkan teşkilatlarıyla meydana çıkmaktadır. Bu durum, sonradan Karahisar'da or
taya çıkan olay ile de tescil edilmiştir. Bunun üzerine, orduyu besleyecek bölgelerin ve menzil 
sınırımızın geçtiği yerlerin düşmanca emeller taşıyan bu unsurlarla dolu olmasını, ordunun yiyecek 
ihtiyacı ve emniyeti bakımından tehlikeli görüyorum. Ordu, dış düşmana zorlukla karşı koyduğu an
da, ikmal erlerinin ve yeni kuvvetlerinin bir kısmını iç düşmanlara ayırarak büyük bir tehlikeye 
maruz kalıyor. Bu nedenle, gelecekte daha vahim bir durum karşısında kalmamak için, şimdiden 
yukarıda arz edilen illerdeki Ermenilerin de Halep ve Musul bölgesine sevk edilerek iskân edil
mesine ve valilere bu konuda ordu tarafından yapılacak tebliğlerin geciktirilmemesi için yardım edil
mesini ve bu konudaki onaylarının bildirilmesini arz ederim." İşte, bugün yayımlanan belge budur. 

Değerli arkadaşlarım, tehcir, durup dururken alınmış bir karar değil. Komutan, size açıkça söy
lüyor; diyor ki: Bu bölgelerde yaşayan Ermeniler düşman tarafına firar ettiler, bizim ikmal yol
larımızı kesiyorlar, halkımızı öldürüyorlar, bunları buradan başka yere taşıyın. Sebebi bu. Bunun 
soykırımla ne alakası var; hiçbir alakası yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bir meseleye daha değinmek zorundayız, o da şudur: İstanbul işgal altın
dayken, İngilizlerin baskısıyla bir mahkeme kuruluyor. Nemrut Mustafa Divanı adıyla anılan bu 
mahkeme, İngilizlerin verdiği listelere dayanarak, bazı vatandaşlarımızı, devlet görevlilerimizi yar
gılıyor, bir kısmını idama mahkûm ediyor, bir kısmına da ağır cezalar veriyor. Bunların içinde çok 
değerli devlet görevlileri vardır: Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey gibi, Urfa Mutasarrıfı Şehit 
Nusret Bey gibi. Bu değerli insanlarımızı, bu mahkeme, idama mahkûm ediyor ve idam ediyor. O 
dönemde, gerçekten vatansever insanlar bunları kaçırmak istiyor. Bunlar "biz niye kaçalım, hiçbir 
suç işlemedik. Devletimize hizmetten başka hiçbir günahımız yok; niçin kaçalım; kaçmak şerefsiz
liktir" diyorlar ve şereflerini idam edilerek gösteriyorlar. Ondan sonra, devlet, yapılan kusuru an
lıyor, cumhuriyet kurulduktan sonra, bunların çocuklarını devlet okutuyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir görevimiz daha var; işte, bu gibi dış baskılarla, adalete politika 
karıştırılarak mahkûm edilen insanlarımızın itibarını iade etmek. İşte, bize düşen en önemli görev
lerden biri budur. 

Çok değerli arkadaşlarım, İngilizler, biliyorsunuz, ondan sonra, bizim devlet adamlarımızı, 143 
kişiyi Malta Adasına sürdüler -demin arkadaşlarımız anlattılar- ve sonunda bunların suçlu olduğunu 
kanıtlayacak tek bir belge bulamadılar. Buna rağmen, İstanbul'daki İngiliz temsilcisi Amiral De 
Robeck, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a mektup yazıyor -bunları tescil etmek, tarihe geçirmek 
lazım- aynen şöyle diyor: "Tutukluları -Malta'daki mahkemeden bahsediyor- mahkeme önünde it
ham edecek hukukî delillerimiz yoktur; ancak, siyasî şartlar, onların geri gönderilmesini de uygun 
kılmamaktadır." Yani, bunların suçu yok; ama, Malta'da tutun diyor, geri göndermek siyasî açıdan 
mahzurludur. Bunların geri gönderilmesini isteyen Churchill'den başkası değildir. Bizzat, Churchill 
"bunları haksız yere tutamayız, geri göndermemiz lazım" diyor. 

Şimdi, Ermeniler o devirden beri bu propagandaları sürdürüyorlar; ama, bu propagandaların 
mahzurları daha o devirde anlaşılmış. 

Bakınız, size, bir Amerikan gazetesinden çok kısa bir alıntı yapacağım. 2 Ocak 1920 tarihin
de, New York Herald Gazetesinde bir yazı yayımlanıyor; bakın, ne deniliyor New York Herald 
Gazetesinde: "Türkiye'deki Ermenileri bugün yeni bir tehlike tehdit ediyor. Bu tehlike Amerika'da 
yaşayan Ermenilerden geliyor. Ermeniler tarafından icra edilen propagandalar Amerikan kamuoyu 
üzerine çok kötü bir tesir yapıyor. Amerika'yı Kafkasya'da askerî bir serüvene sürüklemeye çalışan
lara gazetemiz muhalefet etmektedir. Doğu Anadoludaki vaziyete tamamen vâkıf olan hiçbir 
Amerikalı, Ermeni taleplerini onaylayıp, buna yardım etmez." 

İşte, Amerikan basını bunu söylüyor, değerli arkadaşlarım. 
Şimdi, neticede, bu olaylar tarih içinde böyle gelişiyor. 
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Atatürk ne diyor bu konuda; Atatürk'ün bir sözünü değerli arkadaşımız anlattı, Mecliste söy
lediğini. Atatürk'le ilgili asılsız birtakım iddialar ortaya atılıyor, sözde Ermeni soykırımını kabul et
miş gibi iddialar; bunların hiçbirinin aslı esası yok. 

Bakınız, Atatürk, 1 Mart 1920 tarihinde, İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri temsilcilerine ve 
Amerika'nın yüksek komiseri Amiral Bristol'e gönderdiği mektupta ne diyor; sadece kısa bir parag
rafını okuyorum: "Bu uydurma Ermeni kırımı meselesi ve tüm dünyayı aldatmak için yaratılan bu 
kin ve hırs ürünü propagandaların niteliği hakkında uygarlık ve insanlık dünyasının bir kere daha 
aydınlatılması ve bu suretle, haksızlığa uğramış olan Türk Ulusunun iğrenç ve alçakça bir suç
lamadan arındırılması için İtilaf Devletleri ile Amerikan Hükümetinin adaletseverlik duygularına 
müracaat ediyoruz." 

İşte, Atatürk bunu söylüyor, değerli arkadaşlar. 
O bakımdan, biz de, Atatürk'ün bu mirasına sahip çıkarak, bu haksız ve asılsız iddialarla 

sonuna kadar mücadele edeceğiz. 
Şimdi, yabancı ülkelerle ilgili de benzeri iddialar var. Fransa'nın, biliyorsunuz, sömürgelerin

de soykırım uyguladığı, katliamlar yaptığı iddiaları çok yaygın. Cezayir'de 1 000 000 insan ölmüş, 
bunlar eceliyle ölmedi; Çin Hindi'nde 400 000 insan öldü, eceliyle ölmedi; Madagaskar'da 90 000 
insan öldü, eceliyle ölmedi. Bu iddialar karşısında Fransa ne diyor; Fransa şunu diyor, eski baş
bakan Lionel Jospin, 26 Kasım 2000 tarihinde verdiği bir demeçte şunu söylüyor: "Cezayir'de Fran
sa işkence yapmadı. Fransız Ordusunda da böyle bir emir verilmedi. Bazı yüksek rütbeli subaylar 
böyle zulümler yaptılarsa bile Fransa bu olaylardan sorumlu değildir. Bu konuyu tarihçilere 
bırakalım." Güzel... Siz, sizinle ilgili iddiaları tarihçilere bırakacaksınız; ama, bizimle ilgili iddialar 
gündeme gelince, hemen meclisinize gideceksiniz ve "Türkler soykırım yaptı" diye karar alacak
sınız. İşte biz bunu reddediyoruz, biz bunu kabul etmiyoruz. (Alkışlar) 

Geçenlerde Fransız Meclis Başkanı Debre geldi. Bize "Birleşmiş Milletler veya UNESCO 
himayesinde bir komisyon kurulsun. Tarihçiler otursunlar, araştırsınlar soykırım iddiasını" diyor. 
Kendisine "yani, siz demek istiyorsunuz ki, bu meselenin araştırılmasını istiyoruz, bilim adamları 
bize, soykırım oldu mu olmadı mı, bunu söylesinler; bunu istiyorsunuz" dedim. "Evet, bunu demek 
istiyorum" dedi. "Peki, o zaman, bunu bilmeden, öğrenmeden bu soykırım kararını niçin aldınız 
Parlamentonuzda" dedim; hiçbir cevap veremedi. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum: Biz bu konularda gerçeği 
ortaya çıkarırsak, Birinci Dünya Savaşında ne olmuştur gerçeğini ortaya çıkarırsak, görevimizin 
sadece bir bölümünü gerçekleştirmiş olacağız. Görevimiz bununla bitmiyor. Bu soykırım iddiaları, 
yıllar boyunca sürdü ve ondan sonra, bizim çok sayıda diplomatımızın hayatına mal olan, Ermeni 
teröristlerin, ASALA teröristlerinin katliamına yol açtı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakandan rica ediyorum, Sayın Dışişleri Bakanından rica 
ediyorum; lütfen, bu ASALA terörüyle ilgili, devletimizin elinde, ne belge varsa açıklayınız. 

Size şunu soruyorum: Sözü edilen olaylar 1915'te olmuş, ASALA teröristleri diplomatlarımızı 
öldürmeye 1975 yılında başlıyorlar. Acaba neden? Acaba, bu saldırıların, Türkiye'nin Kıbrıs 
Harekâtından sonra başlaması, bir tesadüf müdür?! Bir tesadüf müdür?! Türkiye'nin Kıbrıs 
Harekâtından sonra, Rum terör örgütleri açıklama yaptılar "şimdi Türk Ordusu Kıbrıs'ta hâkimdir, 
biz onlara karşı bir şey yapamayız; ama, dünyanın her yerindeki Türk hedeflerini vuracağız" dediler 
ve ondan sonra, birer birer, değerli büyükelçilerimiz, diplomatlarımız öldürülmeye başlandı. 

Devletin elinde, bu konuda, Kıbrıslı Rumlar ile Ermeni teröristler ve PKK teröristleri arasın
daki işbirliğinin kanıtları vardır, belgeleri vardır, fotoğrafları vardır. Şimdi, hükümetten rica 
ediyoruz, lütfen, bunları açıklayınız, ne biliyorsanız açıklayınız ve devletimizin bu bilgilerinden 
yararlanan araştırmacılar, bugün ne olduğunu görsünler ve Türk diplomatlarının hangi komplonun 
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sonucunda öldürüldüğünü öğrensinler, Ermenilerin hangi siyasî amaçlara alet edildiklerini, tetik
çilik yaptıklarını görsünler. İşte, hükümetten böyle bir ricamız var. 

Son olarak da şunu söyleyeyim: Bununla da yetinmemeliyiz, son olarak, Ermenistan ile Azer
baycan arasındaki çatışmaları da gün yüzüne çıkarmak lazım. Yalnız Hocalı'da 8 000 civarında 
Azeri öldürüldü. Kim öldürdü bunları, sorumlusu kimdi? Bunlar yargılandı mı, cezalandırıldı mı; 
hiçbir şey yapılmadı. ASALA teröristlerinin, diplomatlarımızı öldüren teröristlerin, sadece üçte l'i 
yakalandı; bunların da büyük bir bölümü afla serbest bırakıldı; geri kalan mahkemeye bile çıkarıl
madı. İşte, bütün bunların peşinden gitmek, bunlara sahip çıkmak, bizim görevimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bir Ermeninin görüşleriyle bitirmek istiyorum. Türkiye'de 
yaşamış, Türkiye'de doğmuş ve Türkiye'ye de vaktiyle hizmet etmiş Gülbenkyan, bakınız, bu 
konuda ne diyor; 24 Nisan 1965 tarihinde, Gülbenkyan, şunları söylüyor: "Türkiye'deki Ermeni kar
deşlerim, anavatanlarında, sulh, sükûn, güvenlik ve refah içinde yaşamaktadırlar. Onların rahatını 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Eski olayların canlandırılmasını kimse istememektedir. Zaten, bu 
gibi kışkırtmalar, içeriden değil, dışarıdan gelmektedir. Hepimiz Türkiye'de doğduk, anavatan 
olarak Türkiye'yi bildik. Bugün, Türkiye'deki Ermenilerin Türklerden hiçbir farkı yoktur." 

İşte, Gülbenkyan bunu söylüyor. Umarım ki, bugün de ülkemizde yaşayan bütün Ermeniler 
bunun altına imza atacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki iktidar ve muhalefet par
tilerinin, bu millî dava etrafında birleşerek, ortak tavır almalarını büyük bir memnunlukla kar
şılıyoruz. Umuyoruz ki, Kıbrıs gibi, Ege gibi başka millî davalarda da aynı millî birlik ve dayanış
ma duygusu Yüce Meclisin çatısı altında egemen olacaktır ve ülkemizin çıkarlarının ve itibarının 
korunmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihî sorumluluğunu yerine getirecektir. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, Mecliste temsil edilen 

siyasî partilerimizin genel başkanları buradaysa sayın genel başkanlarına, yoksa, birer temsilci 
üyeye, bu millî meselede çok kısa bir açıklama yapmak üzere söz vereceğim. 

İlk sözü, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet Kemal Ağar'a 
veriyorum. 

Sayın Ağar, buyurun. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok teşekkür 

ediyorum. 
Önemli bir konu görüşüldü. Çok kısaca bazı görüşlerimi ifade etmeden evvel, geçtiğimiz gün 

Norveç'te meydana gelen olaya kısaca bir değinmek istiyorum. 
Sayın Başbakanın seyahatinde yapılan hareketi şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum. Geç

tiğimiz günlerde, aynı ülkenin büyükelçisinin fotoğraflarda şirin gözükmeyen davranışlarıyla ortaya 
çıkan, her ülkenin kendi ülkesine misafir gelen devlet ve hükümet başkanlarını koruma, bir zarar 
gelmemesi konusunda azamî hassasiyeti göstermekte ortaya konulan zafiyetin de bir tesadüf ol
duğunu düşünmek istiyorum. 

Türkiye, gerçekten, dünyada hiçbir devletin başaramadığını, milletiyle beraber başaran, PKK 
terör örgütü mensuplarını, terörün en ziyadesiyle yoğun olduğu bölgelerde yaşayan Kürt asıllı 
vatandaşlarından tecrit etmek suretiyle, kendi milletinin bir başarısı olarak tescil ettiği önemli bir 
sonuçtur. Bu sonuçla birlikte bu tür ayrılıkçı faaliyetlerin asla başarıya ulaşamayacağı millet eliyle 
tescil edilmiştir. 

Hal böyle iken, dıştan destekli birtakım siyaset amaçlı gibi görünen, Türkiye'nin kuruluş kon-
septini, kuruluş felsefesini tartıştıracak bazı girişimlerin de hiçbir şekilde kabul göremeyeceği açık 
bir gerçektir. 
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Kurulduğundan bu yana, insanlar arasında, Anayasayla güvence altına alınmış, vatandaşlık 
bağlarıyla ülkeye sımsıkı bağlı olan insanların ayırım gözetilmediği, götürülen hizmette, uy
gulamalarda bazı eksikliklerin olabileceğini tabiî karşılamak lazım, her ülkenin hayatında bunlar 
var. Bunların da süratle giderilmesinin, her cumhuriyet hükümetinin temel görevlerinden olduğun
dan hareketle, bunlara karşı da net tavrımızı ifade ediyoruz ve burada ortaya çıkan saldırgan, yakış
mayan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin manevî şahsiyetine, ülkemize yönelik, Başbakanın şah
sına yönelik, şahsıyla ortaya çıkan, bu davranışları şiddetle, nefretle kınadığımızı Meclisin huzurun
da ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

İkincisi, bu konuyla ilgili olarak, önce olumluları söyleyeyim. Anamuhalefet Partimizin çalış
malarını saygıyla karşılıyoruz; emek sarf etmişlerdir, önemli bilimadamları getirmişlerdir. Meclis 
çatısı altında gerçekten faydalı çalışmalar yapılmıştır ve mesele de bir yere doğru götürülmeye 
çalışılmaktadır. 

Çok kısaca söylemek gerekiyor; konuşmacılar çok detaylarıyla anlattılar, kendilerine teşekkür
lerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum. Tarih, bize, bu coğrafyada yaşayan unsurların, ne hesap 
yapacaklarsa, bu coğrafyanın aslî unsurlarına yapmalarının doğru olacağını, bu coğrafyanın dışın
daki güçlere dayanarak yapılacak bütün hesapların, gerçeklerle örtüşmeyeceği için bir sonuç ver
meyeceği gibi bir temel gerçeği hepimize öğretmiştir. Dolayısıyla, bu çerçeve içerisinde hareket et
meyen hiçbir hareketin başarıya ulaşabilmesinin söz konusu olmadığı ortadadır. Çok net, bir konuş
macımız -şu an hatırlayamadım- ifade etti; merhum Gökalp'in söylediği gibi, tam bir mukateledir. 
Savaş devamında kendi ülkesinin millî güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal menfaatlanna 
yönelik, üçüncü ülkelerle anlaşmak suretiyle isyan çıkaran bazı unsurlara alınan hukukî çerçevede 
tedbirler vardır. Uygulamalardaki aşırılığın olup olmaması tartışılabilir; ama, sonuç olarak, meşru 
temele dayalı, hukukî temele dayalı. Tam tersine, sonucunda ortaya çıkan Nemrut Mustafa 
Divanının -gayri hukukî bir mahkeme- tarihin çeşitli dönemlerinde görüldüğü gibi, emirle hareket 
eden bir mahkeme olduğu bellidir. 

Ayrıca, tabiî ki, Ermeni vatandaşlarımızı tecrit de etmek lazım bu konudan. Bütün bu mücadele 
sürerken Birinci Cihan Harbi sırasında, harp bölgesinin dışında 10 mutasarrıflık, 14 vilayet çer
çevesi dışındaki bütün her yerdeki Ermeni vatandaşlarımız can güvenliği içinde olmuştur. Hatta, bir 
örnek de belki vermek lazım. Devri Osmanînin Hilali Ahmer Cemiyetinin İkinci Başkanı Berç 
Keresteciyan, Millî Mücadelede, şahsî servetiyle, büyük ölçüde silahı millî kuvvetlere intikal ettir
miştir ve bundan sonra da, Mustafa Kemal Paşa, hemen cumhuriyetin akabinde kendisine Türker 
soyadını vermiştir. Böyle de tarihe geçmiş Ermeni vatandaşlarımız vardır. 

Şimdi, hoşgörünüze sığınarak son bir konudaki analizimi söylemek istiyorum. Britanya Avam 
Kamarası ve Lortlar Kamarasına yönelik mektubu büyük bir memnuniyetle gördük. Ancak, burada 
gördüğümüz bir şey oldu hiç bu Mecliste rastlamadığımız şekilde. Hadi İktidar Partimizin bu tür 
davranışlarına alıştık; kendilerinin dışındaki siyasî güçleri yok farz eden, onlarla diyalog kur
mamayı bir usul ittihaz eden anlayışına. İnşallah, ileride milletimizin takdiriyle farklı gelişen seçim 
sonuçlarında onu kavramaya başlayacaklardır; ama, seksen senelik bir büyük siyasî tecrübesi olan 
Anamuhalefet Partimizin, milyonların oyu olan partileri ve genel başkanlarını yok farz etmelerini 
üzüntüyle karşıladığımızı ifade ediyorum. İnşallah, bu üzüntümüzü, milletimiz, gelecek seçimlerde 
telafi edecektir. Biz, buna rağmen -tabiî, ülkemiz için yararlıdır- her iki metni de imzaladık. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağar. 
İkinci konuşmacı, Anavatan Partisi Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı; buyurun. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz verdiğiniz için 

çok teşekkür ediyoruz. 
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Dün, Sayın Başbakanımıza Norveç'te yapılan saldırı, sadece Sayın Başbakanımızın şahsına 
değil, yetmiş milyon insanımıza ve hepimize yapılan bir saldırıdır. Bunu, ne kadar üzüntü duy
duğumuzu, bir yazıyla da Sayın Başbakanımıza ilettik. Bu konuşma vesilesiyle bir daha buradan 
tekrar etmek istiyoruz ve bu tip olaylarla karşılaşmamamız da temennimiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çeşitli kanun tasarı ve teklifleri görüşülürken her millet
vekilinin kendi görüşünü bildirmesi, ne kadar aykırı bile olsa, kendi bildiklerini kürsüden söylemesi 
ve diğer milletvekillerinin de bunu saygıyla karşılaması gayet normaldir, demokrasinin gereğidir; 
ama, bazı konular vardır ki, burada siyaset yapılmaz. İşte, bugün görüştüğümüz konu da böyle bir 
konudur. Burada, 549 milletvekili tek yürek, tek yumruk; hatta, yetmiş milyon insanın da bu konuda 
bizimle birlikte düşündüğünü varsayıyoruz. Burada, temsilcisi olan partiler değil, temsil 
edilemeyen partiler de bu konuda hemfikirlerdir. 

Bu konuda söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum; saygılarımı Genel Kurula arz ediyorum. 
(Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci; buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle par

timizin isminin doğru ifade edilmesini diliyorum; Sosyaldemokrat Halk Partisidir. Dilerim ki, bu 
Meclis, bunu kısa sürede daha kavrayacaktır, öğrenecektir Sayın Başkan. 

Dışişleri Bakanımız, sorunun ulusal bir sorun olduğunu, önemli olduğunu, çok derinliği olan bir 
sorun olduğunu zengin konuşmasında ifade etti. Sorunla mücadele konusunda da toplumun ortak 
hareket etmesinin gerekli olduğunu, özellikle, başta siyasî partiler olmak üzere, toplumun, bütün sivil 
toplum örgütlerinin, meslek odalarının bir dayanışma içinde bu soruna karşı birleşmeleri gerektiğini 
ifade etti. Ancak, bize söz verilmedi. Bu Parlamento içinde grupları olmasa da, değişik siyasî par
tilerin temsilcileri var, değişik siyasî partilerin milletvekilleri var. Milletvekilleri, bir siyasî partiye 
mensup olabilir; ama, özünde milletvekilleri bütün bir ulusun milletvekilleridir. Bu ulusal meselede, 
bu ulusal sorunda bize söz verilebilirdi; kürsüden düşüncelerimizi ifade edebilirdik; ama, bu yapıl
madı. Bunu daha işin başında yapılan bir eksiklik olarak saptıyorum. Bunu öncelikle ifade edeyim. 

Bir başka nokta; Sayın Başbakanın ve Sayın Anamuhalefet Partisinin Başkanının imzaladığı, 
biraz evvel burada dağıtılan bildirgenin hemen başında, ikinci paragrafında "aşağıda imzalan 
bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerini oluşturan bizler" diye başlayan bildir
genin altında sadece Başbakanın ve Anamuhalefet Partisinin imzaları var. Şimdi, demokrasiyi böy
le anlayan, bu anlayışı taşıyan bir Meclis dünyada nasıl demokrasi dersi verecek?! Bunu öncelikle 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, lütfen, konuyla ilgili görüşlerinizi açıklar mısınız?! 
Buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Tamam efendim. 
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir olaya bir master plan çerçevesinde bakmalıdır diye 

düşünüyorum. Şimdiye kadar 11 Avrupa ülkesinde Ermeni sorunu konusunda Türkiye aleyhine 
kararlar çıkmıştır. Bu kararlar çıkarken o ülkelerde bizim dostluk gruplarımız yok mudur; vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu gözardı etmemelidir. Bu kararlar konusunda dostluk grup
larımızın bir etkinliği olamaz mı? Yani, önümüzdeki süreçlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu 
düşünebilmelidir. 

Ermeni sorununa ilgi duyan ülkelerdeki Türk vatandaşlarımız vardır; bunların sivil toplum ör
gütleri vardır, meslek odaları vardır, hemşeri dernekleri vardır. Bakınız, 1 000 000 nüfusumuzun ol
duğu Fransa'da Ermeni soykırım yasa tasarısı meclisten geçerken Fransız Parlamentosunun etrafı 
Ermeniler tarafından çevrilmiş, Ermeniler tarafından doldurulmuştur; bizim insanlarımız orada her-
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hangi bir davranış içinde olmamışlardır, tepkilerini göstermemişlerdir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu konuda öncülük yapabilir, önderlik yapabilir. Önümüzdeki süreçlerde Alman Parlamen
tosuna taşınacak olan bu doğrultudaki bir yasa karşısında, 2 500 000 insanımızın bulunduğu Alman
ya'da harekete geçirebilir; onların, ağırlıklı olarak meslek örgütlerini, hemşeri derneklerini harekete 
geçirebilir, bu konuda etkinlik sağlayabilir. Bunu da ifade ediyorum. 

En son Avrupa ülkelerinde alınan Ermeni yanlısı parlamento kararlarının hemen hepsi Türkiye'nin 
Avrupa Birliği üyelik sürecini engellemek amacını taşımaktadır. Örneğin; Alman Hıristiyan Demokrat
larının Ermeni yanlısı kararlan, bu partinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde karşıtlığının alt
yapısını oluşturmaktadır. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gözünden kaçmamalıdır. 

Son olarak, Sayın Başkan, dünyada Ermeni iddiaları konusunda yayımlanmış bulunan bütün 
eserlerin, neredeyse, yüzde 90'ı Ermeni tezlerini desteklemektedir. Üniversitelerimizin ve diğer il
gili kuruluşlarımızın bu gidişi tersine çevirebilmeleri gerekmektedir. Bunun için, söylediğim gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi girişimde bulunabilir, öncülük edebilir, önderlik yapabilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum; sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ketenci, yalnız, bir hususu açıklamama izin verirseniz, bu biraz sonra ilan edeceğimiz 

metinde, SHP temsilcisi olarak sizin imzanız var. Ayrıca, İçtüzüğün Başkanlığa verdiği yetkiye 
dayanarak, ben, yine, sizlere söz hakkı verdim; başka türlü söz vermem mümkün değildi. Bunları, 
Genel Kurulun takdirlerine sunuyorum. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ayrıca, partinizin ismini zikrederken, eksik bir ifade, yanlış bir ifade kullandığım 

için de özür beyan ediyorum. 
Son konuşmacı, bağımsızlar adına, bağımsızların temsilcisi olarak -arkadaşlarımız öyle ifade 

ettiler- Bayburt Milletvekilimiz Ülkü Gökalp Güney. 
Sayın Güney, buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben, bağımsız bir 

milletvekili olarak duygularımı ifade etmek istiyorum. 
Evvela, Ermeni zulmü görmüş olan bir yörenin evladıyım, çocuğuyum; Bayburt, büyük Er

meni zulmü görmüş bir yerdir Erzurum'la birlikte. Böyle bir konuda, bugün, Meclisimizin, başta 
Dışişleri Bakanımız olmak üzere, Anamuhalefet Partisi ve diğer bütün konuşmacıların konuş
malarını büyük bir memnuniyetle dinledim. Hele hele, böyle millî bir davada, Sayın Başbakanımız 
ve Anamuhalefet Partisi Başkanımızın birlikte vermiş olduğu fotoğraftan gurur duydum; ken
dilerine teşekkür ediyorum ve diyorum ki, işte, bizler, milletvekilleri, bu yüce milletin temsilcileri 
olarak, sadece Ermeni meselesinde değil, ülkemizin millî davalarında, örneğin, Kıbrıs, Avrupa Bir
liği ve daha sayabileceğimiz meselelerde bir yumruk gibi birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. 

Adaletinize teşekkür ediyorum. Bizlere de söz verdiğiniz için, tekrar saygılarımı sunuyorum. 
Yüce Heyetinize ve bütün milletvekili arkadaşlarıma en içten duygularla saygılarımı 

sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 
Sayın milletvekilleri, bugün, bu yüce çatı altında, son derece hassas bir konuyu tüm yönleriy

le değerlendirmiş bulunuyoruz. 
Değerli milletvekillerimiz tarafından, tarihî vesikalara dayanılarak Ermeni tehciri konusu 

değerlendirilmiş, bu konuda Ermeni diasporası tarafından tüm dünyada yapılan yanlış bilgilendir
me ortaya konulmuştur. 
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Bu yanlış bilgilendirilmelerin düzeltilmesi için, iktidarıyla muhalefetiyle, tüm Meclisimiz or
tak bir tavır sergileyerek, biraz sonra okuyacağım metni hazırlamışlardır. Bu ortak metin, Türk Mil
letinin tarihinin her sayfasına sahip çıktığının, geçmişte yaşanan olayların, arşivlerin eşliğinde 
değerlendirilmesine açık olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Yine, bu metnin, bir söylem birliği içinde hazırlanması, millî tarihimiz ve değerlerimiz söz 
konusu olduğunda, tüm siyasî partilerimizin nasıl bir ortak tavır sergileyebildiklerinin dünyaya gös
terilmesi bakımından da büyük bir önem arz etmektedir. 

Meclisimizin, her zaman olduğu gibi, bugün, yine, bu ortak metinle, yüce milletimizin ortak 
görüşünü seslendirmiş olduğuna inanıyor, tüm milletvekili arkadaşlarıma Başkanlık Divanı adına 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, siyasî parti grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki diğer 
siyasî partileri ve bağımsızları temsilen Başkanlığımıza verilen müşterek imzalı bir önerge vardır; 
önergeyi okuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye ile Ermenistan'ın çıkarlarının Türk ve Ermeni 

uluslarının barış t ir il masında olduğuna inandığına; Türkiye ile Ermenistan'ın kendi tarihçilerinden 
oluşacak ortak bir komisyon kurulmasına; dünya barış ve istikrarına katkıda bulunmak isteyen iyi 
niyetli her ülkenin Türkiye'nin bu önerisine katkı vermesi gerektiğine; Türkiye'ye, tarihini, bazı 
propaganda belgelerine dayanan tek yanlı ve yanıltıcı değerlendirmeler üzerine bina etmesinin 
dayatılabileceğini düşünen ve hesaplarını buna göre yapan çevrelerin yanılgı içinde olduklarına ve 
bunun hiçbir koşulda mümkün olmayacağına ilişkin, AK Parti ve CHP Grubu Başkanvekilleri, DYP 
Genel Başkanı, ANAP, SHP ve bağımsız milletvekilleri temsilcilerinin müşterek önergeleri (4/286) 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), gerek Türkiye'nin gerek Ermenistan'ın çıkarlarının, 

asırlar boyunca aynı topraklar üzerinde birbirlerine karşı hoşgörü ve barış içinde yaşamış olan Türk 
ve Ermeni uluslarını barıştırmak, onları savaş yıllarından kaynaklanan derin önyargılara tutsak ol
maktan kurtarmak ve hoşgörü, dostluk ve işbirliğine dayalı bir ortak geleceği paylaşmalarına imkân 
verecek bir ortamı yaratmak olduğuna inanmaktadır. 

İktidar ve Anamuhalefet Partileri, bu amaca yönelik olarak, tarihî gerçeklerin bilimsel araştır
mayla gün ışığına çıkarılmasını ve tarihin iki ulus için de yük olmaktan çıkarılmasını amaçlayan bir 
öneri yapmışlardır. Bu öneri, Türkiye ile Ermenistan'ın kendi tarihçilerinden oluşacak ortak bir 
komisyon kurmalarını, ulusal arşivlerini kısıtlamaya tabi tutmadan araştırmaya açmalarını, ilgili 
diğer ülkelerdeki arşivlerde de sürdürülecek bu araştırmaların sonuçlarının dünya kamuoyuna açık
lanmasını ve bahis konusu komisyonun kuruluş ve çalışma yöntemlerinin iki ülke arasında saptan
masını öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu tarihsel nitelikteki öneriyi tümüyle benimsemekte ve destek
lemektedir. 

Bu girişimin uygulanabilmesi için Ermenistan Hükümetinin işbirliği şarttır. Bu bağlamda, Tür
kiye ile Ermenistan'ın tarihe ortak bir perspektiften bakmaları sağlanamadığı takdirde, iki tarafın da 
çocuklarına ve gelecek nesillere bırakacağı miras önyargı, düşmanlık ve intikam duygularından baş
ka bir şey olmayacaktır. 

Akıl ve mantık, Türkiye ile Ermenistan'ın ortak bir girişimle tabuları yıkmaktan kork
mamalarını ve ortaklaşa yaşadıkları beşerî facianın tüm yönlerini açığa çıkararak tarihleriyle hesap
laşmaya hazır olmalarını emretmektedir. Geçmişin, bugünümüzü ve geleceğimizi karartmasını ön
leminin yolu budur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetinin bu önerisinin değerlendirilmesinde, 
esasta bunun bir banş girişimi olduğunun dikkate alınması gereğinin altını çizer. Eğer, Ermenistan, 
Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkileri kurmak ve işbirliği zemini geliştirmek istiyorsa, Türkiye'nin or
tak tarih değerlendirilmesi önerisini kabulde tereddüt etmemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemle belirtmek istediği bir husus da, iyi niyetli ve dünya 
barış ve istikrarına katkıda bulunmak isteyen her ülkenin ve her devlet adamının da içpolitika 
düşüncelerini bir tarafa bırakarak, Türkiye'nin uzlaşıya ve sağduyuya dayalı bu önerisine olumlu 
bakması gerektiğidir. Bu bakımdan, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin düzelmesini içtenlikle isteyen 
ve Kafkaslar bölgesinde barış ve istikrarın yerleşmesini arzu eden devletlerin de bu girişime destek 
vermeleri ve özellikle bu girişimi zayıflatacak faaliyetlerden uzak durmaları beklenmektedir. 

Bu konuda öncelikli sorumluluk parlamentolarında Ermeni iddialarına ilişkin karar alan ül
kelere düşmektedir. Şayet bu ülkeler, iddia ettikleri gibi Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine önem veriyorlarsa, iyi niyetlerini göstermeli ve iki ülke arasında bir ortak tarih 
komisyonu kurulmasına yönelik önerimizi desteklemelidirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Ermenileri tarihinin dünya tarihçileri arasında tartışmalı 
bazı sayfalarına ilişkin bir konuda yabancı parlamentolar tarafından siyasî amaçlarla karar alınmasını 
ve aydınlığa kavuşturulmamış bir tarihsel sorunun hangi yanının doğru olduğuna yasa yoluyla karar 
verilmesini, yakışıksız, anlamsız, keyfi ve adaletsiz bir uygulama olarak görmekte ve kınamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir uluslararası baskı kampanyası yoluyla Türkiye'ye 
tarihini bazı propaganda belgelerine dayanan tek yanlı ve yanıltıcı değerlendirmeler üzerine bina et
mesinin dayanabileceğini düşünen ve hesaplarını buna göre yapan çevrelerin büyük bir yanılgı 
içinde olduklarını belirtir ve bunun hiçbir koşulda mümkün olmayacağını ilan eder. 

Salih Kapusuz Ali Topuz 
Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Ağar Edip Safder Gaydalı 

Elazığ Milletvekili Bitlis Milletvekili 
DYP Genel Başkanı ANAP Temsilcisi 

Ahmet Güryüz Ketenci Ülkü Gökalp Güney 
istanbul Milletvekili Bayburt Milletvekili 

SHP Temsilcisi Bağımsızlar Temsilcisi" 
Bilgilerinize saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde ittifakla benim

senen bu deklarasyonun gereği, Başkanlığımızca yerine getirilecektir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Büyük Britanya Avam Kamarası ve Lortlar Kamarasının sayın 

üyelerine gönderilmek üzere, bu konuyla ilgili olarak hazırlanan ve AK Parti Genel Başkanı ve Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Anamuhalefet Partisi Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal tarafından imzalanan mektup, komisyon sırasında 
üç nüsha olarak sayın milletvekillerinin imzalarına açılmış bulunmaktadır. Milletvekili arkadaş
larımın mektubu imzalamalarını önemle rica ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.09 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.18 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tabiî ki, böyle güzel, tarihî bir olaya imza atmak hepimiz 
için onur verici bir olaydır. Onun için acele ediyoruz. Hepinize, Başkanlık Divanı adına teşekkür
lerimi sunuyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, imza cetvellerini masanın üzerine bırakalım ve lütfen 
yerlerimize oturalım. İmza cetvelleri kavaslar vasıtasıyla sizlere gönderilecektir. 

Bugün, herhangi bir sebeple Genel Kurula gelememiş olan milletvekili arkadaşlarımızın imzası 
da Başkanlık Divanınca temin edilecektir; bilgilerinize arz ederim. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

].- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 milletvekilinin, Türkler ve Ermeniler arasın
daki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir millî politika 
oluşturulması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) (Devam) 

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 
İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ermeni soykırımı id
dialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/20) (Devam) 

BAŞKAN - Genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşme tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergeleri üzerinde yapılan müzakereler Genel 

Kurulumuzca yeterli bulunmuştur; ancak, İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereğince genel görüş
me açılıp açılmaması konusunu oylarınıza sunmak zorundayım. 

Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Genel görüşme açılmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. 

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

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

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

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 
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2.- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
3.- Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 861 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif 

Hamzaçebi; AK Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Fazıl Karaman; şahısları adına, Denizli Mil
letvekili Ümmet Kandoğan ve İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun söz talepleri var
dır. 

İlk konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif Ham-
zaçebi'dir. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika Sayın Hamzaçebi. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısı hakkında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gelir idaresinin yeniden yapılanması veya güçlü bir gelir idaresi kurul
ması konusu, uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde yer almaktadır. Gelir idaresi konusu, sadece 
kamunun ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlanması açısından değil, aynı zamanda, uygulanan vergi 
politikaları aracılığıyla ekonomi üzerinde yaratılan etkiler açısından da son derece önemlidir. 

Gelir idaresi, kâğıt üzerinde, yani, mevzuatta yer alan vergi sistemi ile uygulamada var olan, 
yani, uygulanan vergi sistemi arasındaki farkın en temel belirleyicisidir. Yani, hep söylediğimiz 
"kanunları yapmak önemli değil, önemli olan uygulamadır" lafının gerisinde yatan kavram, güçlü 
gelir idaresidir. Bir diğer anlatımla, yasal metinlerdeki düzenlemeler, gelir idaresi aracılığıyla 
hayata geçirilmekte, yani, uygulanmaktadır. İşte, bu uygulamanın niteliği, kalitesi, en az vergi 
kanunlarının, vergi politikasının niteliği ve kalitesi kadar önemlidir. Sadece bu bakış açısı bile, gelir 
idaresi konusunun ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeter sanıyorum. 

Bu noktada, genel olarak üzerinde uzlaşma sağlanan bir husus da şudur: Vergi idaresinde veya 
bir diğer adıyla gelir idaresinde bir değişikliğe gitmeksizin, yani, bu idareyi güçlendirici yönde bir 
yapısal değişikliğe gitmeksizin, vergi politikalarındaki radikal değişikliklerin uygulama şansı veya 
başarı şansı olmadığıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından, bu husus çok daha belirgindir. 
Vergi politikası ile vergi idaresinin birbirinden ayrılması, bu birleşik yapının ayrıştırılması, geliş
mekte olan ülkelerde çok daha önem taşımaktadır. Esasen, bu durum, yapısal bir problemi de gös
terir. Nitekim, gelişmekte olan ülkelerde, yapısal reform programlarının merkezinde yer alan unsur
lardan birisinin, bu vergi politikası birimi ile vergi uygulaması biriminin birbirinden ayrılacak ol-

(x) 861 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ması bir tesadüf değildir. Kuşkusuz, en iyi gelir idaresi en çok geliri toplayan idare değildir. Toplanan 
gelirin seviyesi kadar, bu gelirin nasıl toplandığı da son derece önemlidir. Söz konusu gelirin toplan
ması sırasında vergi idaresi ile mükellef ilişkileri, günümüzde, son yıllarda oldukça tartışılmakta ve bu 
noktada vergi idaresinin çok daha kaliteli hizmet sunması mükellefler tarafından arzu edilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, birkaç saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şu anda Genel Kurulda bulunan arkadaşlarım, çok önem

li bir yasa tasarısını görüşüyoruz ve bu hususta da, şu anda, uzman olan bir arkadaşımız konuşuyor; 
lütfen, sükûnetle dinleyelim. 

Buyurun, Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde çok sıkça kullandığımız küreselleşme kav

ramı yaşamımızın her alanını nasıl etkiliyorsa, vergi idaresi de bu etkilenmeden payını almaktadır. 
Bir yandan teknolojik gelişmeler, bir yandan bu teknolojik gelişmeler çerçevesinde ve küreselleş
menin diğer etkileri çerçevesinde ulaşım ve iletişim maliyetlerinin düşmesi gibi faktörlerin 
sonucunda, sermaye, giderek, coğrafî sınır kavramını tanımamakta ve sermayenin ülkeler arasın
daki akışkanlığı artmaktadır. Buna yönelik olarak, bunu dikkate alan ülkeler, daha uygun bir yatırım 
ortamı için bu yönde teşvikler vermekte ve bu teşviklerin başlıcası da oran indirimleri olmaktadır. 
Oran indirimleri son derece önemli bir sonuç yaratmaktadır. Bu, son yıllarda gündemimizde olan 
konulardan bir tanesidir. Bu tip, daha iyi bir yatırım ortamı yaratmak amacıyla Kurumlar Vergisi ve 
Gelir Vergisi oranlarında indirim son derece önemli olmaktadır. Yine, bu indirimler bir vergi 
rekabeti olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekten, ülkeler,sermayeyi kendilerine çekebilmek için, 
daha iyi bir yatırım ortamı yaratabilmek için, oran indirimleri başta olmak üzere, birçok vergisel 
düzenlemeleri yapmak suretiyle bir vergi rekabeti içerisine girmektedirler. 

Vergi rekabeti kavramının doğal olarak yarattığı bir diğer sorun, emek üzerinde ağırlaşan bir 
vergi yükü oluşmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, gelişmiş ülkelerde, bu, kendisini vergi rekabeti 
içerisinde bulan ülkelerde emek üzerindeki vergi yükü ağırlaşmaktadır. Bu, ülkelerin karşı karşıya 
olduğu bir diğer sorundur. 

Zararlı rekabetin önlenmesi çabaları vardır. Çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisi içerisinde olduk
ça önemli yer tutuyor olmaları nedeniyle transfer fiyatlaması ve benzeri konular, yine, vergi idarelerinin 
uğraştığı temel sorunlardandır. Elektronik ticaretin vergilenmesi, yine, artan uluslararası işbirliği ihtiyacı, 
bütün gelişmiş veya gelişmekte olan ülke vergi idarelerinin gündeminde olan konulardır. 

Bu gelişmelere paralel olarak, tabiî ki, vergi sistemleri de ve bu bağlamda vergi idareleri de 
yeniden yapılanma ihtiyacı duymaktadır. Nitekim, gelir idaresi konusunda uluslararası alanda 
yaşanan gelişmelere baktığımızda, özellikle son yirmi yılda, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler
de gelir idareleri yapılanması konusunda birtakım eğilimlerin öne çıktığını görüyoruz. Nedir bu 
eğilimler; başlıca üç eğilimden söz edilebilir. Birincisi, vergi türü Örgütlenmeyi, vergilere bağlı 
olarak örgütlenmeyi bir yana bırakarak fonksiyonel örgütlenmeye veya mükellef gruplarına göre ör
gütlenmeye doğru gitmektedirler. Bu, şüphesiz tek başına hâkim bir eğilim değildir; ama, güçlü bir 
eğilim olduğunu, bunun, söylemek mümkündür. 

Yine, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, gelir idarelerinde, vergi politikasının oluşturul
ması birimi ile verginin uygulanması, o vergi mevzuatının uygulanması birimi birbirinden ayrıl
maktadır. OECD ülkelerinin yaklaşık yarısında vergi politikası birimi ile vergi uygulaması birbirin
den ayrılmıştır. Bu da son derece önemlidir. 

Yine, vergi idarelerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir diğer özelliği -ki, bu da bir 
hâkim eğilim olarak ortaya çıkmaktadır- daha güçlü bir vergi idaresi kurulmaktadır. Yapılanma şek
li ne olursa olsun, özerk olabilir, yarı özerk olabilir veya farklı bir yapılanma olabilir, gelir idaresini 
daha güçlü kılma yönünde ülkelerin bir eğilimi vardır. Bu da bir hâkim eğilimdir. 
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Özerklikten ne amaçlanmaktadır; başlıca iki şey amaçlanır özerklikten. Birincisi, kamu 
yönetimi hemen her ülkede biraz yavaş işlemektedir. Onun birtakım kuralları, daha esnek, daha 
çabuk hareket etmek isteyen bazı birimler için zorluklar yaratabilir; personel politikasında zorluk 
yaratabilir, bu çerçevede nitelikli insan kaynağına ulaşmakta bu idareler güçlük çekebilir. İkincisi, 
önemli yatırım harcamalarını gerçekleştirmek durumunda olabilirler; genel kurallar bunlara engel 
olabilir. Bu noktalarda, bu idarelere, yine, genel sistemden çok fazla sapma olmaksızın birtakım es
neklikleri tanımak gerekir. Özerklikten veya yan özerklikten kastın birinci nedeni budur. İkincisi de, 
vergi uygulamasında siyasetin etkisini biraz daha azaltmaktır. 

Vergi politikası birimi, bu ülkelerde, gelir idaresini güçlü kılan ülkelerde, maliye bakanlığı 
içinde yer alır; çünkü, politika, hükümetin karar vereceği bir konudur; hangi vergiyi nasıl alacaktır; 
oranlan yükseltecek midir, indirecek midir; bunlara tamamen hükümetler karar verecektir. Doğal 
olarak vergi politikası birimi maliye bakanlığı içerisinde olacaktır; ancak, vergi uygulaması, bu 
oluşturulan politikanın, buna göre çıkarılan yasaların uygulanması, biraz daha özerk kılınan bir 
birim tarafından yerine getirilir. Bu, yine maliye bakanlığına bağlı bir birimdir; ama, bunun uy
gulamalarına veya personel atamalarına siyaset o kadar karışamaz. Neden; karışırsa, orada, artık, 
kararlar, teknik zorunluluklara göre değil, siyasetin gereklerine göre alınmak zorunda kalınabilir. 
Bu da uygulamanın tarafsızlığını ve kalitesini bozar. 

Türkiye'de gelir idaresinin yapılanması da yaklaşık 1960'lı yıllardan beri gündemdedir. 
1960'lardan beri, Türkiye'de gelir idaresinin yeniden yapılanması konusu vardır. Bu konu, 2000'li 
yıllardan bu yana daha çok tartışılmaya başlandı, daha çok Türkiye'nin gündeminde yer almaya baş
ladı. Önceki yıllarda da bu tartışmalar vardı; ama, toplumun bu kadar gündeminde yer almıyordu. 
Neden yer almıyordu; geçmişe baktığımızda, özellikle 1980'li yıllarda vergi politikası biraz ikinci 
plana itilmişti, kamu finansmanı "vergi olmazsa borçla olur" anlayışıyla biraz borçlanmaya dayan
dırılmıştı ve vergi yükünün Türkiye'de en düşük olduğu yıllardır 1980'li yıllar. 1990'h yıllarla bir
likte vergi yükü Türkiye'de artmaya başlamış ve 1999 yılı sonundan itibaren IMF destekli olarak 
uygulanmaya başlanan politikalarla birlikte, Türkiye'de vergi yükü olağanüstü ölçüde artmıştır. 
Yüzde 6,5 oranındaki faizdışı fazla şeklindeki bu programların performans kriteri, ister istemez, 
gelir idaresini vergi önlemleri almaya yöneltmiş ve vergi önlemleri, toplum için, ilave vergi, ilave 
vergi yükü olarak ortaya çıkmıştır. 

Rakam vermek istersek; bakın, size çarpıcı bir rakam vereceğim. Sadece konsolide bütçe 
içerisinde yer alan vergi gelirlerinin 1991 yılında gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 12,4 iken, bu 
rakam 2000 yılında yüzde 21,1'e, 2004 yılında yüzde 23,6'ya çıkmıştır, 2005 yılında yüzde 24,7 ol
ması hedeflenmiştir. 1991 ile 2005 arasını kıyaslarsanız, reel olarak vergi yükünde yüzde 100 
oranında bir artış söz konusudur. Diğer vergileri de bu rakama ilave ettiğimizde, yerel yönetimlerin 
vergilerini, Türkiye'de vergi yükü, sosyal güvenlik primleri hariç, yüzde 27'ye denk gelmektedir ki, 
bu, uluslararası ortalamalara yakındır, hatta birçok ülkenin üzerinde bir vergi yükünü ifade etmek
tedir. Örneğin, OECD... 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, özür diliyorum, kusura bakmayın, sözünüzü yine kestim... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, bütün arkadaşlar yerinde oturursa... Bakanlar 

Kurulu sırasında şimdi bir hengâme olacak, karışıklık olacak. Bütün arkadaşlarımızın yerine gelip 
imzalattırılacaktır. 

Ayrıca, imzalayamayan arkadaşlar varsa, daha sonra, bizim Kanunlar ve Kararlar Daire Baş
kanlığımıza gelerek orada imzalayabilirler. 

Lütfen, bütün arkadaşlar yerlerine otursunlar, istirham ediyorum... İstirham ediyorum efen
dim... Yoksa, şimdi, bakınız, bütün arkadaşlar Bakanlar Kurulu sırasına geliyor... 

Arkadaşlar, bakınız, Sayın Hatibin sözünü kestim. Bakın, benim görevim, hatibin konuşmasını 
temin etmektir; ama, şu anda hatibin konuşmasını kesmek zorunda kaldım. 

Sayın Hamzaçebi, özür diliyorum; lütfen, buyurun efendim. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Vergi yükü, Türkiye'de, OECD ortalamalarına gelmiştir. 30 ülkenin üye olduğu OECD ül

kelerinde vergi yükü ortalaması yüzde 27'dir, bu civardadır, Türkiye'nin vergi yükü de, toplam ver
gi yükü de, sosyal güvenlik primleri hariç, yüzde 27'dir. Demek ki, gerçekten, Türkiye'de çok ağır 
bir vergi yükü vardır. Hele tarım kesiminin büyüklüğünü dikkate alırsanız, diğer ülkelerde Tür
kiye'deki tarım kesiminin ekonomideki büyüklüğü kadar bir büyüklüğü olmadığını düşünürsek, 
tarım kesimini dışarıda bırakarak bir karşılaştırma yaptığımızda, Türkiye'de vergi yükü, OECD or
talamalarının da üzerine çıkmaktadır. İşte, bu noktada, vergi idaresinde, gelir idaresinde reform ih
tiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkmıştır, kendini şiddetle hissettirmeye başlamıştır ve 57 nci 
hükümetin de gündeminde olan; ama, bir tasarıya dönüşmeyen o çalışmalar, bu hükümet dönemin
de tasarıya dönüşmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. 

Güçlü gelir idaresi kavramıyla yola çıkan hükümetin getirmiş olduğu tasarı, maalesef, güçlü 
gelir idaresi yaratma özelliğine sahip değildir. Yani, bir yandan bir adım atmaya çalışıyorsunuz; 
ama, bir yandan, adım atarken, öbür ayağınızla, attığınız adımı, yani, kendinizi çelmelemeye 
çalışıyorsunuz... Tasarı, böyle bir anlayışla hazırlanmış; üzülerek belirtmek istiyorum. Güçlü gelir 
idaresi beklentisi olan toplum, mükellef kesimi, çalışanlar, bu beklentiyi bu tasarıda bulma şansına 
maalesef sahip değillerdir. Tasarının bazı yaptığı iyileştirmeler var şüphesiz; örgütlenmede bir
takım, fonksiyonel örgütlenme veya mükellef gruplarına göre örgütlenme gibi bazı düzenlemeleri 
var; ama, bazı konularda bugünküne göre daha geri düzenlemeler yapmak suretiyle o yapmış ol
duğu bazı iyi düzenlemeleri de gölgede bırakmaktadır maalesef, onlar gölgede kalmaktadır. 

Biraz önce söyledim, güçlü gelir idaresinin temel özelliği nedir; neden bir vergi idaresi maliye 
bakanlığı içerisinden alınarak bağlı kuruluş haline getirilir, biraz daha ona güç vermeye çalışılır; 
nedeni şuydu arkadaşlar: Vergi politikası birimi maliye bakanlığı içinde kalacak, vergi uygulaması 
siyasetin biraz daha uzağında yer alacak. Neden budur. Eğer siyaset uygulamanın içinde, yani, 
maliye bakanı uygulamanın içinde çok yer alırsa, bütün kararlar kendisine giderse, kendisinin 
talimatlarıyla şekillenmek durumunda kalırsa o uygulama, o zaman, uygulama, teknik zorunluluk
lara göre değil, siyasetin zorunluluklarına göre şekillenebilir; böyle bir risk vardır. Bunu, sayın 
bakanların şahsıyla, kimliğiyle ilgili olarak söylemiyorum; hangi bakan, hangi kişi, hangi parti olur
sa olsun, böyle bir uygulama risk yaratır. O nedenle, bu iki birimi birbirinden ayıralım diye yola 
çıkılmış bu tasarı hazırlanırken; ama, bakıyoruz, vergi politikası biriminin burada düzenlemesi yok. 
Maliye Bakanlığı Teşkilat Yasasına bir ilaveyle o birimin burada oluşturulması gerekirdi; hükümet 
onu daha sonra getireceğiz diyor; olabilir, onu bekleyebiliriz; ama, bu tasarıya baktığımızda, vergi 
uygulamasını acaba gerçekten siyasetin biraz daha dışına alabilmiş mi; baktığımızda onu 
göremiyoruz. Örneğin, tasarının 4 üncü maddesine baktığımızda, vergi denetim politikalarının ve 
stratejilerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığına bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu, güçlü gelir idaresi veya yarı özerk gelir idaresi, adına ne dersek diyelim, 
bugünküne göre daha ileride olması tasarlanmış bir idarî yapılanmaya uygun bir düşünce değildir. 

Denetim, uygulamanın kendisidir. Bu denetimi Maliye Bakanlığı içinde bırakarak, Gelirler 
Genel Müdürlüğünü bugünkü yapısından, bugünkü gücünden daha geriye götürüyorsunuz. Bu 
kesinlikle yanlıştır. Bugün, en azından Gelirler Genel Müdürlüğü, ben ekonomide şu sektörleri in
celeyeceğim kendi denetim elemanlarımla diyebilir; ama, Maliye Bakanlığı bu tasandan sonra şunu 
diyebilecektir: Sen, şu sektörleri incelemeyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi, değerli arkadaşlar?! 
Vergi uygulamasının sonuçlarını kim bilir, veriler nerededir, ekonomideki öncelikleri kim bilir, 
ekonomideki hangi sektörlerde kriz vardır hangisinde yoktur, nerelere öncelik vermek gerekir, 
kayıp, kaçak nerede fazladır, ekonominin sektörlere göre rekabet gücü nedir; buna göre denetim 
politikası şekillenir. Bunun altyapısı, verileri Gelir İdaresi Başkanlığında olacak; ama, denetim 
politikasını Gelir İdaresi Başkanlığı oluşturamayacak!.. 
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Tasarı gerekçesinde diyor ki: Efendim, bugünkü yapıda görev mükerrerlikleri vardır; biz bunu 
önlemeye çalışıyoruz. Evet, bugünkü yapıda görev mükerrerlikleri vardır. Vergi inceleme hizmetini 
bugün 5 birim yürütmektedir; 5 birim... Görev mükerrerlikleri aynen devam etmektedir. Tasarının 
bu konuda yapmış olduğu en küçük bir iyileştirme yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunların detaylarını, maddelerde, ben ve söz alan ar
kadaşlarım açıklayacaktır; ama, bazı konulara daha değinmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelir idaresinin bugünkü sorunlarından birisi, 

mükellef hizmetleridir. Mükellef hizmeti, çok önemli bir kavramdır ve modern vergi idarelerinin 
önem vermesi gereken bir kavramdır. Bu konuda, tasanda birtakım hükümler yer alıyor, bunu 
iyileştirmeye yönelik olarak bazı hükümler yer alıyor; ama, mükellefle en yakın ilişki içerisinde 
olacak olan taşra birimlerinin örgütlenmesi, tasarıda açık ve net değildir. Hükümet, bölge başkan
lığı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine tasarıyı getirmiştir. 22 bölgede bölge başkanlığı 
kuruyordu. Kendi içinde tutarlı bir modeldir. 22 bölge başkanlığı, 22 büyük vergi dairesi demektir. 
Bunun şubeleri olacaktır. Böylece, vergi toplama maliyetini de en aza indirecek; ama, altkomisyon 
çalışmaları sırasında, bir önergeyle bundan vazgeçildi, hükümetin bir önergesiyle ve "vergi idaresi 
başkanlıkları" denildi. Bunun nerelerde kurulacağı, hangi sayıda kurulacağı belli değil. Şimdi, hem 
modern bir yapılanma getiriyorsunuz hem mükellef hizmetlerine çok önem veren vurgular yapıyor
sunuz tasarıda hem de taşradaki örgütlenmenin şekli bu tasanda belli değil. 

Değerli arkadaşlar, o zaman, neden yola çıkılmıştır; yani, taşradaki örgütlenmeyi, şu an Par
lamento bilmiyorsa, toplum bilmiyorsa, mükellefler bilmiyorsa, gelir idaresi çalışanları bilmiyorsa, 
mükellef hizmetlerini o noktada nasıl iyileştireceğiz?! 

Değerli arkadaşlar, bu, son derece eksik bir tasarıdır. 
Devam ediyorum: Gelir idaresinin çalışanlarının motivasyon eksikliği var; tasarı bunu söy

lüyor. Esasen bunu yazmasa da bunu biliyoruz; gelir idaresi çalışanları motivasyon eksikliğine 
sahiptir. Tasan söylüyor; nitelikli elemanı tutamıyoruz, ayrılıyor... Peki, hangi iyileştirmeyi getir
diniz?.. Tasarının getirmiş olduğu, ne özlük hakları yönünden ne görevde yükselme yönünden ne bu 
insanların, bu çalışanların önünde yeterince kadro açılması yönünden bir iyileştirme vardır. Bir 
kere, Gelir İdaresi Başkanını, müsteşar ile müsteşar yardımcısı arasında bir yere konumlandırmak 
suretiyle, otomatik olarak, aşağıya, silsile yoluyla, en alt birime kadar, bütün unvanları, neredeyse 
bugünkü kadrolarına mahkûm etmiş durumdasınız. Size örnek veriyorum: Gümrük Müsteşarlığı var 
bugün; sadece Gümrük Vergisinin tahsiliyle uğraşır; ama, Gümrük Müsteşarlığıdır. Siz, gelir idaresi 
olarak yola çıkıyorsanız, neden Gelir İdaresi Başkanını müsteşar konumuna koymuyorsunuz?! 

Gelir idaresi, herhangi bir yasa tasarısı değil arkadaşlar. Hükümet, Temmuz 2004'te bu tasarıyı 
imzalamış; ama, Meclise sekiz ay sonra sevk etmiş, yani sekiz ay daha üzerinde çalışmış. Öncesin
deki hazırlık dönemini de dikkate alırsanız, yaklaşık iki yıldır, hükümet bunun üzerinde çalışıyor; 
ama, iki yılın sonunda gelen tasarı, bir hayal kırıklığı; mükellef açısından hayal kırıklığı; çalışan 
açısından hayal kırıklığı, kamu yönetimi açısından hayal kırıklığı!.. 

Tasarı, Kamu Yönetimi Temel Kanununu esas alıyor model olarak. Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu, Meclisten geçmiş; ama, Sayın Cumhurbaşkanı uygun görmediği için yayımlanamamış, 
yürürlüğe girmemiş. Şimdi, tasarının model aldığı kamu yönetimi yapılanması o. Hükümetler 
yapılanmayı değiştirebilir; bu, hükümetlerin kararına bağlıdır; ama, burada, kendisi tartışmalı olan 
bir modeli alırsanız, bu doğru değil. Danışma, denetim birimleri vardır mevcut bakanlıkların teş
kilatlanmasını düzenleyen 3046 sayılı Yasada; denetim birimleri orada yer alır, burada bakıyoruz, 
anahizmet birimlerinde yer alıyor. Yine, o birimlerin denetim elemanları, ilgili bakanlıklarda, genel 
müdürlüklerde doğrudan genel müdüre bağlıdır, burada bağlı değil. Hükümet, 3046 sayılı Yasayı 
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değiştirsin. Kamu Yönetimi Temel Yasasını çıkarma iddiasından vazgeçip, daha kısa bir yolla, 3046 
sayılı Yasanın örgütlenme şemasını değiştirir, bütün örgüt şemaları da, ona göre buraya gelebilir; 
hükümet bunu yapabilir; ama, bunu yapmadan, bir çerçeve çizmeden, âdeta "ben, burada böyle 
düşünüyorum, yarın, bir başka bakanlıkta, teşkilatta farklı düşüneceğim" anlayışıyla buraya yasa 
getirmeyi doğru bulmuyorum. 

Sonra, bu yasanın hazırlanma usulündeki eksikliği size söyleyeyim değerli arkadaşlar. Belki 
cumhuriyet tarihinde ilk defa -bilemiyorum; ama, araştırmaya çalıştım "ilk defa" diyorum, yanlışım 
varsa düzeltin- Başbakanlık bürokrasisi, bir kanun tasarısını, görüşleri alınmak üzere bir siyasî par
ti grubuna göndermiştir. Kanun hazırlama usulünde, siyaset görüş alabilir, hükümetler, bakanlar 
görüş alır; ama, Başbakanlık bürokrasisi bir siyasî parti grubundan görüş alır mı, değerli arkadaş
lar?! Diyelim ki, katılımcı anlayış. Peki, sadece bir iktidar partisi mi var Türkiye Cumhuriyetinde?! 
Bunu kınıyorum değerli arkadaşlar! Bu, hükümetin bu konuda dahi, kanun hazırlama konusunda 
dahi ne kadar partizanca bir anlayışı olduğunu gösteriyor. Gerçekten, son derece üzülüyorum. Gelir 
idaresi yasa tasarısı gibi bir... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Hangi tarihte göndermiş Sayın Hamzaçebi? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, onun belgelerini komisyonda göster

dim, hiç kimse buna itiraz etmedi, tutanaklarda var. İsterseniz, o belgeyi tekrar size gösterebilirim. 
Onu, hepiniz veya tasarı kendilerine ulaşan arkadaşlar biliyorlar. Bunu kınıyorum. 

Yine, tasarı hazırlığında yanlış olan bir yöntem vardır. Tasarının hazırlığında Vergi Konseyi de 
görev almıştır. Tasarı, maalesef, Maliye Bakanlığının tasarısı değil, onu da söyleyeyim. Olabilir as
lında; gelir idaresi gibi çok önemli bir tasarıyı, olağanüstü bir katılımla hazırlamak doğru bir yak
laşımdır. 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, toparlar mısınız lütfen efendim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Vergi Konseyi, bir tasarıyı TÜSİAD'da tartışmaya açıyor; önemli ölçüde, o model bu tasarıya 

girmiş durumda. TÜSİAD'da tabiî ki açılsın; TÜSİAD, toplumun vergi ödeyen önemli bir kesimini 
temsil ediyor, çok güzel yayınları, araştırmaları var; ama, Vergi Konseyi gibi bir kurumun, yani, 
toplumun birçok kesimini temsil eden, temsilcilerini bünyesinde barındıran konseyin, tasarıyı 
sadece TÜSİAD'da tartışmaya açıp, toplumun vergi ödeyen diğer kesimlerinde tartışmaya aç
mamasının kabul edilir bir yanı var mıdır, değerli arkadaşlar?! Bu toplumda vergi ödeyen başka 
kesimler yok mudur?.. Tüketim vergileri var, tüketicinin omzunda; Gelir Vergisi var, büyük ölçüde 
çalışanların omzunda ve diğer vergiler var. 

Değerli arkadaşlar, tasarı, maalesef, her açıdan bir hayal kırıklığı olmuştur. Tasandan mutlu 
olan hiçbir kesim yoktur, ne mükellef ne çalışan ne toplum. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Tasarının tümü üzerinde AK Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Fazıl Karaman. 
Sayın Karaman, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA FAZIL KARAMAN (İzmir) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım: Grubum ve 
kendim adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu görüşeceğimiz tasarı, üzerinde elli yıldır yerli ve 
yabancı uzmanların çalıştığı, çok sayıda raporun hazırlandığı, üzerinde birçok dokümanın bulun-
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duğu bir konu. Yaklaşık 40 000 kişiyi direkt ilgilendiren, çalışan olarak; ama, vergi ödeyenler 
açısından aşağı yukarı ülkenin büyük bir kısmını ilgilendiren, bütçe açısından devletin en temel 
gelir kaynağını ilgilendiren bir kanun tasarısı. 

Maliye teşkilatında çalışanlar ve münhasıran gelir idaresinde çalışanlar, son elli yıldır, bu tarz 
bir kanun için hep heyecan duymuşlardır. Dolayısıyla, bizler, Maliye Teşkilatının içinden çıkan in
sanlar olarak bu kanun çalışmalarında yer almaktan gerçekten gurur duyduk. İktidarıyla 
muhalefetiyle bu kanunla ilgili çalışmalarda bulunan herkesin aynı heyecanı paylaştığını zan
nediyorum. 

Kabaca, 1950'den bu yana, bu kanunla gelir idaresinin yapılanmasıyla ilgili tarihçeyi ana hat
larıyla belirtmek istiyorum. 

Türk gelir idaresi, hukukî baza 1936 yılında kavuşmuş. 1942 yılında Vasıtalı ve Vasıtasız Ver
giler Umum Müdürlüğü olarak ikiyi ayrılmış ve 1946 yılında, bugünkü Gelirler Genel Müdür
lüğünün çatısı kurulmuştur. 1950'lerden itibaren de, gelir idaresinin yapılanmasıyla ilgili ilk çalış
malar başlamıştır ve temel olarak da, yabancı uzmanların çalışmalarından hep istifade edilmiş; ama, 
öyle olmuş ki, hep çalışmalar son noktaya gelme aşamasında bir başka bahara kalmış. 

1950'de iki ABD'li uzman çalışmış ve gelir idaresiyle ilgili olarak yapılanma ihtiyacı vurgulan
mış, o dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a sunulmuş; mamafih, nedendir bilinmez, çalışma 
arşive kaldırılmış. 

1963 yılında, yine, gündeme gelmiş. Dallas Bölge Vergi Teşkilatı Amiri Türkiye'ye gelip bir 
çalışma yapmış; gelirler müsteşarlığı kurulması noktasında bir tavsiyede bulunmuş ve raporunu 
dönemin yine Maliye Bakanı Ferit Melen'e sunmuş; Ferit Melen, bunun üzerine, 1964 yılında Türk 
uzmanlardan kurulu bir heyet teşkil etmiş; bu heyetin raporu bitmiş; fakat, yine, ne hikmettir bilin
mez, bu çalışma da arşive kaldırılmış. 

1970'lerin başında yine ısıtılmış gelir idaresi. ABD'li bir uzman bir rapor hazırlamış ve bu 
çalışma bir tasarı haline gelmiş, arşive kalkmadan bir tasarı haline gelmiş, IMF ve Birleşmiş Mil
letler teşvik etmiş bu tasarıyı; mamafih, tasarı yasalaşamadan yine arşive kalkmış. 

1980'lerde, eski Maliye Bakanı Kafaoğlu, Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine bir mektup 
yazarak gelir idaresi konusundaki düşüncelerini söylemiş. 1980'lerde yapılanma çalışmaları hep tar
tışılmış; ama, hiçbir zaman gerçekleşememiş. 

Bu tarihçeyi şunun için anlattım: İyi veya kötü, önümüze bir kanun geldi ve ilk defa bir başka 
bahara kalmadan Genel Kuruldan çıkmak üzere. Vurgulamaya çalıştığım nokta, gelir idaresinin 
yapılanma çalışmasının topyekûn bir konsensüs halinde Türkiye'de olması gerektiği; ama, bunun, 
bir türlü başarılamadığı. Nedenleri üzerinde durmayacağım. 

Elli yıllık reform çalışmasının sonucunda, Vergi Konseyi -ki, malumuâliniz, sivil bir platform
dur, yaklaşık tüm kesimlerin birleştiği bir platformdur- bir taslak üzerinde çalışmış; bu taslak, 
bilahara, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, daha sonra Meclis prosedürüne girerek nihayet bu 
aşamaya gelmiştir. 

Gelir idaresinin yapılanma ihtiyacını oluşturan problemler literatürde çok zikredilmiş. Ben, 
bunlar üzerinde durmayacağım; ama, bu kanunla temel olarak ne getirilmek isteniyor, bunu vur
gulamaya çalışacağım. Bu kanunla, merkezî yapılanmada, vergi türlerine göre oluşmuş organizas
yon yerine, fonksiyonel esaslı yapılanmaya geçilecektir. Terimler belki yabancı gelebilir; ama, 
birazdan vurgulamaya çalışacağım. Bunun tamamlayıcısı olarak, operasyonel süreçlerin operasyon 
merkezlerinde konsol idasyonu sağlanacaktır. Dolayısıyla, uç hizmet noktalarının -bunlar şubeler 
veya vergi daireleri olabilir- operasyonel işlemlerdeki zaman ve yoğunlaşma kaybının önüne geçil
mesi amaçlanmıştır. Uç hizmet noktalarında mükellefe zaman ayırma imkânı sağlanacağından 
dolayı, kanunda çok sık zikredilen mükellef odaklı yaklaşıma zemin hazırlanmış olacaktır, uç hiz
met noktalarındaki zaman probleminin aşılmasından dolayı. 
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Biraz önce belirttiğim fonksiyonel esaslı yapılanmanın tamamlayıcı unsuru, teknolojik alt
yapıdır; ki. bugün, Gelirler Genel Müdürlüğünün teknolojik altyapısı, bu uyumlaştırmaya uygun
dur. Temel olarak kanunun çalışma stratejileri, biraz önce bahsettiğim fonksiyonel yapılanma, tek
nolojik altyapı ve mükellef odaklı hizmet anlayışı. 

Şu eleştiri her zaman getirilebilir: Mevcut mevzuatımızla teknolojik hizmet mümkün değil mi? 
Tabiî ki, teknolojik hizmet, mevcut mevzuatla mümkün; fakat, bu, sadece, hizmetin daha hızla 
görülmesi anlamını taşır. Halbuki, fonksiyonel anlayışla yapılan teknolojik meze etme algoritmayı 
değiştiriyor. 

Algoritma nedir; iş akışlarının yapısını, gelir unsurlarından ziyade fonksiyonel yapıya taşıyor. 
Dolayısıyla, iş akışlarındaki hızlanma nedeniyle gelir iradesinin, hem data oluşturma prosedürü 
hem de hizmeti mükellefe daha hızlı, doğru ve güvenilir ulaştırma imkânı sağlanmış olacaktır. 

Çok kaba bir örnek vermem gerekirse, mesela, bugün tarh, tahakkuk ve benzeri rutin işlemler 
yapılırken bunun bilgisayar tabanına geçirilmesi, işlemlerin teknolojiye uyumlaştırılmasıdır, daha 
hızlı bir hizmet üretilmesidir; ancak, bu işlemle ilgili veya rutindışı işlemlerle veya farz edelim, 
tarh, tahakkuk üzerindeki bir düzeltme işlemiyle karar organının dahil olması gerekiyor ise, işte, bu 
durumda, algoritmanın yenilenmesi gerekiyor. 

Şu anlamdaki algoritmada, hiyerarşik ve gelir unsurları itibariyle karar mekanizması işlediğin
den, bizim istediğimiz anlamda güvenilir ve hızlı iş akışı sağlanamamaktadır. İşte, fonksiyonel iş 
akışıyla uç noktalardaki mükellefe sunulan hizmetlerdeki karar mekanizmalarının hızlandırılmasıy
la, mükellefe, daha hızlı ve güvenilir hizmet verilecektir. 

Gelir idaresinin yeniden yapılanması kanunlarıyla ilgili olarak hep zikredilen "güçlü gelir 
idaresi" veya "yarı özerk gelir idaresi" ifadeleri, kanunda belki bizim istediğimiz anlamda tam bir 
özerklik değil; ama, bir önceki döneme göre daha güçlü bir gelir idaresi yapısı kurması açısından 
önemlidir ki, altkomisyonda buna yönelik de bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Burada genel olarak reform süreçleriyle ilgili olarak bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Her 
reform sürecinin bir ön hazırlık dönemi vardır. Bu ön hazırlık dönemi kamuoyunda oluştuğunda bir
takım önkabuller oluşur. Nitekim, elli yıllık süreç içerisinde, gelir idaresinin yeniden yapılanması 
noktasındaki önkabuller oluşmuştur, güçlü gelir idaresi, fonksiyonel yapılanma ve benzeri noktalar
da. Daha sonra bu önkabullere uygun kanunların çıkması ikinci aşamadır ki, şu anda biz o 
aşamadayız; ama, esas vurgulanması gereken nokta, biraz önce Akif üstadımın da bahsettiği gibi, 
uygulamaya yönelik bunların, bu oluşan önkabullerin gerçekleşmesidir ki, bundan sonrası, bu 
kanun çıktıktan sonrası uygulamalar belki bu elli yıllık tartışma süreci kadar önemlidir. Çünkü, 
nihayetinde reformları yapanlar kanunlar değildir, bu kanunların mevcut tartışmalar çerçevesinde 
oluşan önkabuller çerçevesindeki uygulamasıdır. Bu noktada, idaremizin uygulama noktasındaki 
becerisinden emin olduğumu belirtmek isterim. 

Eğer, bu hedefleri gerçekleştirme, elli yıldır oluşan gelir idaresinin yeniden yapılanmasına iliş
kin hedefleri gerçekleştirme yönündeki uygulamada adımlar atılmaz ise, bu kanunla sadece bir baş
kanlık kurulmuş olur ve bazı özlük hakları düzeltilmiş olur. Dolayısıyla, uygulamayı izlememiz 
gerekiyor. 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Vergi reformu dediğimiz şey, sadece gelir idaresi refor
mundan ibaret değildir. Vergi reformunun üç ayağı var; vergi sistemiyle ilgili çalışmalar, vergi oran
larıyla ilgili çalışmalar ve gelir idaresiyle ilgili çalışmalar. Gelir idaresiyle ilgili çalışmaları 
yapıyoruz. Vergi oranlarıyla ilgili küçük küçük uygulamalar var; ama, biz, hükümetimizden ve 
-Bakanımız yok; ama- Bakanımızdan daha cesur uygulamalar bekliyoruz vergi oranları ve vergi sis
temi yönünden. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Güler uygular onu!.. 
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FAZIL KARAMAN (Devamla) - Evet... 
Aksi takdirde gelir idaresine ilişkin reform çalışmasının iki ayağı topal kalmış olacaktır. 
Son bir nokta olarak da, gerek altkomisyon çalışmaları esnasında gerekse daha sonraları 

muhatap olduğumuz, içinden çıktığımız Maliye çalışanları, meslektaşlarımızla ilgili birkaç şey söy
lemek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı, geleneği çok eskiye dayanan, asırlara dayanan bir teşkilat olarak mensupları 
bu sorumluluğu hep üzerinde taşımıştır ki, altkomisyon çalışmaları esnasında bunu hep gördük. 
Aşağı yukarı bütün meslek mensubu derneklerle görüştük; ama, bu derneklerin dile getirdiği şey
lerde, geleneklerinden gelen o sorumluluk duygularıyla hareket ettiklerini gördük. Bundan sonra da 
aynı sorumluluk duygusunda hareket ederek gelir idaresinin yeniden yapılanması sürecinde yapıcı 
rol alacaklarından eminim; ama, burada bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Gerek komisyon 
çalışmaları esnasında gerekse daha sonra, siyasî otoritenin başı Sayın Bakanın ve gelir idaresi yet
kililerinin, Gelirler Genel Müdürlüğü yetkililerinin personelinin özlük haklarında veya mük-
tesebatında bir adım dahi geri gidecek herhangi bir uygulama olmayacağını belirtmeleri bizleri 
memnun etti; ayrıca, bunun da siyaseten takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Bir reform sürecinin başlangıcı olarak bu kanun iyi bir başlangıçtır. Hiçbir zaman son noktayı 
bir kanunla kurmayı beklememek gerekir. Bundan sonra, uygulamada şekillenecek hedeflerle bir
likte bu kanunun ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum; bu vesileyle, tekrar, saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Sayın Karaman, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasarısının tümü üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi ifade etmeden önce, bu kanun tasarısının hazırlanma saf
halarının ne olduğundan, nasıl olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısı, 29.07.2004 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmak üzere imzaya açılmıştır; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 
yaklaşık yedi ay sonra olmuştur. Tabiî, bu yedi aylık sürenin niye bu kadar uzun olduğu konusunu 
da irdelememiz gerekmektedir. Maalesef, bu kanun tasarısı, başlangıçta, Maliye Bakanlığı tarafın
dan değil, Başbakanlıkta Başbakanlık Müsteşarı tarafından hazırlanmıştır ve bu nedenle de, Maliye 
Bakanlığı bürokratları bu kanun tasarısına çok şiddetli bir şekilde karşı çıkmışlardır ve şu anda, 
hükümet sıralarında, bu kadar önemli olduğu söylenen bir kanun tasarısı görüşülürken, Sayın 
Maliye Bakanının oturmaması, Sayın Maliye Bakanının Mecliste bulunmaması da çok ciddî bir ek
sikliktir; çünkü, bu kanunun uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan Sayın Maliye 
Bakanıdır. Ancak, Sayın Maliye Bakanının, her ne hikmetse, hangi sebeple burada bulunmadığını 
bilemiyorum. Ancak, tekrar ediyorum, büyük bir eksiklik olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Takdir 
bizim... Onun takdirini bize bırakın. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bunun, bu tasarının gerekçelerine bakıyoruz. 
Gerekçelerinde diyor ki: "Gerek doğrudan yabancı sermaye gerekse portföy yatırımları daha düşük 
vergi ortamlarına kaymaktadır." Daha düşük vergi ortamlarına kaymaktaysa, hiç böyle bir kanun 
tasarısını Meclis gündemine getirmeden, bu vergi oranlarını, yabancı portföylerin, yabancı yatırım-
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ların Türkiye'ye gelmesi için cazip hale getirirsiniz ve bunu bir an önce uygulamaya koyarsınız. 
Niye böyle bir kanun tasarısını bu gerekçeyle Meclise getiriyorsunuz?! Hem bundan şikâyet ediyor
sunuz hem de bu kanun tasarısını getirmeden bunun tedbirini alma imkânı varken bu uygulamayı 
getirmiyorsunuz. 

2003 yılında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım, artı-eksi hesabı yaparak 80 000 000 
dolar ve 2004 yılında doğrudan yabancı yatırım da yaklaşık artı 300 000 000 dolar. Dünyada, yıl
da, 4 trilyon dolar sermaye akımının bütün dünyayı dolaştığını gözönüne alacak olursanız, Tür
kiye'ye 2003*te artı 80 000 000 dolar, 2004'te de artı 300 000 000 dolar yabancı sermaye gelmesi 
noktasında gerekçe olarak bunu yazacağınıza, bunun önündeki engelleri, yabancı sermayenin Tür
kiye'ye gelmemesinin sebeplerini ortadan kaldırır, Türkiye'deki gerekli güven ortamını sağlarsınız 
ve böyle bir kanun tasarısının gerekçesi olarak da bunları yazmazsınız. 

Yine, gerekçede "bütün bu gelişmeler vergi sistemimizin dünya trendlerine uyumlaştırılmasını, 
vergi oranlarının düşürülerek vergi tabanının yaygınlaştırılmasını zorunlu ve gerekli kılmak
tadır. "Düşürün, vergi oranlarını düşürün, vergiyi tabana yayın; bunun önünde hiçbir engel yok. 
Gelin, bununla ilgili kanun tasarılarınızı, tekliflerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
getirin, bizler de destekleyelim, vergi oranı tabana yayılsın. 

Bakınız, elimde rakamlar var; o rakamları sizlere vermek istiyorum. Türkiye'deki vergi tah
silatının yaklaşık yüzde 73'ü dolaylı vergilerden. Sayın Maliye Bakanının geçmişte bir beyanatı var; 
diyor ki Sayın Maliye Bakanı: "Bir ülkede dolaylı vergilerin oranı yüzde 70'in üzerine çıkarsa, o ül
kede vergi adaletinden bahsetmenin imkânı yoktur." Bunu söyleyen, şu anda Maliye Bakanı olarak 
görev yapan ve şu anda Mecliste bulunmayan Bakanımız. Şimdi, 2004 yılında dolaylı vergilerin 
oranı yüzde 73 olmuş; ben, şimdi, burada olmayan Maliye Bakanımıza soruyorum... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Mecliste, 
Mecliste. 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Hani, yüzde 70'in üzerinde dolaylı vergiler olursa o ül
kede vergi adaletinden bahsedilmezdi?! Demek ki, Türkiye'de, şu anda, ikibuçuk yıldan beri Bakan
lık yapan ve vergi adaletini sağlamakla görevli olan Maliye Bakanımızın uygulamalarından sonra, 
Türkiye'de vergi adaletinden bahsetmenin -kendi ifadeleriyle, beyanlarıyla- imkânı bulunmamak
tadır. Yine, Türkiye'deki, Gelir Vergisi yüzde 17, küçük esnaf yüzde 7; yüzde 6'sı da Kurumlar Ver
gisinden. Türkiye'de o kadar çarpık bir vergi tahsilatı var ki, bunu dünyanın hiçbir yerinde görmenin 
imkânı yoktur. Gelir Vergisinden dolayı yüzde 17 vergi ödemesinde bulunan bu vatandaşlarımız, bu 
dargelirliler, bir de dolaylı vergilerden dolayı 2 kez vergi ödeme durumunda kalmaktadırlar. 

Türkiye'deki bu vergi adaletinden bahsederken bir iki rakam daha vermek istiyorum. Tür
kiye'de basit usulde Gelir Vergisine tabi 814 000 mükellef var ve bunların -dikkatinizi çekmek is
tiyorum- ortalama vergi ödeme miktarı 78 000 000 lira; beyana dayalı 1 775 000 mükellef var, bun
ların da 649 000 000 lira; ama, asgari ücretli bir görevlinin yılda ödemiş olduğu vergi ise 663 000 
000 lira. Bakınız, Türkiye'de, beyana dayalı meslek gruplarının neler olduğunu sizler biliyorsunuz; 
o kadar önemli mesleklerde, ciddî manada gelir elde edenlerin ortalaması 649 000 000, asgarî üc
retlinin 663 000 000 ve yine, Kurumlar Vergisine tabi 632 000 mükellef var; bunların yüzde 90'ı 15 
000 000 000, yüzde 10'u da yaklaşık 625 000 000 lira vergi ödüyorlar. Bu kadar çarpık bir vergi sis
teminin olduğu bir ülkede, siz, meselenin en esaslı, en önemli yerini bir kenara bırakır, bunun kar
şılığında, personeli. Maliye çalışanlarını, bu kanun tasarısı gündeme geldiğinden beri meydanlara 
çıkaran bir kanun tasarısı hazırlarsanız, yanlış yapmış olursunuz. Bakınız... 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Bakan geldi, Bakan... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Bakanı gördüm. Sayın Bakanı gördüm. 
Şimdi, ben, Sayın Bakana soruyorum: 43 000, Maliyede bu alanda çalışan görevlimiz var. 

Bakınız, bu kanun tasarısı gündeme geldiği günden beri, bu memurlarımızın büyük çoğunluğu, 
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Kızılay'da, hatta, Meclisin önüne kadar geldiler, bu kanun tasarısıyla ilgili görüşlerini, çok net ve 
açık bir şekilde dile getirdiler ve Türkiye'nin dört bir köşesinden, vergi dairelerinde çalışan her 
kademedeki görevlilerimiz, personelimiz, kamu görevlilerimiz, onlarca, yüzlerce faksı milletvekil
lerine göndererek, bu kanun tasarısının kendileri açısından uygun olmadığını ifade eden beyanlar
da bulundular. Biz hep söylüyoruz, işte biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
ve bu konunun uzmanı olan çok değerli milletvekilimiz de bahsettiler; TÜSÎAD'ın görüşü alınmış 
bu kanun tasarısı hazırlanırken; alınsın... 

NİYAZİ PAKYÜREK (Bursa) - Uzman konuştuysa sen niye konuşuyorsun?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de uzman sayılırım Sayın Milletvekili. Ben, her ne 

kadar yirmiüç yıl idarecilik yaptıysam da, ben, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü 
mezunuyum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) -... ve yirmiüç yıl da, vergi dairelerinin amiri pozisyonun

da olan ve onlara en yakın konumda bulunan birisi olarak yirmibeş yıl görev yaptım. Elbette, bun
ların dertlerini, sıkıntılarını sizden çok daha iyi biliyorum Sayın Milletvekili. Onun için bu kür
südeyim zaten. Onların hakkını hukukunu savunmak için bu kürsülere geliyoruz. 

TÜSİAD'ın görüşünü alabilirsiniz, saygı duyuyorum, alınması da lazım; ancak, sadece 
TÜSİAD'ın görüşünü alır, bu konuyla ilgili, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almazsanız yan
lış yapılıyor demektir ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Milletvekili, 
Başbakanlıktan bu kanun tasarısının sadece bir siyasî partiye gönderildiğini söyledi ve bunun bel
gesi de olduğunu ifade etti. Eğer siz, sadece bir partiyi kabul eder, diğer partileri, bir kanun tasarısı 
hazırlanmasında yok sayarsanız, yine, orada ciddî manada yanlışlık yapıyorsunuz demektir. Yine 
biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan çok değerli milletvekilimiz "iyi veya 
kötü bir kanun tasarısını Meclisin önüne getirdik" ibaresini, ifadesini kullandı. Böyle bir ifadeyi şid
detle reddediyorum. Bir kanun tasarısı, iyi veya kötü Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne 
gelemez arkadaşlar. Bu kanun tasarısı, toplumun çeşitli kesimleri tarafından yeterince tartışılarak, 
komisyonlarda ve Mecliste yeterince tartışılarak, olgunlaştınlarak ve çok iyi bir şekilde bu Meclis
ten geçmesi gereken bir kanun tasarısıdır. "İyi veya kötü, Meclisin gündemine getirdik" ifadesini, 
ben, bir dil sürçmesi olarak kabul ediyorum ve öyle değerlendiriyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine bu kanun tasarısıyla ilgili, çok değerli bir Adalet ve Kalkınma Par
tisi Milletvekili arkadaşımız, komisyonda da görev alan arkadaşımız, ciddî manada eleştiriler 
getirerek, ayrışık oy kullanmış, muhalefet şerhinde bulunuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, sürenize 2 dakika ilave etmiştim, süreniz tamamlandı. Teşekkür 

eder misiniz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 
BAŞKAN - Son cümlenizi alayım, lütfen teşekkür ediniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da, 11 maddeyi ih

tiva eden bir muhalefet şerhinde bulunuyor. 
Ben, maddelerde de konuşacağım; ancak, bu yapılanmanın son derece yanlış olduğunu, hatalı 

olduğunu ve Anayasaya aykırı bazı hükümlerin de bulunduğunu, birçok hususun yönetmeliklere, 
idarî düzenlemelere bırakıldığını ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu; buyurun efendim. 
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ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, geçen haftadan bu yana Genel Kurulumuzda Esnaf ve Sanatkârlar Mes
lek Kuruluşları Kanunu Tasarısını tartışıyorduk. Birden, milyonlarca esnafımızı ilgilendiren ve çok 
tartışmalı olan, gerçekten bütün esnaf odalarımızın tek tek milletvekillerine, gruplarımıza, bu yasal 
düzenlemeyle kendilerini yakından ilgilendiren, birinci derecede ilgilendiren bu yasa tasarısıyla il
gili şikâyetlerini, sıkıntılarını bize iletmeye çalıştığı bir süreçte ve hükümetin, bütün bu talepleri, 
hiçbir şekilde dikkate almayan bir anlayışla kendi bildiği yolda giderken, birden, bu milyonlarca es
nafımızı ilgilendiren tasarı gündemimizden çıktı, yerine şimdi görüşmekte olduğumuz Gelir İdaresi 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı girdi. Niye?.. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Birazdan bu da geri çekilir. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Niye?.. Yeni bir stand-by anlaşması yapılacak, 

IMF bunu talep ediyor... 
Değerli milletvekilleri, bir defa, önce, şunun, kendi içinizde, kendinizle bir muhakemesini yap

manızı isterim. Kim bilir İktidar Partisi sıralarında bulunan kaç sayın bakan, kaç sayın milletvekili, 
bu kürsüden "nedir bu, Meclisi IMF'nin dayatmalarına teslim etmişsiniz" anlayışıyla iktidar par
tilerini eleştirmiştir, onlara eleştiriler taşımıştır, yöneltmiştir. Nereden nereye geldiğinizi, 
ekonominin en sıkıntılı, en stresli krizlerinin yaşandığı bir süreçte, IMF'den kredi alma adına 
yapılan birtakım düzenlemelerin, belki, o günkü iktidarlar açısından bazı gerekçeleri olabilir; ama, 
şimdi, siz, hem her şeyin çok iyi olduğunu söylüyorsunuz... 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz de söylüyorsunuz. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - ...hem de IMF'nin dayatmalarını, milyonlarca es

nafımızın taleplerinin, beklentilerinin, onlarla ilgili bir yasal düzenlemenin önüne çıkarabiliyor
sunuz. 

Bunların ikisinden birisi doğru değil değerli arkadaşlarım. Ya ekonominin durumu iyi değil, 
hâlâ IMF'nin bu tür dayatmalarına bile evet demek zorundasınız ya da geçmişe dönük eleştirileriniz
de hiçbir haklılık payı yoktur. 

Şimdi, ne yapılmaya çalışılıyor. Vergi politikası ile Gelir İdaresi kısmen birbirinden ayrılmaya 
çalışılıyor, Gelir İdaresi lehine. 

Ne yapacak Gelir İdaresi; Maliyenin vergi politikalarını belirleyen birimin belirlediği şartlar al
tında, belirlenen ölçüler içerisindeki vergiyi toplamaya çalışacak. Bununla ilgili olarak Gelir 
İdaresinde yeni bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Gelir İdaresinin çalışanlarını mağdur ederek, 
hükümet, iktidar, mesela, vergi toplamada, geçtiğimiz yıllar içerisinde kendi önüne koyduğu hedef
leri aştığını ifade ederek, yüzde 6,5'lik faizdışı fazladan daha fazlasını bu vesileyle verdiğini ifade 
ederek, kendine övünç paylan çıkarmasını biliyor. Peki, kimle yapıyorsunuz bunları, kim topluyor 
bu vergileri; nerede şefler, müdürler; bu tasarıda, onlarla ilgili ne getiriyorsunuz; hiçbir şey; onlar
la ilgili bir tasfiye süreci var. Onu da geçiyoruz. 

Peki, sorunumuz, esas itibariyle vergiyi toplamakta mı yatıyor, vergi politikasında mı yatıyor? 
Eğer, vergilerin yüzde 73'ü dolaylı vergilerden oluşuyor, ekonominin yüzde 50'si kayıt dışından 
oluşuyor ise, o zaman hangi vergiyi, hangi idareyle toplayacaksınız? Geriye kalanın tamamını top
lasanız bile, sizi, Türkiye gibi 70 000 000'luk dinamik bir ülkeyi, istenilen, beklenen, özlenilen 
hedeflere ulaştırmaya yetecek mi? 

Siz, ne söylemişsiniz -bu söylemler bizim söylediğimiz şeyler değil, sizin söyledikleriniz-
seçim beyannamesinde: "KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi gibi vergilerin oranları düşürülecek, 
kayıtdışı ekonomik faaliyetler önlenecek, kayıtlı işletmeler aleyhine işleyen haksız rekabet engel-
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lenecektir." Kayıtdışı ekonomi, zamanınızda, sizin resmî rakamlarınıza göre yüzde 40'lardan yüzde 
50'lere çıktı. 

"Kamu açıklannı kapatmak amacıyla son yıllarda enerji ve haberleşme gibi sanayiin temel gir
dilerinin fiyatları üzerine çok yüksek vergiler uygulanmış, fiyatlar dünya standartlarının çok üzerine 
çıkmıştır. Bu vergiler, reel sektörün, uluslararası rekabet gücü kazanmasına ve ihracat potansiyelini 
artırmasına imkân verecek standartlara çekilecektir." 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1 litre benzin neredeyse 2 dolara kullanılıyor tüketici tarafın
dan. Sayın Bakan, dünyanın herhangi bir yerinde, 2 dolara benzin tüketen bir ülke var mı? Sizin 
döneminizde, 1 litre benzin nereden nereye geldi?! 

Değerli arkadaşlarım, hatırlamaya çalışalım, bu ülkede 1 litre benzin 50 sent civarındayken 
"devlet benzini sübvanse edemez, 1 litre benzin mutlaka 1 dolar olmalıdır" dendiğinde kıyametler 
kopuyordu; şimdi, oralardan, 1 litre benzinin 2 dolar olduğu yere geldik. Peki, siz ne söylemişsiniz: 
"Bu rakamları makul, kabul edilebilir yerlere çekeceğiz, vergiyi buralardan alan anlayışa son 
vereceğiz..." Vermiş misiniz; hayır. Döneminizde, dolaylı vergilerin oranı, yüzde 67'lerden yüzde 
73'lere çıkmış. 

Başka?.. "Çalışan kesimlerin vergi yükü kademeli olarak hafifletilecektir..." Çalışan kesimlerin 
üzerine yüklediğiniz vergiler, Türkiye'de en çok insan çalıştıran sanayi kesimlerinin, özellikle emek 
ağırlıklı, emek/yoğun sanayi kesimlerinin ihracata dönük çabalarında önlerindeki en önemli engel 
olarak duruyor ve onlar, her gün, konuyla ilgili bakanların, yetkililerin kapılarını çalarak "bu bizim 
rekabet gücümüzü olağanüstü biçimde azaltıyor; zaten, uyguladığınız döviz politikası, bizi her an
lamda olağanüstü zorlukların içerisine sokmuştur; bir de sizin bu ağır vergi yükünüz, bizi, bu işi ar
tık yapamaz noktalara taşımıştır" şikâyetleri, her gün, hepimize, hepinize birlikte geliyor ve bunları 
duyuyoruz değerli arkadaşlarım. 

Bu örnekleri, sayısız biçimde çoğaltmam mümkün; ama, zamanımı daha uygun kullanabilmek 
için, hepinizin bildiği bu örnekleri bir tarafa bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ne söylüyor, Rifat 
Hisarcıklıoğlu: "Kayıtdışına, tepkisiz bir toplum yaratmak için göz yumuluyor." Bu, çok önemli bir 
iddia değerli arkadaşlarım: Kayıtdışına, tepkisiz bir toplum yaratmak için göz yumuluyor... Kayıt
sız ekonomide, insanlar her an korku altındadırlar; o nedenle, daha kolay yönetilirler. 

Sayın Bakan, bu iddia, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının iddiasıdır. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Cumhuriyet tarihi boyunca tabiî. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bu iddia, hem Sayın Bakan tarafından hem 

bütün Parlamentomuz tarafından dikkate alınmalıdır. 
Esnafı kayıtdışına itip yönetmeye çalışarak, kolay yönetmeye çalışarak, vatandaşın açlığı, 

çaresizliği, işsizliği karşısında, vatandaşa, iane biçiminde, Başbakanlığın kontrolündeki kaynaklar
dan, belediyelerin başkanlarının kontrollerindeki kaynaklardan iane biçiminde kaynaklar aktararak, 
vatandaşların çaresizliğinden, yoksulluğundan yararlanmaya çalışıp, onlara verdiklerimizin kar
şısında onlardan siyasal destek talep etmek, siyasî etik açısından doğru bir yaklaşım biçimi değil
dir, adil değildir, eşitlikçi değildir. (AK Parti sıralarından "öyle mi" sesi) 

Öyledir. Evet, öyle yapıyorsunuz maalesef. 
Değerli arkadaşlarım, bu uygulamaların bir başka sonucu, Türkiye'de vergiyi dolaylı biçimde 

toplamaya çalışmanın bir başka doğal sonucu da, otuz yıl öncesini hatırlatan kaçakçılık 
hikâyelerinin yeniden hortlamış olmasıdır. Bugün, üzerlerinden dolaylı vergi alman ürünlerin kaçak 
piyasasında 10 milyar doların üzerinde bir kaynağın döndüğünü, dolaştığını, artık, herkes biliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, ek 2 dakikalık süre veriyorum; konuşmanızı tamamlayınız 
lütfen. 

Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sadece petrol kaçakçılığından 7,5 milyar dolar, içki ve sigara kaçakçılığından 2,5 milyar dolar 

kaçakçılar kaynak elde ediyorlar. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Hayalî ihracat da var. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tekelin ucuza sattığı tütünlerden Kuzey Irak'ta, 

İran'da, sigara fabrikalarında kullanılan tütün Türk tütünü olduğu için, aynı aromada, aynı tatta 
kaçak sigara üretiliyor, Türkiye'ye sokuluyor ve bu sigaralar, Türkiye'de, Tekelin sattığı sigaraların 
yarı fiyatına, hatta, ondan daha ucuz biçimde satılıyor. Suriye'de, sınıra yakın bölgelerde rakı fab
rikaları kuruluyor; oradan, bazen, çok sayıda yurttaşımızın kitlesel ölümüne sebep olabilecek kaçak 
içki Türkiye'ye sokuluyor. Türkiye'de üretim yapmaya çalışan bira ve şarap fabrikaları, yüksek 
ÖTV nedeniyle, ya üretimden vazgeçiyor ya Türkiye'ye yapacakları çok yüksek düzeydeki yatırım
lardan bu Özel Tüketim Vergilerinin yüksekliği nedeniyle vazgeçeceklerini bizatihi ifade ediyorlar. 
İki gün önceki gazetelerde, bir bira fabrikasının Türkiye'de 200 000 000 doları aşkın düzeyde 
yapacağı bir yatırımdan, bu vergilerin yüksekliği nedeniyle vazgeçecekleri ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı çok fazla almak istemiyorum; ama, bu vergi politikasının 
bize hiçbir faydası yoktur. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Çözümü anlat, çözümü... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bu vergi politikasının bize kayıplardan başka 

kazandırdığı bir şey yoktur. Bu vergi politikası, bir defa, bir şekliyle devlete paçasını kaptırmış olan 
mükellefi iliklerine kadar sömürmenin ötesinde, hiçbir şey Türkiye'ye kazandırmamaktadır. Tür
kiye'de hiçbir olayda, hiçbir noktada, dünden daha iyi, daha güzel bir noktaya Türkiye'yi 
taşıyamamaktadır, taşımamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen teşekkür ediniz. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Evet. 
Ben, Sayın Başkanın müsamahasına teşekkür ederek, asıl sorunumuzun vergi toplamayla ilgili 

olan bölümde yapacağımız düzenlemeler değil, bizatihi verginin kendisinin alınacağı birimlerle il
gili yapacağımız düzenlemelerden geçtiğini ifade ederek, hepinize saygılar sunuyor, teşekkür 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumkumoğlu. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam, arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
20.30'da toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.35 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
861 sıra sayılı kanun tasarısının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelerine geçilmesi 

kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; ver

gi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; 
mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca 
yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verim
lilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına 
bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Mersin Millet
vekili Mustafa Özyürek. 

Sayın Özyürek, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz gelir idaresiyle ilgili tasarı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir tasarıyı görüşüyoruz; çünkü, toplumların hayatında, dev
let hayatında vergi toplanması çok önemli bir olaydır. Verginin adil toplanması ve yerinde harcan-
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ması, bütün kamu hukukunun konusunu oluşturmuştur. Magna Carta'dan beri bu konular hep tar-
tışılagelmiştir. 

Vergi sistemi dediğiniz zaman, öncelikle, bir, vergi kanunları ve onunla ilgili mevzuat, arkasın
dan, o mevzuatın uygulanmasını denetleyecek, vergiyi toplayacak bir örgüt anlaşılır. O bakımdan, 
görüşmekte olduğumuz tasarı, vergi kanunu yapmak kadar önemlidir, hatta, bugün içinde bulun
duğumuz şartlar açısından çok daha önemlidir. 

Ben, 1962 yılında Maliye Bakanlığına hesap uzmanı olarak girdiğimden iki sene sonra, 1964 
yılında, vergi idaresini yeniden yapılandırma konusunda Bakanlıkta oluşturulmuş bir projede çalış
mıştım; yani, 1964-2005. Benim açımdan kırk yılık bir mesele; ama, Maliye Bakanlığında çalışan
lar açısından çok daha önemli, 1930'lara kadar giden bir hayal, bir umut. 

Şimdi, bu hayali, bu umudu hayata geçirme, uygulama şansı bu Meclisin önüne gelmişti; ama, 
ne yazık ki, tasarıyı incelediğimiz zaman, o hayalleri, o umutlan gerçekleştiren bir tasarıyla karşı 
karşıya olmadığımız ortaya çıktı. 

Şimdi, burada yapılmak istenen, bugünkü sistemin, bugünkü örgütün, Gelirler Genel Müdür
lüğü olarak çalışmakta olan teşkilatın bazı noktalarını değiştirmek ve adını değiştirmekten ibaret bir 
tasarıyla karşı karşıyayız. Bu şansın, bu umudun iyi kullanılmamış olmasından, bir vatandaş olarak, 
bir milletvekili olarak büyük üzüntü duydum. 

Değerli arkadaşlarım, nedir, nerelerde gereğini yapmadık, yapamıyoruz... Öncelikle, bu tasan, 
mevcut durumu esas almış. Herkesin, bugün çalışanların konumuna fazla dokunmayayım, kimseyi 
tedirgin etmeyeyim, rahatsız etmeyeyim anlayışı içinde, durumu kurtaran, bugünü kurtaran bir an
layışla bu tasan hazırlanmış. Oysa, daha köktenci, daha radikal bir değişimi Meclisin huzuruna getir
mek gerekiyordu; çünkü, 43 000'den fazla çalışanı olan, hem vergi idaresini hem de geniş ölçüde ver
gi denetimini bünyesinde bulunduran bu teşkilatın iyi işler bir şekilde yeniden yapılandırılması, 
burada sürekli görüştüğümüz yeni yeni vergi kanunları gelmesini engelleyecek bir düzenlemeydi. 
Eğer, vergi idaresini güçlü kılabilseydik, vergi denetimini etkin kılabilseydik, yeni yeni vergi kanun-
lanna, ek vergi kanunlarına, olağanüstü vergi kanunlarına ihtiyaç olmazdı; ama, ne yazık ki, eğer 
tasarı bu şekliyle kanunlaşacaksa, yeni bir şey yapılmadığı için, bir hamle yapılmadığı için, bir 
radikal değişiklik hayata geçirilemediği için, yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi, işte, bütçe zamanı 
geldiğinde bütçeyi hazırlayacağız, bütçedeki açıklara bakacağız, bütçenin açıklarının önemli kısmını 
borçlanmayla gidereceğiz ve daha da eksik kalan noktalarını vergilere zam yaparak, yeni yeni vergi 
kanunlan çıkararak gerçekleştireceğiz. Oysa, bu teşkilat etkin ve güçlü hale getirilebilirse, getirilsey
di, mevcut kanunlarla bile çok daha iyi bir vergi toplamak mümkün olabilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'nin en önemli sorunu, ekonomistler açısından en önem
li sorunu, kayıtdışı ekonomidir. Çok çeşitli rakamlar verilir; fakat, adı üstünde, kayıtdışı olduğu için, 
bu konudaki rakamların hepsi, hem doğrudur hem yanlıştır. Böylesine kayıtdışılığın yoğun olduğu 
bir ülkede, kayıtdışılıkla mücadele edecek bir vergi idaresinin ve bir vergi denetiminin oluşturul
ması gerekirdi. Şimdi, vergi denetiminin, hep şikâyetçi olduğumuz çokbaşlılığı, planlı programlı 
çalıştırma şansının olmayışı konusunda, bu tasarıyla, ne yazık ki, bir adım atılamamıştır. Yine, ver
gi denetiminde çokbaşlılık devam etmektedir; vergi denetimi yapan örgütlerimizin bir kısmı Maliye 
Bakanlığı bünyesinde kalmakta, bir bölümü gelir idaresinin bünyesine alınmaktadır. Bu ikiliği, bu 
çoklu yapıyı teke indirmek, bu tasarıyla, ne yazık ki, mümkün değildir; çünkü, bu tasanyla, vergi 
idaresi, hak ettiği düzeye çıkarılamamaktadır. O nedenle de, tarihî geçmişleri olan Maliye Müfettiş
leri, Hesap Uzmanları Kurulu gibi kurullar, bu tasarıyla oluşturulan gelir idaresi çatısı altına girmek 
istememişlerdir, bunda da haklıdırlar; çünkü, bu teşkilat, yeteri kadar etkin ve kamu idaresinde hak 
ettiği noktada değildir. Teşkilat, müsteşarlığın biraz altında, genel müdürlüğün biraz üzerinde bir 
noktaya taşınmıştır. Oysa, bu teşkilatın, belki ayrı bir bakanlık olarak, onu yapamıyorsak, ayrı bir 
müsteşarlık olarak örgütlenmesinde zorunluluk vardı. Tabiî, müsteşarlık demek, bakanlık demek, 
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sadece unvanlar vermek demek değil, o şekilde etkinliği sağlayacak bütün birimlerin yeniden 
yapılandırılmasıdır. Bu, ne yazık ki, sağlanamamıştır; önemli bir fırsat kaçmıştır. İnşallah, daha son
ra, bu konuda radikal bir çözümü, gerçek anlamda bir gelir idaresini yeniden yapılandırma şansını 
Parlamentomuz yakalayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, önce, gelir idaresinde çalışanlar son derece rahatsız edilmiş
tir. Vergi dairesi müdür yardımcılıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gelen tasarıda yoktur. Yani, vergi dairesi müdür yardımcılarının, şeflerin kadroları kaldırılmıştır. 
Daha sonra, komisyonda bu kadrolar tekrar konulmuştur; ama, insanlar, 6 000'in üzerinde çalışan, 
bir kere, huzursuz edilmiştir. "Acaba, Meclisten çıkarken, gene bir gece yarısı önergesiyle bizim 
kadrolarımız kaldırılacak mıdır" kuşkusu insanlara hâkimdir. Ayrıca, âdeta, o insanlara, vergi 
dairesi müdür yardımcılarına, vergi dairesinde çalışan şeflere, bir anlamda "size ihtiyaç yoktur, siz 
olmasanız da bu işler yürür" izlenimi, havası verilmiştir; ama, yanlıştan dönülmüş olması da önem
lidir. Umarım, bu kanun tasarısı burada görüşülürken, bir önergeyle, bir sürprizle karşılaşmayız ve 
müdür yardımcılarının, şeflerin kadroları iptal edilmez. 

Değerli arkadaşlarım, bir örgütün etkin çalışması, orada çalışan insanların motivasyonuna bağ
lıdır. Onları yüreklendiren, onların daha iyi çalışmalarını özendiren önlemleri o teşkilat yasasına 
koyarsanız, oradaki insanlardan daha çok verim alırsınız. Tasarıdaki bu eksikliği, Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki müzakereler sırasında, altkomisyonda görev yapan arkadaşlarımız görmüşler ve 
personele 4 maaş ikramiye verilmesi şeklinde bir öneri geliştirmişlerdir; ama, ne yazık ki, 
hükümetin de katıldığı bir önerge verilmek suretiyle, komisyonda, bu 4 maaş ikramiye kaldırılmış
tır. Bu da, insanları, orada çalışanları önce bir umuda sevk etmiş, o umutları kısa sürmüş ve heves
leri kursaklarında kalmıştır, bu 4 maaş ikramiye kaldırılmış, bu tasarıda çıkmıştır. İnşallah, millet
vekilleri olarak, bu idarede çalışan insanların gerçekten çok güç durumda olduğunu düşünüp, bu 
4 maaş ikramiye konusunu tekrar burada canlandırmamız, hayata geçirmemiz mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu ikramiyeden niçin vazgeçildiğini sorduğumuz zaman, Sayın Bakan, 
personel reformunu yakında getireceklerini söylemişler, o nedenle buna ihtiyaç yok demişlerdir. 
Oysa, Plan ve Bütçe Komisyonunun altkomisyonundan gelen tasarıda deniliyordu ki "personel 
reformu yürürlüğe girinceye kadar 4 maaş ikramiye verilmesi." Yani, ne sakıncası vardı?! Sanki, 
yarın yeni bir personel reformu mu getirilecek?! Belli ki, uzunca bir süre personel reformu falan 
getirilmeyecek veya personel reformu adı altında bir tasarı çıkarsak bile, memurların durumunu 
düzeltecek, onlara yeni yeni ücret artışları getirecek, sosyal haklar getirecek bir değişiklik yap
mamız söz konusu değildir. 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ilk tasarı da, gelir idaresinin başına özel sektörden bir 
daire başkanının getirilmesi şeklinde öneri vardı. Altkomisyonda bu öneri çıkarıldı. Daha sonra, 
bizim, özellikle Cumhuriyet Halk Partililer olarak büyük, ısrarlı taleplerimiz üzerine, bu konulmadı; 
yani, önünüzdeki tasarı eğer bu şekliyle yasalaşırsa, özel sektörden gelir idaresi başkanlığına bir 
tayin yapılmak mümkün olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu kamuoyunda da çok tartışıldı. Sayın Bakan, bizi, biraz maliyeci 
olmakla, maliyeci mutaassıbı gibi davranmakla suçladı; ama, bu, mutaassıplıkla filan ilgili olmayan 
bir şey. Bir KİT'in başına özel sektörden birisini getirebilirsiniz, yararlı da olabilir; ama, vergi top
lamak gibi, kamunun, devletin başlıca işinin başına özel sektörden birisini getirmek, işin tabiatına 
aykırı, mantığına aykırı. 

Ayrıca, özel sektördeki ilişkilerle, özel sektördeki anlayışla, Maliye Bakanlığında vergi top
lamakla görevli olan insanların anlayışı arasında çok büyük farklar vardır. O nedenle, bu yola gidil
medi, tasarıdan çıkarıldı. Umarım, bu görüşmelerde sürpriz bir önergeyle karşı karşıya kalmayız; 
ama, bu düşünce çok yanlıştır. Belki bugün değil; ama, yarın tekrar huzurunuza gelebilir. Pek çok 
noktada özel sektörden yönetici getirebilirsiniz; fakat, gelir idaresi gibi, vergi toplamakla, vergi 
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denetimiyle görevli bir idarenin başına özel sektörden birisinin getirilmesi, her bakımdan son derece 
yanlış olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Diyelim ki, özel sektörden bir yöneticiyi aldık, gelir idaresinin başına getirdik; beş altı ay son

ra o özel sektör kuruluşuyla ilgili bir vergi incelemesi başladı ve her vergi incelemesinde de, ne 
yazık ki, önemli farklar her zaman bulunur. Şimdi, o yöneticinin belki bunda bir kusuru bile olmasa, 
büyük bir dedikodu, büyük bir şaibe alır başını gider. Onun için, özel sektör ayrıdır... Elbette, üreten, 
namusuyla çalışan özel sektöre saygımız vardır; ama, özel sektöre geçmiş olan -özellikle buraya 
getireceğiniz insan bu işi bilecek bir insandır- arkadaşlarımız, bırakalım orada çalışmaya devam et
sinler, biz, Maliye Bakanlığı bünyesinde bu görevi yapacak yüzlerce insan var, onların arasından 
birini seçelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, ne yazık ki, güçlü, etkin bir vergi idaresi kuramamaktadır. Bu 
tasarı, vergi denetiminde etkinlik sağlayamamaktadır ve hem hükümetin hem Parlamentomuzun 
önüne gelmiş olan bir fırsat, ne yazık ki, çeşitli hesaplarla günü kurtarma anlayışıyla, biraz da 
idareimaslahatçı bir anlayışla heba edilmiştir. Bu yönden üzülüyoruz. 

Ben, bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Şahsı adına Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan?.. 
Kütahya Milletvekili Alaettin Güven?.. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Oylamaya sundum, bir dahaki sefere... 
Oylarınıza sunuyorum... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Hayır, hayır, sunmadınız. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, oya sunup sunmadığımı ben mi takdir edeceğim, siz mi takdir 

edeceksiniz?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Yanlış yapıyorsunuz Sayın Başkan, demin de yoktu karar 

yetersayısı. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Başkanım, az önce de yoktu. 
BAŞKAN - Biraz önce yoktuysa, Sayın Eraslan, zamanında görüşünüzü belirtirsiniz, aradan 

geçmiş 20 dakika, sonra görüş belirtilmez. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısını daha oylamaya geçmeden istedik. 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, Meclisi yanıltıyorsunuz. 
BAŞKAN - Lütfen oturunuz yerinize! 
Kimseyi yanıltmıyorum; ben Meclisi gayet güzel yönetiyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Demin de yoktu. 
BAŞKAN -2 nci maddeyi okutuyorum: 
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Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
b) Bakan: Maliye Bakanını, 
c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, 
d) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını, 
e) Başkan yardımcısı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısını, 
f) Daire başkanı: Gelir İdaresi Daire Başkanını, 
g) Merkez teşkilâtı: Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilâtını, 
h) Taşra teşkilâtı: Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilâtını, 
İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan?.. Yok. 
Kütahya Milletvekili Alaattin Güven?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Görevler 

Teşkilât 
MADDE 3.- Başkanlık, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir. 
Başkanlığın merkez teşkilâtı ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Başkanlığın merkez teşkilâtı ekli (1) sayılı listede gösterilmiştir. 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Millet

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

leri; 3 üncü maddeyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Teşkilat maddesinin bir özeti, bir tanımı yapılıyor bu maddede. Tasannın tümü üzerinde yap
tığım konuşmada, güçlü gelir idaresi konusunda tasarının ciddî adımlar atamamış olduğunu ifade 
etmiştim. 

Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki, tasarı, genel gerekçesinde, mevcut teşkilata, şu anda 
faaliyet gösteren, 43 000 personeliyle faaliyette bulunan gelir idaresi teşkilatına biraz haksızlık yap
maktadır. Bu idare, her sene bütçe yasalarıyla kendisine verilen vergi hedeflerini tutturmak için 
gecesini gündüzüne katarak, cumartesi pazar günleri de çalışarak, kendisine verilen görevi yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Hükümetlerimizin, özellikle 2000 yılından bu yana çok fazla övündüğü, 
"yüzde 6,5 faizdışı fazlayı tutturduk" şeklindeki övünmelerinin temelinde bu vergi idaresinin çalış
ması yatmaktadır. Yüzde 6,5 fazlanın çok önemli bir kısmını gelir idaresi gerçekleştirmektedir; 
genel müdüründen en ücra köşedeki vergi dairesindeki yoklama memuruna, hizmetliye kadar, bütün 
personeliyle birlikte. Her şeyden önce, bu teşkilata teşekkür etmek gerekir. Yine, bu teşkilat, gelir 
idaresini defterdarlıktan koparırken -kendisine göre bir model oluşturuyor tabiî ki- yine, defterdar
larımıza da, bugüne kadar, bu idarelerin başında, taşrada göstermiş oldukları özverili çalışmalardan 
dolayı teşekkür etmek gerekir. 

Gelir idaresi teşkilâtı, şu anda, Türkiye'nin en büyük teşkilatlarından birisidir; 43 000'i aşkın 
personeliyle, Türk kamu yönetiminde çok özel bir yere sahiptir. O nedenle de, böyle bir idarenin 
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teşkilat yasası, gerçekten, çok ciddî şekilde tartışılmalıdır, çok ciddî hazırlıkları gerektirmektedir. 
Her ne kadar, bu tasanda, bu hazırlıkları, bu kadar göremediysek de, en azından, Genel Kurulda bu 
tartışmaları iyi bir şekilde yaparsak, belki tasarının bazı maddelerini düzeltebiliriz, bazı maddelerini 
ihtiyaca uygun hale getirebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, şunu da söylemeliyim ki, vergi idaresine ilişkin, 
gelir idaresine ilişkin teşkilatı kurmak her şey demek değildir. Önce, işin vergi politikası kısmı, ver
gi mevzuatı kısmı çok sağlam olacak ki, bunu tamamlayacak olan da bir güçlü gelir idaresi olsun. 
İşin bir tarafı eğer, sağlam değilse, bir tarafı güçlü değilse, diğer tarafta bir adım atmak bizi sonuca 
götürmeyecektir. Bu teşkilat, bu tasarıyla daha güçlü bir hale gelmiyor gerçekte. Bazı adımları 
atıyor; ama, öte taraftan, mevcut sorunları devam ettiren düzenlemeleri de var; hatta, bazı konular
da daha geriye giden düzenlemeleri de var. Bunları, tümü üzerinde çok kısaca söylemiştim, tekrar 
ifade etmeyi fazlalık sayıyorum. Ancak, eğer, işin mevzuat kısmında hâlâ ihtiyaç duyulan düzen
lemeler varsa, hâlâ eksiklikler varsa, vergi idaresinin başarılı olma şansı yoktur. 

Nedir örneğin eksiklikler; ben size söyleyeyim. Bugün, bizim sistemimiz, beyan sistemidir; 
beyan, en modern sistemdir. Kişiler gelirlerini beyan ederler; ancak, idare, bu beyanı denetleyebilir 
tabiî ki. 

Yine, beyan sisteminde olması gereken bir özellik de, bu sistemin içerisinde otokontrol kurum
ları olacaktır. Yani, idarenin, her mükellefin beyanını denetleme olanağı olamadığına göre -dün
yanın hiçbir ülkesinde yoktur; o kadar sayıda denetim elemanını hiçbir vergi idaresi istihdam 
edemez- o halde, sistemde otokontrol kurumları olacaktır. İşte, bizim beyana dayalı sistemimizde, 
otokontrol kurumu kalmamıştır; yani, vergi sistemi korunmasızdır. O nedenledir ki, bu korunmasız 
sistemde, bugün, vergi memurları, zaman zaman mükellefleri beyan artırmaya zorlamakta veya 
"sen, beyan ettiğinden çok daha fazla kazanmışsındır, bir miktar fatura kes bakalım, görelim" zor
lamasını yapmaktadır. Bu, maalesef, sistemin korunmasız olmasından kaynaklanmaktadır, sistem 
bu durumdadır. Sistem bu durumda olunca, gelir idaresinde atılacak adımların gerçekte başarıya 
ulaşma şansı yoktur. 

Değerli arkadaşlar, diğer ülkelerde durum nasıldır? Şimdi, hükümet, önümüze bir model getir
di. Esasen, bu, tutarlı bir model değil; ama, bu modeli diğer ülkelerle kıyaslamak gerekir veya bizim 
şu anda uygulamada, yürürlükte olan gelir idaresi modelimizi diğer ülkelerle kıyaslamalıyız. Diğer 
ülkelerde durum nasıl; yani her ülke bağımsız veya yarı özerk bir gelir idaresi kurmuş mu; hayır. 
Bakın, 30 OECD ülkesi içerisinde maliye bakanlığı içinde tek genel müdürlük olarak bu işi götüren 
6 ülke var; maliye bakanlığı içerisinde l'den fazla genel müdürlük olarak götüren 10 ülke var. 
Demek ki, 6+10, toplam 16 ülke maliye bakanlığı içerisinde, bakana bağlı birimlerle bunu götür
mektedir; yani, hem vergi politikası birimi hem vergi uygulaması, vergi idaresi dediğimiz bölüm, 
maliye bakanlığı içerisindedir. Maliye bakanlığı dışında, daha doğrusu yine maliye bakanlığıyla 
ilişkili, maliye bakanlığına bağlı, maliye bakanına rapor veren, hesap veren; ama, uygulamalarında, 
vergi uygulamasında politik etkileri en aza indirmiş veya onun dışına çıkarmış idareyi kuran ülke 
sayısı ise 14'tür. Biz, bu 14 ülkenin modelini burada kurmaya çalışıyoruz; daha doğrusu, hükümet, 
tasarıyla böyle bir modele teşebbüs ediyor; ancak, bu modeli, maalesef, kuramıyor. 

Şimdi, bizim gibi kayıtdışı ekonominin boyutunun çok yüksek olduğu ülkelerde vergi 
idaresinin, gelir idaresinin güçlü olması son derece önemli. Bu sistemin mevzuat boyutu, vergi 
idaresi boyutu -biraz önce söyledim- vergi politikası boyutu tabiî ki güçlü olacak, olmalı; buna 
paralel olarak, gelir idaresi de güçlü olacak; eğer güçlü olmazsa, kayıtdışı ekonomiyi kayda alma 
veya en aza indirme şansı yoktur. Bakın, ben, bununla ilgili size çarpıcı birkaç rakam vermek is
tiyorum. Çeşitli ülkelerde, OECD ülkelerinde nüfus nedir, bu nüfus içerisinde işgücü sayısı nedir, 
işgücüne kıyasla gerçek kişi vergi mükellefi sayısı nedir ve bu kayıtlı gerçek kişi vergi mükellefinin 
işgücüne oranı nedir -çok önemli bir ölçü- sizlere bunu vermek istiyorum. 5 ülkeyi seçtim; bu ül-

- 7 4 -



T.B.M.M. B : 83 13 . 4 . 2005 O : 3 

kelerin hepsinde de çalışanlar beyanname vermiyor, Türkiye'de olduğu gibi; o nedenle bu ülkeleri 
seçtim, çalışanların beyanname verdiği ülkeleri almadım. Bakın, İrlanda; 40 000 000 nüfusu var, 1,8 
milyon işgücü var, 1 860 000 gerçek kişi mükellefi var, kayıtlı gerçek kişi mükellefin işgücüne oranı 
yüzde 104. İtalya; 57,3 milyon nüfus, 23,9 milyon işgücü var, 37 000 000 gerçek kişi mükellef var, 
bu mükellefin işgücüne oranı yüzde 154,8. Meksika -bize yakın özellikleri olan bir ülkedir-100 000 
000 nüfus içerisinde işgücünün sayısı 39,1 milyon, gerçek kişi mükellef sayısı 8,3 milyon, kayıtlı 
gerçek kişilerin işgücüne oranı 21,2. Polonya'da oranı vereceğim sadece, yüzde 135,8. Türkiye'ye 
geliyorum; 68,6 milyon -OECD'nin 2004 yılı yayınından alıyorum bu istatistikleri- işgücü 22,6 mil
yon, gerçek kişi mükellef sayısı 2,1 milyon ve kayıtlı gerçek kişi mükellefin işgücüne oranı yüzde 
9,3. Bize bu ülkelerden en yakın olanı Meksika'da yüzde 21,2; yarı yarıya fark var. Böyle bir tab
loda, vergi tabanının genişletilmesi için, gerçekten, güçlü bir idareye ihtiyaç var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, 1 dakikalık süre içinde konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 

"MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan; teşekkür 
ediyorum. 

Ama, bu tasarı, gelir idaresinin güçlendirilmesi konusunda öngörmüş olduğu teşkilat modelin
de, maalesef, çok ürkek, çok çekingen davranmıştır. Bazı adımları atmaya çalışırken, attığı bazı 
adımlarla da, o diğer attığı adımları geriye almıştır. Kendi içerisinde çelişkili birçok hükmü 
taşımaktadır. Bu nedenle, güçlü bir gelir idaresi teşkilatı, maalesef, bu tasarıyla kurulamamaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerinde, şahsı adına Fatih Arıkan, Kahramanmaraş Milletvekili?.. 
Alaettin Güven, Kütahya Milletvekili?.. 
Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Gelir İdaresi 

Başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında çok önemli bir kanunu, gecenin bu saatinde görüşüyoruz. 
Tabiî ki, zaman geldi, sabahlara kadar, biz burada sizinle beraber çalıştık. Bu Parlamentonun 550 
milletvekili var; fakat, 550 milletvekilinden, şurada -karar yetersayısı olarak- 100 milletvekili yok, 
defalarca saydık. 

AHMET YENİ (Samsun) - Seni ne ilgilendiriyor sayı?.. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Bu kadar önemli bir konu, bu kadar önemli bir kanun. Tür

kiye'nin vergi sistemini, Türkiye'nin gelir toplamadaki sistemini ilgilendiren çok önemli bir kanunu 
görüşürken, burada karar yetersayısı olmaksızın Genel Kurul çalışmalarına devam edilmesini ben 
huzurlarınızda tekrar kınıyorum ve Başkanımın da, bu konuda tarafsız bir duruş sergilemesini, 
tarafsızlığını sergilemesini ve adil bir tavır içinde olmasını da temenni ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, dinler misiniz... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Buyurun, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen, konuşma üslubunuza dikkat ediniz. Başkanlık Divanını töhmet altında 

bulundurucu ifadelerden kaçınınız. 
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MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Bir dakika müsaade edin. 
Biz burada, bir Başkanvekili ve iki Kâtip Üye olarak bu oturumu gayet iyi yönetiyoruz ve 

burada ne olup ne bittiğini biliyoruz. İtirazlarınız olursa, yerinizden, İçtüzüğün gereği olarak gün
deme getirirsiniz. (Alkışlar) 

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın... 
BAŞKAN - Bir dakika... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Süremi siz kullanın, buyurun! 
BAŞKAN - Sürenizi vereceğim. 
Oylama yapıldıktan 20 dakika sonra, esası olmayan bir şeyi, şöyle oldu gibi gündeme getir

menizi kesinlikle kabul edemem. Onun için, buyurun, konuştuğum süreyi size ilave ediyorum, 
konuşmanıza devam edin; ama, üslubu içerisinde. 

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben üslupdışı hiçbir şey ifade etmiyorum, 
üslupdışı hiçbir şeyim yok. Şunu ifade ediyorum sadece: Buradaki milletvekillerinin burada bulun
malarını takdirle karşılıyorum, Allah hepsinden razı olsun. Yani, 550 milletvekilinin olduğu bir Par
lamentoda sadece 70-80 milletvekiliyle mi biz kanun çıkaracağız?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Sana ne onlardan kardeşim! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Bu kadar önemli bir kanunu, bu kadar sayıyla, karar yeter

sayısı olmaksızın mı çıkaracağız?! Buna, ne Türk kamuoyu ne halkımız ne de buradaki milletvekil-
lerimiz, rıza göstermezler. 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Senin arkadaşların nerede?! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, az önce siz henüz oylamaya girmeden, biz 

sizden karar yetersayısı aramanızı istedik, buna rağmen oylamaya devam ettiniz. Ben bunu takdir
lerinize sunuyorum; ama, bu bir usul hatasıdır. Buradaki milletvekilleri gecenin bu saatinde burada 
ise, diğer milletvekillerinin de aynı şekilde Parlamentoda bulunmaları gerekir. Ben bunu ifade etmek 
istiyorum Sayın Başkanım. Birazdan tekrar karar yetersayısının aranılmasını isteyeceğiz. 

Şimdi, 3 üncü madde üzerinde görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Siz 2 kişi misiniz?! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - 3 üncü maddemiz, Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan 

merkeze bağlı vergi daireleri başkanlıklarından oluşur diyor. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş 
ve yerleri -tabiî, kanunda kuruluş ve yerleri belli değil- ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 
Bakanlar Kurulunca belirlenir... Tabiî ki. vergi dairesi başkanlıklarının nerede kurulacağı kanunda 
belli değil; bu kadar önemli bir kanunu görüşüyoruz, bu kadar önemli bir sistem değişikliğini 
görüşüyoruz; fakat, maalesef, vergi dairesi başkanlıklarının nerede, nasıl, ne şekilde kurulacağına 
ilişkin bir bilgi, kanunda yok. Onunla beraber, bunların sayıları da belli değil. Vergi dairesi başkan
lıkları kaç tane olacak, adedi ne olacak, nerede kurulacak, hangi bölgelerde kurulacak; tasarının 
3 üncü maddesinde buna ilişkin kayda değer bilgiler de yok; açıklayıcı, bizleri de aydınlatıcı, mil
letvekillerini de aydınlatıcı, aynı zamanda kamuoyunu da, gelir idaresinde çalışan kardeşlerimizi de, 
vatandaşlarımızı da, personelimizi de aydınlatıcı bir bilgi yok. 

Ben, özellikle, bu eksiklikleri, bu maddedeki noksanlıkları Sayın Bakana ifade ederken... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanıza 2 dakika ilave ediyorum Sayın Eraslan, buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Fazla zamanınızı da almayacağım. 
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Bu eksiklikleri, bu maddedeki noksanlıkları Sayın Bakanımızın da dikkatlerine sunuyorum... 
AHMET YENİ (Samsun) - Sonraki listede var bunlar zaten. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - ...ve bu maddeden sonra tekrar karar yetersayısının aranıl

masını talep ediyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Yalnız, karar yetersayısını kürsüden istemeyeceksiniz, yerinizden isteyeceksiniz, 

İçtüzüğün hükümlerine göre. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Peki, buradan istiyorum Sayın Başkan. Karar yetersayısının 

aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi, ekli 1 sayılı listeyle birlikte... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - ...oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
3 üncü maddeyi, ekli 1 sayılı listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Karar yetersayısı vardır, madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Görevler 
MADDE 4.- Başkanlığın görevleri şunlardır: 
a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak. 
b) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek. 
c) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven 

esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak. 
d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, 
e) Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak. 
f) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak. 
g) Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlan

masına yönelik tedbirler almak. 
h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek. 
i) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirim

lerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek. 
j) Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetim

lerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak. 
k) Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu 

sağlayıcı tedbirler almak. 
1) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısın

dan inceleyerek görüş bildirmek. 
m) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek. 
n) Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, ulus

lararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak. 
o) Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar 

gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. 
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p) Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının 
yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak. 

r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar 
düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak. 

s) Faaliyet sonuçlarını düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu iz
leyen yıl kamuoyuna açıklamak. 

t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın 

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

milletvekilleri; tasarının 4 üncü maddesine ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
aldım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

4 üncü madde, görev olarak birçok konuyu düzenlemektedir; bunlardan, çok temel bir iki 
konuda görüşlerimi size sunmak istiyorum. 

Daha önce ifade ettim; tasarı, güçlü gelir idaresi kavramından yola çıkıyor; ama, maalesef, 
böyle bir idareyi yaratamıyor. 

Bunu kuran ülkelerde, ister özerk gelir idaresi olsun isterse yarı özerk gelir idaresi olsun, bun
ların özelliğine baktığımızda, iki temel prensibin olduğunu görüyoruz; bir, bağımsızlık; iki, birleşik-
lik. Nedir bunlar; bağımsızlığı ifade etmiştim, yine, çok kısaca ifade etmek istiyorum; vergi uy
gulamalarında, Maliye Bakanlığının, Bakan dahil, hiçbir şekilde bir söz sahibi olmamasıdır, bir 
görevinin olmamasıdır. Aksi takdirde, uygulamanın içerisinde Maliye Bakanlığı olursa, uy
gulamalar, doğru olana göre değil, politik durumlara göre olabilir, böyle bir risk olabilir, uy
gulamaya politika karışabilir. Bu, bağımsızlığın temelidir; Maliye Bakanlığının uygulama içerisin
de yer almaması, bağımsızlığın temel şartlarından biridir. Yoksa, idarenin harcamalarında belli es
nekliğinin olması, insan kaynakları politikalarında belli esnekliklerinin olması, hatta, kamu tüzel
kişiliğinin olması, tek başına bağımsızlık için yeterli değildir. Onlar da önemlidir; ama, onlardan 
daha önemlisi, bu, biraz önce belirttiğim konudur. 

Birleşiklik prensibi nedir; birleşiklik prensibi, mükellef denetimi ve incelemeleri dahil, uy
gulamaya yönelik bütün işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesidir. Denetim ve inceleme 
dahil, uygulamaya yönelik bütün işlemler, vergi tahsilinden yoklamaya kadar, düzeltmeye kadar 
bütün işlemleri, tek bir idare, bu birleşik idare dediğimiz idare yapacaktır. 

Tasarıda böyle bir yaklaşım var mı; yok. Tasarının bu maddesinin (j) bendine baktığımızda, 
denetime ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi görevinin Maliye Bakanlığına bırakılmış ol
duğunu görüyoruz. Peki, nerede o zaman, güçlü gelir idaresi; uygulamayı, Maliye Bakanlığı dışın
da yönlendirecek güçlü gelir idaresi nerede?! 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, bir beş saniyenizi rica edeyim. 
Sayın Çerçi, efendim, lütfen, müzakerenizi başka bir zeminde yaparsanız memnun olurum. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tasarı, maalesef, hemen ilk maddelerinden 

birisinde, neden güçlü gelir idaresi kuramadığının işaretini vermiştir; (j) bendiyle kendisini göster
miştir. Denetime ilişkin politika ve stratejiler Maliye Bakanlığında bırakılmak suretiyle gelir 
idaresinin güçlü olması engellenmiştir. Esasen, bunun gerisinde şu yatmaktadır: Normal olarak, ver
gi denetimine ilişkin bütün görevlerin, vergi incelemelerinin gelir idaresi içerisinde toplanması 
gerekir; ama, tasarının Gelir İdaresi Başkanlığı için öngörmüş olduğu konum o kadar kötü ki veya 
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o kadar iyi durumda değil ki, vergi incelemesi şeklindeki vergi denetim hizmetini, görevini, bu 
tasarı, tek bir teşkilat içinde toplayamamaktadır. 

Maliye Bakanlığı içerisinde, vergi incelemesi yapan iki değerli kurul vardır; Maliye Teftiş 
Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu. Hesap Uzmanları Kurulu, münhasıran vergi incelemesi yapan, 
çok değerli incelemeler yapan bir kurulumuzdur; ama, tasarının Gelir İdaresi Başkanlığı için öngör
düğü mütevazı yapı, mütevazı konum, Hesap Uzmanları Kurulunun buraya gelip monte edilmesini 
engellemiştir. İster istemez, vergi denetiminde çokbaşlılık devam etmektedir. Çokbaşlılık devam et
tiği için, Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni konumunda, vergi denetimlerini planlayabilecek, koordine 
edebilecek durumda olmayacaktır. Denetime ilişkin politikaları Maliye Bakanlığı belirleyeceğine 
göre, Maliye Bakanlığı, istediği sektörlerin incelenmesini, incelemedışı, denetimdışı bırakacak; 
ama, arzu ettiği sektörlerin de denetime alınmasını isteyebilecek. Oysa, bu tercihi, bu planlamayı,bu 
programlamayı yapabilecek olan, Gelir İdaresi Başkanlığıdır. O yapmalıydı; çünkü, bütün veriler 
oradadır, ekonomiyi onlar izlemektedir. VEDOK Projeleriyle bilgi akışını, bilgi toplamayı sağ
layan, vergi kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmiş bilgileri Maliyenin bilgisayarına, bilgiişlem mer
kezine aktaran, Gelir İdaresi Başkanlığıdır. Bütün veriler orada olduğuna göre, bu planlamayı da, 
denetim planlamasını da, Gelir İdaresi Başkanlığı yapmak konumundadır. 

Tasarı, maalesef, bu konuda, bu tasarıyı hazırlarken Örnek alınmaya çalışılan ülkelerdeki 
modeli bile alamamıştır. Onun, belki, birtakım hususlarını, merkezde fonksiyonel örgütlenme gibi 
hususlarını alabilmiş; ama, böylesi önemli bir kısmı alamamıştır. Tasarı, maalesef, güçlü gelir 
idaresini kuramamaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutup, sonra ay

kırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin (j) bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 13.4.2005 
Mehmet Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş 

Trabzon İstanbul İstanbul 
Enis Tütüncü Osman Kaptan Gürol Ergin 

Tekirdağ Antalya Muğla 
Mehmet Yıldırım Mehmet Mesut Özakcan 

Kastamonu Aydın 
"j) Vergi inceleme ve denetim politikalarını oluşturmak ve uygulamak" 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesine (p) bendi olarak aşağıdaki ben

din eklenmesi ve sonraki bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 13.4.2005 
Mehmet Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş 

Trabzon İstanbul İstanbul 
Enis Tütüncü Osman Kaptan Gürol Ergin 

Tekirdağ Antalya Muğla 
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Mehmet Yıldırım Mehmet Mesut Özakcan Mustafa Özyürek 
Kastamonu Aydın Mersin 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

"p) Gelir kanunlarının uygulanmasını tüzük ve yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemlerle 
yönlendirmek" 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 9/b maddesine göre gelir kanunlarının uygulanmasını düzenleyici işlemlerle yönlen

dirmek, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. Yine tasarının 13/m maddesine 
göre de Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa ilişkin düzenleyici işlemleri 
yapmakla yetkili ve görevlidir. 

Bilindiği gibi, idarenin yapacağı düzenleyici işlemler; tüzük, yönetmelik, kararname, genelge 
gibi düzenlemelerdir. Anayasanın 115 inci maddesinde tüzüklerin Bakanlar Kurulunca, 124 üncü 
maddesinde ise, yönetmeliklerin Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerince çıkarılacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesinin (b) bendinde Vergi Yönetimi Daire Başkanlığına gelir kanun
larının uygulanmasını düzenleyici işlemlerle yönlendirme konusunda genel bir yetki verilmekte ve 
verilen bu yetki, bir sınırlandırma olmadığı için her türlü düzenleyici işlemi yapabilmeyi de kap
samaktadır. 

Diğer taraftan, bir hukuk devletinde çok başlılık düşünülemeyeceğinden, düzenleyici işlemin 
ancak üst organ tarafından yapılması esastır. 

Tasarıdaki düzenlemeleri Anayasaya uyumlu hale getirmek amacıyla değişiklik önerilmek
tedir. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin (j) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 
j) "Vergi inceleme ve denetim politikalarını oluşturmak ve uygulamak" 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Mükellef uyumunu yönetmek için en temel unsur olan denetim gelir idaresinin bir sorumluluğu 

ise de mevcut yapıda Türkiye'de denetim fonksiyonu tümüyle gelir idaresinin kontrolünde değildir. 
Tasarının genel gerekçesinde "yeni yapılanmada görevler arasında mükerrerlikler oluşmaması; 

aynı hizmetin birden çok birim tarafından yüklenilmemesi öngörülmüştür" denilmesine rağmen, 
vergi denetiminde buna uyulmamış ve bugünkü parçalı yapının devam etmesi öngörülmüştür. Ver
gi denetiminde bugün yaşanan en büyük sorun, gelir idaresinin, yani Gelirler Genel Müdürlüğünün 
vergi denetimlerini planlayamaması ve koordine edememesidir. Tasan bu konuda en küçük bir 
iyileştirme düzenlemesi yapmamaktadır. Gerçekte denetimde mevcut olan sorunlar aynen devam 
ediyor demek, tasanya iyimser yaklaşmak olur. Tasan, bugünkünden daha geri, garip bir modeli 
benimsemiştir. 

Tasan madde 4/j'ye göre, vergi inceleme ve denetimlerine ilişkin temel politika ve stratejiler 
bakanlıkça belirlenecektir. Bu düzenleme, güçlü gelir idaresi kavramıyla bağdaşmamakta olup, ver
gi politikası ile vergi idaresinin, yani, uygulamanın birbirinden ayrılması yönündeki prensibe ay
kırıdır. Bu durumda, böyle bir tasanya gerek yoktur. Bununla, vergi denetimi, Bakanlığın vesayeti 
altına alınmış olmaktadır. 

Vergi politikalarının, vergi kanunlarının uygulayıcısı gelir idaresi olduğuna göre, vergi in
celeme ve denetimlerinde önceliklerin neler olduğunu ve buna göre politika ve stratejinin ne olması 
gerektiğini de en iyi bu idare bilmek durumundadır. Düzenleme, Bakanlığın gelir idaresi üzerindeki 
gücünden vazgeçmek istemediğini göstermektedir. Buna göre, örneğin, Bakanlık belirli sektörlerin, 
alanların veya mükellef gruplannın belirli sürelerle vergi denetimi dışında bırakılmasını bir politika 
olarak gelir idaresine bildirebilecek ve gelir idaresi de bu konularda denetim yapma iradesini ortaya 
koyamayacaktır. 

Bu düzenlemelerle, gelir idaresi, vergi denetiminde bugünkü gücünün de gerisine gitmektedir. 
Anılan gerekçelerle bentte değişiklik önerilmektedir. 
BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Başkan 
MADDE 5.- Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup; 
a) Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Başkanlığın politika ve stratejilerine uygun olarak yönetir. 
b) Başkanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun 

olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, gerekli mevzuat çalışmalarını 
yapar; Başkanlık bütçe teklifini hazırlar, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrul
tusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. 

c) Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal 
yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar. 

d) Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, mes
lek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlar. 

e) Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinas
yonu sağlar. 

f) Yalın, esnek ve katılımcı yönetim anlayışının gerçekleşmesini sağlar. 
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g) Başkanlığın merkez ve taşra birimleri arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş akışını sağ
layacak tedbirleri alır. 

Başkan, yukarıda belirtilen görevlerin yürütülmesinden doğrudan Bakana karşı sorumludur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; 

buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
5 inci maddeyle ilgili görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım; yalnız, 5 inci maddeden önce, bu 

kanunun gerekçesinde yer alan bazı ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bu kanunun gerekçesinde, bu kanun tasarısının hazırlanmasında, kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmadığı, çalışanların motivasyonunun yetersiz bulunduğu, nitelikli insangücünün elde 
tutulamadığı, mükelleflere etkin ve kaliteli hizmet sunulamadığı, katılımcı ve şeffaf yönetim an
layışının yerleştirilemediği gibi ifadeler yer almaktadır; ancak, bu yeni kanun tasarısını ciddî bir 
şekilde inceleyecek olursak, bu söylenilen hususların hiçbirinin yeni kanun tasarısında iyileş
tirileceğine, düzeltileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ben isterdim ki, Sayın Maliye Bakanı, tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, gelsin, bu kür
süden, bu kanun tasarısının hangi maksatla hazırlandığını, Türkiye'ye ne kazandıracağını, çalışan
lara neler getirdiğini, neler sağladığını izah etsin, anlatsın. Meclisteki teamül de böyleydi. Bugüne 
kadar hangi kanun tasarısı Meclise gelse, ilgili bakan, tümü üzerindeki konuşmalardan sonra, gelir, 
bu kanunla ilgili neler sağlanmaya çalışıldığını bu kürsülerden dile getirirdi. 

Şimdi, kaynakların etkin ve verimli kullanılmadığı söyleniyor; ancak, kanun tasarısına 
bakıyoruz, hiçbir yerinde, kaynakların etkin ve verimli kullanılacağına dair bir hüküm yok. Çalışan
ların motivasyonunun yetersiz bulunduğu söyleniyor; bu kanun tasarısından sonra, çalışanların 
motivasyonunun tamamen kaybolacağını da buradan ifade ediyorum. Niye bunu söylüyorum; çün
kü, bu kanun tasarısı gündemdeyken, binlerce, kamuda çalışan. Maliyede çalışan kamu görevlileri 
bu kanun tasarısının aleyhinde iş bıraktılar; meydanlarda bu tasarının aleyhinde toplantılar düzen
lediler ve siz şimdi kalkıyorsunuz, bu kanunla çalışanların motivasyonunun iyileştirileceğinden 
bahsediyorsunuz; ben de tam tersini söylüyorum, çalışanların motivasyonu, bu kanun tasarısı gün
deme geldiği günden itibaren bozulmuştur, yok olmuştur. 

Yine, nitelikli insangücünün elde tutulamadığını söylüyorsunuz; çok yanlış bir ifade. Bu, 
Maliye teşkilatından nitelikli insanların ayrıldığını, söylemek istemiyorum; ama, mefhumu 
muhalifiyle bu çıkıyor. Nitelikli olmayan insanların Maliyede, gelirler idaresinde, vergi dairelerin
de çalışmaya devam ettiği şeklinde bir izlenimi gerekçenin içerisine yerleştiriyorsunuz; Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasında da aynısını yapmıştınız; birçok kanun tasarısında da 
aynı şeyler yapıldı. Ben sizlerden rica ediyorum, böyle kanun tasarıları gelebilir; ancak, çalışanları 
rencide edecek, onları üzecek, onları töhmet altında bırakacak ifadelerin, ibarelerin gerekçelerin 
içerisinde yer almamasına özen göstermemiz gerektiğine inanıyorum. 

Yine, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının yerleştirilemediği... Ben şimdi soruyorum: Hangi 
maddesinde katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını bu kanun tasarısıyla beraber Türkiye'nin gün
demine taşıyoruz? Bence, öncelikle, personelin moral motivasyonunun kuvvetlendirilmesi lazım. 
Bakınız, vergi gelirlerinin yüzde 48'i İstanbul'da toplanıyor. İstanbul'da 9 000 görevliyle biz bunu 
yapıyoruz; ancak, bu görevlilerin çalışma ortamlarının nasıl olduğunu Sayın Maliye Bakanımızın 
gelip buralarda ifade etmesi lazım. Ben isterim ki, bir gün, bir vergi dairesine Sayın Maliye 
Bakanımız uğrasın, orada, vergi dairesi çalışanlarının hangi şartlar içerisinde çalıştığını, ne kadar zor 
şartlar altında görev yaptığını gözleriyle görüp, öncelikle onların çalışma ortamlarının düzeltilmesi 
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ve iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alsın ve vergi daireleri yüzde 40 eksik personelle çalışıyor 
değerli milletvekilleri. Yüzde 40 eksik personelle bugüne kadar vergi dairesinde çalışanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL AYDOGAN (Afyon) - Uğramadığını nereden biliyorsun! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, size ek 1 dakikalık süre vereceğim. Umarım bu 1 dakikalık süre 

içerisinde madde üzerindeki görüşlerinizi ifade etmek imkânı bulursunuz. 1 dakikada toparlamanızı 
istirham ediyorum. 

Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Türkiye'deki çalışan kamu görevlileri vergi dairelerinde 

yüzde 40 eksik kapasiteyle görev yapıyorlar. Öncelikle personelin bu durumu gözönüne alınarak 
onların moral motivasyonunu sağlayacak ve bu kanunla onların mağdur edilmediklerini, gelip bu 
kürsüden Sayın Maliye Bakanımızın açıklamasını bekliyorum. 

Türkiye'nin her yerinden yüzlerce faks geldi. Mağdur olacaklarını, geleceklerinin bir belirsiz
lik içerisine girdiğini, önlerinin kapatıldığını, önlerinin kesildiğini ifade eden yüzlerce, binlerce 
çalışan görevli bizlere ulaştılar, sizlere de ulaştılar. 

O bakımdan, ben, böyle kanun tasarıları hazırlanırken, öncelikle personelin içinde bulunduğu 
durumun gözönüne alınarak, onların maddî durumlarının ve çalışma ortamlarının iyileştirilerek bu 
kanun tasarılarının gündeme getirilmesinin daha faydalı olacağı inancımı ifade ediyor, sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, Hükümet adına konuşma 

yapacaklardır. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bir konuya açıklık getir

mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; Hükümetimiz kurulduğu günden beri Maliye Bakanlığını 

yapmaktayım. Maliye Bakanları içerisinde en fazla vergi dairelerine giden Bakanım, en fazla... (AK 
Parti sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

Hayatında vergi dairesine uğramamış kimseler, ellerine bir kâğıt tutuşturuyorlar, onu da 
dışarıda, kulislerde; gelip burada tantana yapıyorlar yani! (AK Parti sıralarından alkışlar; CHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Milletvekillerine hakaret etmeye hakkınız yok! 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bu ifadeyi değiştirmesi lazım, kabul etmiyoruz. Bakana 

yakışmayan bir ifade kullandı Sayın Bakan. Bu sözünüzü geri alın. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Çok ayıp oluyor! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakika... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sözünüzü geri alın, Sayın Bakan. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - "Tantana" ifadesini geri alın. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Peki "tantana" ifadesini geri alıyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ben, yirmiüç yıl vergi dairelerinde çalıştım... Size yakış

mıyor, Sayın Bakan. 

- 8 3 -



T.B.M.M. B:83 13.4 .2005 0 : 3 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bir daha böyle bir şey söylediğinizi duy
mayacağım; ayıp yahu! Ne biçim konuşuyorsun! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, iyi bakın bana; bana iyi bakın... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Size yakışmıyor! 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Tantana mı bu; doğruları söylüyoruz biz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - "Tantana" lafını geri alın. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Peki "tantana" lafını geri aldım. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakikanızı istirham ediyorum. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; bakınız, burada, hazırlanmış bir... 
ATİLLA KART (Konya) - Hayalî ihracat yapan bakan var mı?! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Hayalî ihracat yapan Maliye Bakanı var mı?! 
BAŞKAN - Sayın Kart... 
Sayın Kandoğan... 
Burada, hazırlanmış olan bir tasarıyla ilgili olarak, tasarının hazırlayıcısı Sayın Bakan, Bakan

lar Kuruluna sevk ediyor, yapıyor. En ağır eleştirileri yapıyorsunuz; Sayın Bakan çıkıyor, iki kelime 
etmeden, herkes birden ayağa kalkıyor; tahammül edeceksiniz. Sayın Bakan söz aldı... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bu ifadeyi değiştirsin, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, oturunuz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - İstediği şekilde eleştirebilir; ama, bu ifade yanlış. Ben, yir-

miüç yıl vergi dairelerinde çalıştım, Sayın Bakan. Sen vergi dairesinin yolunu bilmezken, ben 
oralarda çalıştım. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, oturunuz yerinize. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu hazırlanan 

kanun tasarısı, gelir idaresini yeniden yapılandıran bir tasarıdır, teşkilatlanmayı yeniden yapılan
dıran bir tasarıdır. Elli seneden beri, şu yaptığımız, buraya huzurunuza getirdiğimiz reformu yap
mak için çalışmalar olmuştur. Yabancı uzmanlar çalışmıştır, Dünya Bankası çalışmıştır, diğer bey
nelmilel kuruluşlar çalışmıştır; fakat, buraya, huzurunuza, kimse şimdiye kadar getirememiştir. İlk 
defa, AK Parti Hükümeti, bu temel yapısal reform kanunu olan Gelir İdaresi Kanunu Tasarısını 
getiriyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İkinci bir husus daha var; bu tasarı, özlük haklarını düzenleyen bir tasarı değildir; buna, özel
likle altını çizerek dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada, bir husus var; gelir idaresinde çalışan hiç
bir arkadaşımın burada mağduriyeti söz konusu değildir. Bunu, bir defa, altını çizerek söylüyorum; 
ama, kimseye de, burada makam, mevki dağıtmıyoruz, dağıtmaya da niyetimiz yok. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) Biz, burada, yeniden bir reform çalışması yapıyoruz, kuvvetli bir gelir 
idaresini teşekkül ettirmeye çalışıyoruz ve Türkiye'nin ekonomisinin önünün açılması için, bu 
temel, yapısal kanunları bir bir getiriyoruz. Mesele budur ve kabul edeceğiniz bu kanun, inanın, 
Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'nin gelir idaresini yeniden yapılandıran ve Türkiye'deki gelirlerin 
sağlıklı bir şekilde, etkin bir şekilde toplanmasına yol açacak bir kanundur. 

Yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalar dolayısıyla, hepinize teşekkür ediyorum, 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Bakanım, New York'ta, gonga vurunca, New York Bor

sası düştü mü?!. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Maliye Bakanının "eline kâğıt tutuş

turulmuş" ve "tantana yapıyor" ifadeleri karşısında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, tutanakları istedim, getirecekler; bakacağım ve ona göre karar 

vereceğim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Başkan yardımcıları 
MADDE 6.- Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı 

görevlendirilir. Başkan yardımcıları Başkana karşı sorumludur. Başkan yardımcıları aynı zamanda 
vergi dairesi başkanlıklarının koordinasyonu ile görevlendirilebilir. 

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

7 ne i maddeyi okutuyorum: 
Koordinasyon Kurulu 
MADDE 7.- Başkanlığın amaçlarına ve sürekli gelişim ile performans hedeflerine ulaşılmasına 

katkıda bulunmak, birimler arasında koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini sağlamak, 
sorunlara ortak çözümler üretmek üzere Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurul, Başkanın başkan
lığında, başkan yardımcıları, daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ile Ankara, İstanbul ve İzmir ver
gi dairesi başkanlarından oluşur. Başkan gündeme göre diğer vergi dairesi başkanlarını da toplan
tılara davet edebilir. Kurul yılda en az bir defa toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Strateji Geliş
tirme Daire Başkanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Antalya Millet
vekili Osman Kaptan söz istemiştir. 

Sayın Kaptan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sorumuz vardı... 
BAŞKAN - Sırası geldiğinde, Sayın Ercenk... 
Buyurun Sayın Kaptan. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 7 
nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, stratejik bir tasarıdır. Nasıl ki stratejik ortaklık oluyor, 
bu kanun da, IMF tarafından çıkarılması istenen bir kanundur; onun için, stratejik bir kanun demek 
daha doğru olacaktır. IMF, daha fazla vergi toplanıp borçların ödenmesini istiyor. IMF, uzun zaman
dır yeni bir gelir idaresi kurulmasını istiyordu ve sonunda, yeni stand-by için bu kanunun çıkarıl
masını şart koştu. Hükümet de, IMF şartları yerine gelsin diye bu tasarıyı hazırladı. 

Sayın arkadaşlarım, hükümetin, gelir idaresini Maliye Bakanlığından bir nevi kopararak vergi 
gelirlerini artırması mümkün müdür?! Daha önce Maliye Bakanlığına bağlı olan Hazine, Maliyeden 
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koparılınca devlet iç ve dışborçlan azalmış mıdır ki, gelir idaresi Maliyeden koparılınca vergi gelir
leri artsın?! Gelir idaresi, bu yapılanmayla zayıflatılmakta, sadece tahsilat yapan bir kuruluş haline 
dönüştürülmektedir. Düyunu Umumiye ve Reji İdareleri de emperyalist güçlerin alacaklarını 
güvence altına almak için kurulmuşlardı. Acaba, IMF'nin dayatmasıyla, şimdi de ikinci düyunu 
umumiye idaresi mi kurulmak istenmektedir?! 

Sayın milletvekilleri, IMF, daha fazla vergi verecek mükellefin durumunun iyileştirilmesine 
hiç bakmıyor; Türkiye'de üretimin artırılmasına, reel sektörün güçlendirilmesine IMF hiç bakmıyor; 
IMF, tarımın çöktüğünü, esnafın battığını, vergi verecek insan kalmadığını, verenlerin de Maliye 
Bakanlığının, esnafa, doktora, avukata, tehditle, matrah artır baskısı altında salma yöntemiyle 
mükellefleri korkutarak vergi aldığını görmüyor; IMF görmüyor, hükümet görmüyor; çünkü, 
hükümet, zaten kendisi yapıyor ve IMF'nin dediğini yapıyor. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - İyi de yapıyor. 
OSMAN KAPTAN (Devamla) - Evet, iyi de yapıyor sayın arkadaşım. 
Sayın arkadaşlarım, hükümet için gelir demek, zam demektir. Hükümet, gelir eksik kalınca, iç

kiye, sigaraya, akaryakıta zam yapmayı bir marifet sayıyor. Köylünün, çiftçinin mazot alacak parası 
olmadığı için, traktörlerinin pas tuttuğunu hükümet görmüyor; çiftçinin ürününün tarlada kaldığını 
hükümet görmüyor veya görmezden geliyor. 

Sayın arkadaşlarım, yapılması gereken, vergi yönetiminin çağdaş bir sisteme kavuşturul
masıdır, verginin tabana yayılmasıdır, kayıtdışının kayıt içine alınmasıdır. Bunun için de, elbette, 
gelir yönetiminin işlevsel bir hale getirilmesi gerekir, elbette, gelir idaresinin güçlendirilmesi 
gerekir; ancak, bunlardan daha önce, vergi verecek mükellefin güçlendirilmesi gerekir, üretimin ar
tırılması gerekir, üreticinin desteklenmesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de gelir idaresi yarım asırdır iyileştirilmek is
teniyor. Günlük siyasî kararlardan bağımsız, teknik bir gelir idaresinin kurulması, öteden beri hep 
istenegelmiştir; ancak, getirilen tasan iyileştirme değil kötüleştirmedir. Mevcut durum, daha da 
geriye götürülmektedir. Bağımsız, tarafsız, etkin bir örgütlenme modeli getirilmiyor. Var olan çok-
başhlık giderilmiyor. Şeffaf, katılımcı bir gelir idaresi oluşturulmuyor. Türk kamu yönetiminde 
merkezî denetim biriminin en üst idarî amire bağlı kariyer mesleği olarak örgütlenmesi ilkesine 
uyulmuyor. Örneğin, gelirler kontrolörleri, mevcut durumda genel müdüre bağlıyken, yeni düzen
lemede daire başkanına bağlanıyor, yani, tenzili rütbeye uğratılıyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığı adı, bakanlıklarda çok sayıda olan ve genel müdür yardımcılığının al
tında bir unvan olan daire başkanlığı adıyla eşdeğerde görülüp anlaşmazlığa yol açabilecektir. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, madem doğrudan bakana bağlanıyor, o zaman adına niye müsteşarlık denmiyor? 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı, çalışan personel üzerinde olumlu bir heyecan yaratmamıştır. 
Çalışan personelde mutsuzluğa, umutsuzluğa, moralsizliğe, belirsizliğe, endişeye ve tepkiye yol aç
mıştır. Memurlar, şefler, müdür yardımcıları, gelirler kontrolörleri, kısaca, tüm personel bu tasarıyı 
tepkiyle karşılamaktadır. Konuyla ilgili dernekler ve sendikaların da bu tasarıya tepkileri artarak 
devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanunun 7 nci maddesi "Koordinasyon Kurulu" adını 
taşıyor. Gelir İdaresi Başkanı, yılda bir defa yardımcılarını, daire başkanlarını, birinci hukuk 
müşavirini, Ankara, İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlarını toplayarak, yani, başkan, kendi per
sonelini toplayarak koordinasyon kurulunu kuruyor. Sayın arkadaşlarım, bu görevliler, zaten, Gelir 
İdaresi Başkanına bağlı. Evet, Gelir İdaresi Başkanına bağlı bu görevlileri kendisi yönetiyor, ken
disi yönetim süreç ve eylemlerinden sorumlu. Öyleyse bu maddeye niye gerek var?! 

Gelir İdaresi Başkanlığı dışındaki, Devlet Planlama Teşkilâtı, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi 
birimlerle, sivil toplum örgütleriyle eşgüdümü sağlamak istese böyle bir koordinasyonun sağlan-
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masına ihtiyaç vardır diyebiliriz. Örneğin; helva yapmak için, bir genel müdürlükte un vardır, bir 
başka genel müdürlükte şeker vardır, bir başkasında yağ vardır, bunları birleştirmek istersin; helva 
yapmak istersin; o zaman da koordinasyon kurulu kurarsın. Türk kamu yönetiminde koordinasyon 
kurulu diye, kendi bakanlığının, kendi birimlerine, kendi genel müdürlüğüne, kendi daire başkanına 
bağlı personelin toplanarak koordinasyon yapıldığı herhangi bir yasada yer almamaktadır; ilk örnek 
bu olacaktır. Zaten kendi başkanlığında olan kendisine bağlı personelin kanunla toplanmasına gerek 
yoktur. Bu nedenle, maddenin kanundan çıkarılmasında yarar olacağı kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde dolaylı vergilerin oranı Avrupa Birliği ülkeleri 
ortalamasının 2 katıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde dolaylı vergilerin oranı yüzde 35 dolaylarındadır; 
bizde ise, 2003'te yüzde 67, 2004'te yüzde 69, bu yılın sonunda da dolaylı vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı yüzde 72,8'e ulaşacaktır. Bu oranın, Avrupa ülkelerindeki yüzde 35 düzeyine 
indirilmesi gerekir. Çünkü, dolaylı vergi payının yüksekliği yoksullaşmayı daha da yaygınlaştır
maktadır. Dolaylı vergiler, insanlarımızın ödeme gücüne göre değil, kazanca göre değil tüketimine 
göre gelir kesimindeki yurttaşlarımızdan aynı oranda alındığından, tüketimindeki oranlara göre 
alındığından adaletsizliği körüklemektedir. Yeşilkartlıdan da aynı KDV alınmakta holding sahibin
den de aynı KDV alınmakta, holding sahibinden de aynı KDV alınmaktadır. Ayrıca, KDV ve ÖTV 
gibi dolaylı vergilerin yüksekliği, sabit gelirli insanlarımızı ezmektedir. Sizler, KDV ve ÖTV'yi in
direceğinize söz vermiştiniz. 

AHMET YENİ (Samsun) - ÖTV oranı inmiştir. 
OSMAN KAPTAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet ve bakanlar, 

haksızlığı, hukuksuzluğu, eşitsizliği görmüyorlar; çiftçiyi, köylüyü görmüyorlar; esnafı, memuru, 
emekliyi görmüyorlar. Hükümet, işçileri, işsizleri görmüyor. Bu kesimleri, hükümet, gözden çıkar
mıştır; ancak, bu dargelirli kesimler de hükümeti gözden çıkarmıştır. İnanmazsanız, halkın arasına 
çıkın da bir görün tepkiyi. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Her gün halkın içindeyiz!.. 
OSMAN KAPTAN (Devamla) - Uzağa gitmeye gerek yok sayın arkadaşım; Ankara'nın il

çelerine şöyle gidin de bir görün. Polatlı köylüsünün, kurusoğanının tarlada kaldığını, buğdayının 
geçen yılki fiyatının altında satıldığını bir görün. Vatandaş, Nallıhan'da, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
kaldırılmasını istemiyor; Çayırhan'da Ziraat Bankası şubesinin kaldırılmasını istemiyor. Vatandaş, 
Tarım Bakanının "pamuğu üretmemize gerek yok, pamuğu dışarıdan alırız" demesini istemiyor. 
Vatandaş, AKP Grubunda, tarımda kullanılan elektriğin fiyatının indirilmesini isteyen bir millet
vekiline, Sayın Başbakanın "devlet hayır kurumu değil; bedava mı verelim; Allah'tan korkun" 
demesini istemiyor. Vatandaş, vergi kaçakçılığından yargılanan, hakkında hayalî ihracat raporu 
bulunan bir kişinin, vergi kaçakçılığını ve hayalî ihracatı önlemek zorunda olan bir bakanlığın 
başında bakan olarak kalmasını hiç mi hiç istememektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 
AHMET YENİ (Samsun) - Buna siz mi karar vereceksiniz! 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Böyle itham olur mu! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Kaptan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Ercenk; buyurun. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum; yalnız, bu arada, bir şeyi daha 

hatırlatmak istiyorum Sayın Bakana; kendi elime tutuşturduğum kâğıttan okuyorum. 
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Bildiğim kadarıyla, naylonfatura yolsuzluğundan sanık olarak yargılanırken, milletvekili 
seçilerek dokunulmazlık zırhına kavuştunuz. Mahdumunuzun mısır ithali ve 52 dönüm araziniz 
konusundaki haberler dışında, yine, son günlerde... 

AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, soru sorsun... 
BAŞKAN - Sayın Ercenk... Sayın Ercenk... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Soruyorum, soruyorum; bitiyor. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, istirham edeyim... Yani, bunun konuyla hiçbir ilişkisi yok. 
Evet, buyurun. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Soruyorum... Soruyorum... 
...basında çıkan haberlere göre, Bakanlık müfettişlerince hazırlanan bir raporda, 250 000 000 

dolarlık hayalî ihracata sebebiyet verdiğiniz iddia edilmektedir. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Olmaz!.. Kapatın, Sayın Başkan! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Maliye gibi devletin en önemli kurumunun başında bulunan 

bir kişi olarak, parasal konuları kapsayan bir suç işlediğiniz şeklindeki iddialar karşısında açıklama 
yapmayı veya istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın İnce... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana üç sorum olacak. 
Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde, New York Borsasını ziyaretinizde açılışı siz yaptınız, gon

gu siz vurdunuz. Gongu vurduğunuz gün borsa düştü mü? Bu doğru mu? Bu, ilahî bir takdir mi, 
yoksa bir tesadüf mü? 

İkinci soru: Gelir idaresini güçlendirmek tabiî ki önemli; yani, buna hiç itirazımız yok. Peki, 
siz, Bakanlık olarak, sahte fatura kullananlara, hayalî ihracat yapanlara, milletin kanını emenlere 
nasıl bir önlem alıyorsunuz, bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? 

Üçüncü sorum da, gümrük müfettişlerinin Albarakanın hayalî ihracat yaptığına dair bir raporu 
var. Bu rapor Maliye Bakanlığına gönderildi. Siz, bu raporu, MASAK'a, yani, Malî Suçları Araştır
ma Kuruluna gönderdiniz mi; bu, hangi aşamadadır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnce. 
Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli Başkan, bu sorular, takdir ettiğiniz gibi, hiçbirisi maddeyle ilgili değil. 
BAŞKAN - Doğrudur. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bunlar, tamamen polemik meydana 

getirmek kastıyla söylenmiş sözler. Bunlara, bu yüce çatı altında cevap vermek istemiyorum. İlgili 
konularda da zaten basında gerekli açıklamaları yaptım; lütfen, oradan takip etsinler. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Maddeyle ilgili değil; ama, Türkiye'yle ilgili soru bu! 
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BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 8.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı. 
b) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
c) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı. 
d) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı. 
e) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı. 
0 Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı. 
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 
MADDE 9.- Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Gelir kanunlarının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri 

gidermek. 
b) Gelir kanunlarının uygulanmasını düzenleyici işlemlerle yönlendirmek, ilgili tarafların 

görüşlerini düzenli olarak aktarabileceği ortamlar oluşturmak. 
c) Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak. 
d) Gelir kanun tasarıları ile kararnamelerin hazırlık çalışmalarına katılmak. 
e) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısın

dan inceleyerek görüş bildirmek. 
f) Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu 

sağlayıcı tedbirler almak. 
g) Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda 

görüş bildirmek. 
h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Konya Millet

vekili Sayın Atilla Kart; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan 861 sıra sayılı tasarı hakkında... (CHP sıralarından "ses gelmiyor" sesleri) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kart... 
AHMET YENİ (Samsun) - Muhalefetin sesini duyalım... 
ATİLLA KART (Devamla) - Sesimi birazdan duyacaksınız ve inanıyorum ki üzülecek ve 

rahatsız olacaksınız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sizin sesinizi duymak istiyoruz, fikirlerinizi almak istiyoruz; o 

nedenle söyledim. 
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BAŞKAN - Buyurun, Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 861 sıra 

sayılı tasarının 9 uncu maddesi hakkında, hem Grup adına hem de şahsım adına söz almış bulun
maktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 9 uncu maddesi "Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı" başlığını 
taşıyor; bu maddede, Başkanlığın görevleri 8 bent halinde sayılıyor. 13 üncü maddesi ise "Denetim 
ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı" başlığını taşıyor; bu madde de, 16 bent halinde düzenleniyor. 
9 uncu maddenin (b) bendinde, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının, gelir kanunlarının uygulan
masını, düzenleyici işlemlerle yönlendireceği, 13 üncü maddenin (m) bendinde de, Denetim ve 
Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa ilişkin düzenleyici işlemleri yapacağı yolunda 
düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemeleri yapmak, sözü edilen daire başkanlıklarının görevleri 
arasında sayılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, teknik niteliği ağır basan bir tasarıda, bilinçli veya sehven yapılan bazı 
hatalı düzenlemelerin yaratacağı tahribatı, takdir edersiniz ki, gidermek çok zordur. Yapılan bu 
düzenleme, öncelikle ifade edelim ki, 9 ve 13 üncü maddelerde yapılan bu düzenleme, normal 
hiyerarşisine aykırıdır. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair düzenleyici işlemler kavramlarının hatalı 
kullanılması veyahut kötüye kullanılması, sonuçlarını da beraberinde getiren bir düzenleme söz 
konusudur. Bu düzenleme karşısında, anayasal yapı içinde, yürütme organının düzenleyici işlem 
yapma yetkisini ve sınırlarını tartışmamız ve değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasada açık bir hüküm olmasa bile, yürütme organının düzenleme 
yetkisine sahip olduğu, bu yetkinin yürütme ve idare fonksiyonunun mahiyetinden doğduğu açıktır. 
İdarenin düzenleme yetkisi takdir yetkisinden doğmaktadır. İdarenin bütün yetkilerinin bağlı yet
kiler olamayacağı, idare kavramının zorunlu takdir yetkisini de içereceği açıktır. Bu anlamda değer
lendirme yapıldığında, düzenleyici işlem, idarenin takdir yetkisinin tezahüründen başka bir anlam 
yaratmaz. 

1982 Anayasası da, yürütmenin karar, tebliğ, sirküler gibi değişik adlar altında düzenleyici iş
lemler yapma uygulamasını devam ettirmiştir, daha evvelki anayasalar gibi. 

Yönetmelik düzenlemesi, Türk hukukunda, idarenin en geniş düzenleyici işlem türü olduğuna, 
Başbakanlık, bakanlıklar ve tüm kamu tüzelkişileri yönetmelik çıkarabileceklerine göre, bu değişik 
adlar altında yapılan düzenleyici işlemlerin de yönetmelik olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünmek ve kabul etmek gerekir. 

Görüldüğü gibi, yönetmelik çıkarma yetkisi bakanlıklar ve kamu tüzelkişileriyle sınırlıdır. 
Daire başkanlıkları, yani, tasarının 9 ve 13 üncü maddesinde düzenlemesi yapılan daire başkanlık
ları, bu anlamda yönetmelik düzenleme yetkisine sahip değildirler. Mevcut tasarının 9 ve 13 üncü 
maddesindeki düzenlemelerle, bu konuda net sınırlar belirtilmediği ve ölçüler getirilmediğinden, 
hatalı değerlendirmelerin yapılması ve kötüye kullanılması kaçınılmazdır. Nitekim, bunun örnek
lerini bu dönemde daha da yoğun bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. Yapılan bu uygulamalarla değer
li arkadaşlarım, yetki tecavüzü ve gasbı yapıldığını görüyoruz; ancak tüzükle yapılabilecek bir 
düzenlemenin yönetmelikle yapıldığını, yönetmeliklerle yapılması gereken bir düzenlemenin teb
liğle, sirkülerle yapıldığını, genelge adı altında yapıldığını biliyoruz. Bu uygulamalar -tekrar ifade 
ediyorum- en hafif deyimiyle görevin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Mevcut Ceza 
Kanununun 240 inci maddesi anlamında görevin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. 

Bütün bu sebeplerle, 9 ve 13 üncü maddelere ilişkin olarak yapılan bu düzenlemelerin, 
Anayasanın 2, 6, 7, 8, 9, 115 ve 124 üncü maddelerine açıkça aykırı olduğunu önemle ifade 
ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, gelinen bu aşamada ilgili birimlerin, ilgili bakanlıkların başındaki siyasî 
sorumlunun, yani bakanın kamu yönetimi anlayışının ve uygulamalarının çok önem kazandığını 
görüyoruz. Bu aşamada, karşımıza bütün tipik unsurlarıyla -ama hangi anlamda; olumsuz anlamda-
bu tasarının birinci derecede siyasî sorumlusu olan hükümet ve hükümeti temsilen Sayın Maliye 
Bakanı karşımıza çıkmaktadır. Sayın Maliye Bakanının kamu yönetimi anlayışı ve uygulamaları 
konusunda hem siyaseten ve hem de etik olarak son derece olumsuz bir örnek olduğunu üzülerek 
ifade ediyorum. Öncelikle, milletvekili sıfatının dışında, sade bir vatandaş olarak, Hazineyle ve büt
çe kavramlarıyla böylesine çıkar çelişkisi içinde olan, Hazineyi zarara uğrattığı, hayalî ihracat ve 
naylonfatura yoluyla Hazineyi soyduğu yolunda -nasıl soyduğu yolunda; organize suç ilişkileri için
de soyduğu yolunda- son derece ciddî deliller ve yargılama dosyaları bulunan bir kişinin halen 
Maliye Bakanı olarak görevini sürdürmesini kabullenemediğimi, içime sindiremediğimi yeri gel
mişken ifade ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Hangi dosyalar? 
ATİLLA KART (Devamla) - O dosyaları anlatacağım, o dosyaları rakamlarıyla ifade edeceğim 

değerli arkadaşım. İnanıyorum ki, bu dosya kapsamları hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuz 
zaman, tavrınız daha farklı olacaktır. Bunun aksini düşünemiyorum, bunun aksine ihtimal 
veremiyorum. 

Bakın, değerli arkadaşlarım... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Mercedes mi! 
ATİLLA KART (Devamla) - Hayır, hayır; anlatacağım. 
Mercedes olayı, hem Sayın Bakanı hem Sayın Kürşad Tüzmen'i hem Sayın Başbakanı doğ

rudan ilgilendiren bir dosya; o dosyayı, ayrı bir gündemde, isterseniz memnuniyetle anlatırım. 
Bakın, Sayın Bakanı, sorumluluğunun gereğine ve ciddiyete bir defa daha davet ediyorum. Bu 

anlayış ve uygulama içinde olan bir Maliye Bakanına karşı, vergi mükelleflerinin sorumluluklarını 
gereğince ve şevkle yerine getirip getirmeyeceğini, hepimizin gerçekçi bir şekilde değerlendirmesi 
gerekir. 

Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım, burada, neyi tartışıyoruz biz? 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Hiçbir şeyi... 
ATİLLA KART (Devamla) - Tartıştığımız tasarının başlığı ne, değerli arkadaşım; Gelir İdaresi 

Başkanlığı. Bu tasarının özü nedir; bu tasarının özü, Maliye gelirlerini daha etkin bir şekilde, daha 
verimli bir şekilde nasıl çoğaltabiliriz, bunu tartışıyoruz. Bunun özü bu; bu tasarının esası bu, değer
li arkadaşlarım; ama, o Maliye teşkilatının başında, Hazineyi, bakın, 1 milyar dolar seviyesinde, 
hayalî ihracat yoluyla, naylonfatura yoluyla zarara uğrattığı, organize bir şekilde soyduğu yolunda, 
mülkiye müfettişlerinin, Hesap Uzmanları Kurulunun ve yargılama dosyalarının bulunduğu bir 
Maliye Bakanı orada görev yapıyor. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Burayla ne ilgisi var? Yargılama yeri mi burası? 
ATİLLA KART (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlarım, hukukta ne vardır, biliyor musunuz... 
HASAN KARA (Kilis) - Mahkeme kararı olmadan bunu konuşamazsın! 
ATİLLA KART (Devamla) - Hukukta ne vardır, hukukta ne vardır... Bakın, ne diyorum ben... 
HASAN KARA (Kilis) - Böyle konuşamazsın! 
ATİLLA KART (Devamla) - Ben, ne diyorum değerli arkadaşlarım... (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
Ben ne diyorum değerli arkadaşlarım; bir kesin hükümden söz etmiyorum. Bir kesin hüküm

den söz etmiyorum. Kesin hükümle... 
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ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Mercedes firmasının yetkilileri dışarıda... 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, müsaade eder misiniz. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ne demek bu?! Sen çık, açıkla. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Kendisi bilir... 
ATİLLA KART (Devamla) - Sayın Başkanım, lütfen; göreve davet ediyorum sizi, Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN - Sayın Kart, şunu istirham ediyorum: Bakınız, arkadaşları ben sükûnete davet 

ediyorum; ama, sizin söylediğiniz sözler içerisinde, böyle, yargı aşamasını çok ihlal eden sözler var. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Demirbağ, lüften... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, burada, birbirimizle ilgili olarak çok dikkatli konuşmamız gerekli. 

Bakınız, biraz önce konuşan bir hatip, Düyunu Umumiyenin, emperyalist güçler tarafından kur
durulduğunu ve para tahsil etmek için kurdurulduğunu söyledi; bugün de aynı şeyin IMF tarafından 
yapıldığını söyledi. Ben biraz önce itiraz etmedim. Tutanaklarda vardır. Bu sözler, millet iradesiyle 
buraya gelmiş, yasama görevi yapan milletvekillerini incitiyor. Onun için, konuştuğumuz sözler, bir 
müddet sonra, o konuşan arkadaşlarımızı da bağlıyor. 

Bu bakımdan, nezaket üslubu içerisinde, güzel bir şekilde konuşursak, olur. Belki, birilerinin 
hoşuna giden sözler söylenmiş olabilir, birileri aferin demiş olabilirler... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan "aferin" için konuşmuyoruz ki! 
BAŞKAN - ... ama, burada olan diğer milletvekili arkadaşlarımızı da, böyle hoş olmayacak 

davranışlara itecek sözlerden kaçınalım. 
Buyurun efendim. 
ATİLLA KART (Devamla) - Sayın Başkanım, ben, yaptığım konuşmanın boyutlarını gayet iyi 

biliyorum. 
Bakın, kesin hükümden söz etmiyorum. Ne diyorum; raporlara, yargılama dosyalarına 

dayanarak, suçluluğu yolunda, son derece... 
HASAN KARA (Kilis) - Hangi dosya?!. 
ATİLLA KART (Devamla) - Sayın Kara, müsaade buyurun; izin verirseniz anlatacağım. 
HASAN KARA (Kilis) - Hangi dosyaya baktın?! Sen dosyayı bilmiyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Kara, lütfen dinleyelim. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Suçluluğu yolunda, son derece ciddî deliller bulunan bir Maliye 

Bakanından söz ediyorum. 
HASAN KARA (Kilis) - Maliye Bakanlığının uygulamalarını tartış. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlarım, bu iş niye önemli biliyor musunuz; 

tekrar ifade ediyorum, gelir idaresinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir tasarıyı 
tartışıyoruz. Elbette, bu tasarıyı tartışırken, o bakanlığın başındaki Maliye Bakanının uy
gulamalarını herhalde tartışacağız, izin verirseniz bunları tartışacağız. Elbette ilgili Bakan üzülecek
tir. bazı arkadaşlarım üzülecektir; ama, ben gerçekleri anlatmak durumundayım. 

Bakın, bir tarafta, ikâmet ettiği lojmanın bazı bilgilerini kamuoyundan sakladığı ortaya çıkan 
ve istifa etmek zorunda kalan Fransız Maliye Bakanı, bir tarafta ise, ortağı ve yönetim kurulu üyesi 
olduğu Albaraka Türk Özel Finans Kurumu aracılığıyla 1 700 000 000 dolan aşan hayalî ihracat 
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yaptığı ve naylon fatura düzenlediği ve bilerek kullandığı yolunda dava ve raporlar bulunan bir 
Sayın Maliye Bakanı... 

Bitmiyor, bitmiyor; Sayın Maliye Bakanı hakkında Meclise intikal eden iki dosya daha ol
duğunu biliyoruz değerli arkadaşlanm; yine, benzer suçlamalarla yapılan iki dosya daha olduğunu 
biliyoruz. O dosyalarda da, yine, 150 000 000 dolar civarındaki hayalî ihracattan söz ediliyor. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, bunu, lütfen, değerlendirmenizi istiyorum: ASCOR diye bir fir
ma; Muhammed Ciğer, Orhan Aslıtürk ismindeki kişilerin kurduğu bir firma; 91 adet paravan şir
ket... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanan en büyük sahtecilik çetesidir bu. Bu çetenin, 1995-
1998 yıllan arasında yapmış olduğu hayalî ihracatın tutarı 1 929 000 000 dolar değerli arkadaşlanm. 
Bunları ezbere konuşmuyorum, belgeleriyle konuşuyorum ve üzücüdür... 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Nerede? 
ATİLLA KART (Devamla) - Karma komisyonda, değerli arkadaşım; o dosyaları gidip in

celeyebilirsiniz. Komisyon üyeliği yaptınız; hemen iki kat yukanda o dosyalar, inceleyebilirsiniz. 
1 929 000 000 dolar civarındaki, o en büyük çetenin, cumhuriyet tarihinin en büyük çetesinin 

yapmış olduğu hayalî ihracatın 1 milyar 700 küsur milyon dolannın, Albaraka Türk Özel Finans 
Kurumu tarafından yapıldığına dair rapordan söz ediyorum, değerli arkadaşlanm, dosyadan söz 
ediyorum. 

Sayın Bakan Albaraka Türkün hissedarı; hem hissedan hem yönetim kurulu üyesi, değerli ar
kadaşlarım. Ben, daha başka ne diyeyim size?! Daha başka ne anlatayım, değerli arkadaşlarım?! 
Daha başka ne anlatayım, değerli arkadaşlanm?! 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Bütün bankalarda aynı olay var. 
ATİLLA KART (Devamla) - Daha başka ne anlatayım, değerli arkadaşlarım?! 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Bankacılığı öğrenmen lazım. 
ATİLLA KART (Devamla) - Lütfen... Lütfen... İnsafa davet ediyorum. Daha başka ne an

latayım, değerli arkadaşlarım?! 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Bankacılığı öğren önce. 
ATİLLA KART (Devamla) - Siz "bütün bunlar olağan" diyorsanız, vay Türkiye'nin haline! 

İşimiz çok zor, değerli arkadaşlarım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kart, 2 dakika eksüre veriyorum size. Lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanının bu iki dosyasının, 

yani, karma komisyonda bulunan bu iki dosyasının aylarca Başbakanlık aşamasında kaybolduğunu, 
bir dosyasının da onbir ay Fatih Cumhuriyet Savcılığında sumenaltı edildiğini biliyoruz. Sayın 
Bakana soruyor basın mensupları. "Merak etmeyin, bir yerlerden çıkar" diyor Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış, bu kamu yönetimi kültürü ve görgüsüne sahip olan bir Maliye 
Bakanının siyasal yönetiminde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığının yapacağı yasal düzenlemelerin 
sınırını, elbette, çok iyi çizmemiz gerekiyor. Maliye Bakanlığının saygıdeğer, birikimli, nitelikli ve 
kamu idaresinin etkin geleneğini sürdüren bürokratlarını ve kadrolarını, elbette, tenzih ederek bu 
ifadeleri kullanıyorum. Bizim sorunumuz, Sayın Maliye Bakanının kamu yönetimi kültürü ve an
layışıdır ve uygulamalarıdır. Sayın Maliye Bakanına olan güvensizliğimizi önemle, ısrarla, karar
lılıkla anlatmaya devam edeceğiz, değerli arkadaşlarım. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi, burada, Gelir İdaresi Kanununu 

görüşüyoruz, tartışıyoruz; fakat, tabiî, iş, öyle mecralara dökülüyor ki, ben de dinlerken, böyle, hay
retler içerisinde kalıyorum, neler yapmışım ben meğerse yani?! Allah allah!.. 

Şimdi, bu bahsedilen meseleleri, ben, buradan ve çeşitli basın kuruluşlarına çok çeşitli defalar 
anlattım. Konu, aynı konu; pişirilip pişirilip önümüze getirilen konu, aynı konu. Albarakada 
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım dönemlerde, 1996, 1997, 1998 yıllarında o zamanki işleri 
dolayısıyla, Albarakanın işleri dolayısıyla... Biliyorsunuz, bankalar kredi verirken, kredisini verir
ler, krediyi kullanan insan ile banka arasında herhangi bir bağ kurulmaz. Krediyi veren kimse, ne 
yaptıysa, o, ondan mesuldür; krediyi niçin buna verdin diye kimse bir soru sormaz bankaya. Özel 
fınans kurumları da aynı şekilde kredi verirler. Yalnız, kredi verme şekilleri onların, ben size nakit 
olarak kredi veremem; ancak, lazım olan bir malı alırım; yani, ben faturayı kimden aldıysam, 
faturayı alırım, onun karşılığında da size faturayı keserim dediği için, alıcı ile, yani, krediyi kullanan 
ile özel fınans kurumu arasında faturadan dolayı bir bağ, bir illiyet kuruluyor ve burada, birkaç tane 
üçkâğıtçı, kimse, geliyor, onu da dolandırıyor, bunu da dolandırıyor; bu arada, geliyor, Albarakayı 
da dolandırıyorlar. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bak sen!.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet. 
Ve Albaraka bu fatura illiyetinden dolayı da suçlu görülüyor veyahut da hesap uzmanları 

bununla ilgili o dönemlerde raporlar yazıyor; fakat, bu raporları... Mahkemelere gidiyor... Ben 
siyasete girmeden önce de bu mahkemelere gittik geldik biz; bu davalar açılmıştı ve bu davaların 
bir kısmı beraat etti, bir kısmı kapandı. Şimdi, aynı konuyu gümrük müfettişleri yazmışlar, rapor 
olarak yazmışlar. Ben, şimdi, siyasete atılmadan önce, Maliye Bakanı olmadan önce hiç kimse yaz
mıyordu bunları. Bütün suçum, şimdi Maliye Bakanı olduğum için mi bunlar? Yani, bunları hayalî 
yapmışız, paralar almışız!.. Bilmiyorum, yani nerede bunlar?! 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - On sene evvelki iş. 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Öğrenin, öğrenin Sayın Bakan! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yani, öyle bir anlatıyorlar ki, burada 

büyük bir soyguncu oturuyor, o da Maliye Bakanı! İnsaf arkadaşlar!.. İnsaf!.. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, güzel anlatıyorsunuz da, şu dokunulmazlığı kal

dırın o zaman, aklanın yahu! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Sonra, tabiî, ben hukukî haklarımı 

saklı tutuyorum. "Hazineyi soyan" derken hangi bilgiye, belgeye ve delile dayanarak bunu 
konuşuyorsunuz, hangi mahkeme kararı var benim hakkımda? Bir tane mahkeme kararı gösterin 
bakayım. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Yargılanmıyorsunuz ki! Çıkın, dokunulmazlığı kaldırın, yar
gılanın, aklanın! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Hayır, ben politikaya atılmadan önce 
de bu mahkemeler vardı; bu mahkemelere muhatap olanlar yine devam ediyorlar. Haydi ben ol
madım, benim dokunulmazlığım var diye; diğer yönetim kurulları üyeleri niye mahkûm olmadı? 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Bırakın arkadaşlar!.. Bırakın!.. Efendim, Maliye Bakanının an
layışından dolayıymış!.. Bütçe açıkları, gayri safî millî hâsılaya göre yüzde 14,5'ti ben devraldığım
da; şimdi, yüzde 7'ye düştü. Bu mu kötülük? 
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HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Ondan rahatsızlar zaten. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bu başarıyı görmüyor musunuz? Yurt 

içindekiler de görüyor, yurt dışındakiler de görüyor. Herkes görüyor, herkes de yazıyor bunu. Bu 
mu Maliye Bakanının başarısızlığı?! Ama, tabiî, gelip de bizi methedecek haliniz yok. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Onu, çıkıp da millete anlatın siz! 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama, biraz da insaflı konuşun yani. 

Hazineyi soymuşum! Nesini soymuşum Hazinenin; kaç parasını soymuşum?! 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Söyledi; 1 950 000 000. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ayıp denen bir şey var! Ama, hukukî 

haklarımı saklı tutuyorum; mahkeme kararı olmaksızın kimse bana böyle bir şey diyemez arkadaş! 
Hiç kimse diyemez. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bizim alnımız da ak, vicdanımız da rahattır. 
Bunu her zaman söylüyorum, her zaman söylemeye devam edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, Sayın Bakan. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutup, sonra ay

kırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının 9 uncu maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz Cavit Torun Hacı Biner 

İstanbul Diyarbakır Van 
Sedat Kızılcıklı Mehmet Çiçek 

Bursa Yozgat 
"b) Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak," 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı tasarının "Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı" başlıklı 9 uncu 

maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 13.4.2005 
Mehmet Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Gürol Ergin 

Trabzon İstanbul Muğla 
Enis Tütüncü Mehmet Mesut Özakcan Osman Kaptan 

Tekirdağ Aydın Antalya 
Mehmet Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu 

Kastamonu İstanbul 
"b) Gelir kanunlarının uygulanmasını yönlendirme amaçlı düzenleyici işlemleri hazırlamak," 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -

Katılamıyoruz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
İdarenin yapacağı düzenleyici işlemler; tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi düzen

lemelerdir. Anayasanın 115 inci maddesinde tüzüklerin Bakanlar Kurulunca, 124 üncü maddesinde 
ise yönetmeliklerin Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerince çıkarılacağı hükme bağlan
mıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesinin (b) bendinde Gelir Yönetimi Daire Başkanlığına gelir kanun
larının uygulanmasını düzenleyici işlemlerle yönlendirme konusunda genel bir yetki verilmekte ve 
verilen bu yetki, bir sınırlandırma olmadığı için her türlü düzenleyici işlemi yapabilmeyi de kap
samaktadır. Diğer taraftan bir hukuk devletinde çokbaşlılık düşünülemeyeceğinden, düzenleyici iş
lemin ancak üst organ tarafından yapılması esastır. Bu nedenle, yapılacak düzenleyici işlemlerin 
Anayasa kuralları dikkate alınarak Başkanlıkça yapılması esas olmalıdır. Açıklanan sakıncaların or
tadan kaldırılması amacıyla gerekli değişiklik yapılmıştır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
"b- Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak," 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz, Sayın Başkan. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: İdare hukukunun temel prensiplerine uygun olarak gerekli değişikliğin yapılması 

amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce, Sayın Maliye Bakanının konuşması sırasın

da geçen bazı ifadelerden... Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, bu ifadelerin "incitici ol
duğunu" ifade ederek, bu konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapmak istemişlerdir. 

Kendisini kürsüye davet ediyorum. Hiçbir sataşmaya sebebiyet vermeden, kısa bir açıklama 
yapacaktır. 

Buyurun. 
VIII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan 'in, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in, şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması 
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ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, biraz önce yap
mış olduğum konuşmada, getirilen bu kanun tasarısıyla ilgili olarak ne getiriliyor, Türkiye bundan 
ne kazanacak, çalışanlar bunlardan nasıl istifa edeceklerdir diye Sayın Maliye Bakanımıza bir soru 
sormuştum. Bunun üzerine, Sayın Maliye Bakanımız, buraya geldiler, bir açıklama yapmak için 
sözlerine başlarken, tutanaklardan okuyorum: "Hayatında vergi dairesine uğramamış kimseler, el
lerine bir kâğıt tutuşturuyorlar, onu da dışarıda, kulislerde; gelip burada tantana yapıyorlar" şeklin
de bir ifadede bulundu. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Devamı var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tabiî, benim, elimde kâğıtlar var, doğru; ama, bu kâğıt

lar, tamamen kendi el yazımla tutmuş olduğum ve bu kanun tasarısını satır satır okuyarak çıkarmış 
olduğum özetler ve ben, burada, yanlış herhangi bir şey söylememek için kılı kırk yararak, çok cid
dî bir şekilde kanun tasarısını inceleyerek, araştırarak, okuyarak gelip bu kürsüde Meclise katkı 
yapmaya çalışıyorum; ancak, Sayın Maliye Bakanının "hayatında vergi dairesine uğramamış" şek
lindeki bir ithamının da, beni tanımadığından kaynaklandığını ifade ediyorum. Kendileri, Famly 
Finansta çalışırken, Albaraka Türkte çalışırken, servetlerine servet ilave ederken, ben vergi 
daireleriyle, aynı salonlarda, aynı koridorlarda kaymakam olarak; defterdarlarla, vali yardımcısı 
olarak çalışan birisiyim. Buraların sıkıntılarının, dertlerinin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. Sözünüzü kesmeyeyim, 
lütfen... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Sayın Maliye Bakanı, maalesef, Parlamentoya geldiği günden beri bu Parlamentonun üslubuna 

yakışmayacak ifadeler kullanıyor; "babalar gibi satarım", "tantana..." 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "...üçkâğıtçı", "tiko para" gibi ifadeler, ibareler bu Mec

lis çatısı altında kullanılmaması gereken ibareler. O bakımdan, ben, Sayın Maliye Bakanımızın bun
dan sonraki konuşmalannda daha ciddî, daha titiz davranmasını, özellikle kendilerinden istirham 
ediyorum ve son olarak, kendileri SEKA Genel Müdürüyken, Genel Müdür Yardımcısıyken, o 
kuruluşlar zarar ederken; devletin vergi gelirlerini artırmak için, kaymakam olarak, vali yardımcısı 
olarak... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...elimden gelen gayreti gösteren birisiyim. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Verdiğin rakamların hepsi senin döneminle ilgili. 
BAŞKAN - Bakınız, Sayın Kandoğan, ben size söz hakkı verdim, ifade ettiniz; ama, konuşma 

sırasında... Hepimiz bir yerde çalışıyoruz, siz de mülkî amirlik yapıyorsunuz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet... 
BAŞKAN - Ama, başka bir kurumda çalışan, şu anda Bakanlık yapan bir arkadaşımızı, siz 

"servetinize servet katan" ifadesini kullanıyorsunuz. Kimin servetine servet kattığını siz mi biliyor
sunuz; yani, siz mi... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. 
BAŞKAN - Olmaz böyle bir ifade efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O orada çalışırken, biz, devletin bütçesine... 
BAŞKAN - İstirham ederim... Belki senin ücretinden daha az alıyor kişi. Böyle, ifade olmaz, 

lütfen... 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Tamam, almışsa mesele yok. 
BAŞKAN - Bakınız, konuşması sırasında Sayın Bakanın ifade ettiği "tantana" kelimesini... 

Bakın, daha sonra, ben devamını aldım ve "bu ifadeyi geri alıyorum" sözünü de Sayın Bakan kul
lanmış. Bu tip tabirleri, konuşmalar sırasında çıkarırsak, sizin de konuşmalarınızda pek çok şey 
geçer. Lütfen, bu tip şeylerde birbirimizi incitmeyelim. 

Teşekkür ederim. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) (Devam) 
BAŞKAN - 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 10.- Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak. 
b) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek. 
c) Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütül

mesi için gerekli tedbirleri almak. 
d) Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamak. 
e) Mükellef şikayetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak. 
f) Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek. 
g) Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. 
h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve sektörler ile bunların hizmet ihtiyaçları da dikkate 

alınmak suretiyle gerçekleştirilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 

Atilla Kart; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADİNA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 10 un

cu madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanına yönelttiğim ifade ve suçlama şu: Hazineyi soyan 
değil; böyle bir ifadeyi... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Usandık artık! 
ATİLLA KARI (Devamla) - Müsaade buyurun... Niye rahatsız oluyorsunuz, değerli ar

kadaşım! Müsaade buyurun... 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Bırak bunları, maddeyle ilgili konuş. 
ATİLLA KART (Devamla) - Müsaade buyurun. Yani, maddeyle ilgili konuşacağıma... Herhal

de, ben o değerlendirmeyi yapacak durumdayım. Müsterih olun; lütfen... Lütfen... 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Maliye Bakanı açıkladı. 
ATİLLA KARI (Devamla) - Ben, Hazineyi soyan demiyorum. Ben hukukçuyum; izninizle 

onu ifade etmek istiyorum. Hazineyi soyduğu yolunda son derece ciddî iddialar bulunan bir kişiden 
söz ediyorum, bir sanıktan söz ediyorum. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Geçerli mi bu?! Hep aynı şeyi söylüyorsun! 
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ATİLLA KART (Devamla) - Onun için, Sayın Maliye Bakanının daha farklı bir yorum getir
me gayretinin yanlış olduğunu öncelikle ifade edeyim değerli arkadaşlarım. 

Bakın... 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Mercedes hakkında... 
ATİLLA KART (Devamla) - Mercedes hakkında bilgi almak istiyorsanız, onu da ayrıca 

verebilirim değerli arkadaşım. Mercedes olayı benim gururumdur. Ne adına gururumdur; yolsuzluk
la mücadele adına, nüfuzu kötüye kullanmakla mücadele adına vermiş olduğum ve gurur duyduğum 
bir mücadeledir. Sizin de öyle bir mücadeleye sahip olmanızı, öyle bir kararlılık içinde, öyle bir 
tutarlılık içinde olmanızı dilerim değerli arkadaşım. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Kesinlikle öyle! 
ATİLLA KART (Devamla) - Mercedes olayından... 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Neler yaptığımız ortada! 
ATİLLA KART (Devamla) - Benim evlatlarıma bırakacağım herhalde en büyük mirastır değer

li arkadaşlarım; ama, bunu şovenizm yaparak söylemiyorum. Ne adına söylüyorum; hemen, yanlış 
istismarı önlemek adına söylüyorum; yabancı sermayeye, ideolojik anlamda karşı olmamız söz 
konusu değildir. Yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat yaratan yabancı yatırımcının başımızın 
üstünde yeri var; ama, nedir; yabancı yatırımcı, kendisine imtiyaz arayışı içine girmesin, yerli 
yatırımcının tabi olduğu sorumluluklara o da tabi olsun; o noktada, bir nüfuz suiistimali arayışına 
girmesin. Bunun mücadelesini veriyoruz değerli arkadaşlarım. Hiç kimsenin, bu noktada imtiyazı 
olamaz; hiç kimsenin, bu noktada ayrıcalığı olamaz. Bunları, lütfen, bu boyutlarıyla değerlendir
meniz gerekir. Bu boyutları görmediğiniz zaman, olaya ideolojik ve önyargılı bakıyorsunuz demek
tir; bundan da verimli bir sonuç sağlamak mümkün değil. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Aynen sizin gibi! 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sizin gibi! 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, burada, tabiî. 10 uncu maddeyle il

gili değerlendirmeyi yaparken, 9 uncu ve 13 üncü maddelerle bağlantı kurmak zorunluluğu ortaya 
çıkıyor. Burada, Sayın Bakanın, üzülüyorum, şu oturumu, tabiî, elbette izlemesi gerekirdi. Öyle an
laşılıyor ki, Sayın Bakanın, herhalde, daha önemli bir sorunu çıktı, daha önemli bir konusu çıktı. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Lavaboya da mı gitmesin?! 
ATİLLA KART (Devamla) - Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bakan, bu gelişmelerden rahatsız oldu; 

öyle anlaşılıyor. 
AHMET YENİ (Samsun) - Söylediniz, geldi işte! 
ATİLLA KART (Devamla) - Konuşma yaparken Sayın Bakanın burada bulunmasından ben 

memnuniyet duyarım; elbette, tabiî, memnuniyet duyarım. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Belli oluyor... Tutumunuzdan belli oluyor... 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın. Sayın Bakan, gelinen aşamada, siz

leri ve kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Niye bizi yanıltsın?! 
ATİLLA KART (Devamla) - Sizleri ve kamuoyunu, pervasızca yanıltmaya devam ediyor! Per

vasızca!.. Bakın... 
AHMET YENİ (Samsun) - Üslubunuzu düzeltin... İfadeyi düzeltin... 
ATİLLA KART (Devamla) - Aynen... Ben, kullandığım ifadenin sınırlarını gayet iyi biliyorum 

değerli arkadaşım. 
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BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen... 
ATİLLA KART (Devamla) - Pervasızca yanıltmaya devam ediyor... 
Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Bakan hakkında, bu ilgili dosyalardan dolayı, lütfen, sağ

duyulu değerlendirme yapmaya, duygusal değerlendirmelerden kaçınmaya davet ediyorum. 
Bakın, elimdeki belgelerden söz ediyorum, soru önergelerinden söz ediyorum ve 2 kat 

yukarıdaki dosyalardan söz ediyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Yani, maddeye gelemeyeceğiz!.. 
ATİLLA KART (Devamla) - Karma komisyon üyesi olarak veya sade milletvekili olarak, 

çıkıp, o dosyaları, lütfen, inceleyebilirsiniz; bu söylediklerim soyut laflardan mı ibaret, yoksa, bir 
taraftan Hesap Uzmanları Kurulu raporuna mı, bir taraftan Mülkiye Müfettişleri raporlanna mı, bir 
taraftan da son aşamalara gelen ve Yargıtay aşamasından geçen dosyalara mı dayanıyor?.. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, olay Sayın Bakanın anlattığı gibi değil. Sayın Bakan, halen, bu 
aşamada bile, Genel Kurulu ve kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Acımasızca, pervasızca al
datmaya devam ediyor! Aldattı ve aldatmaya devam ediyor. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Pervasızca konuşmamak gerekir! 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşım, ben, kullandığım ifadenin hukukî sonuçlarını 

çok iyi biliyorum, sınırlarını çok iyi biliyorum. Onun için, lütfen, o konuda müsterih olmanızı is
tiyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) - Size de yakışıyor o kelimeleri kullanmak!.. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bakın, 1997 yılına ilişkin, vergi kaçakçılığından dolayı, İstanbul 

Fatih Cumhuriyet Savcılığında 11 ay bekletilen -tipik anlamıyla söylüyorum- sumenaltı edilen bir 
dosyadan söz ediyorum. Sumenaltı edilen bir dosyadan söz ediyorum... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Siz mi yaptınız?! 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşım, onu benim yapmam herhalde mümkün değil! 

Onu, Türkiye Cumhuriyetinin Maliye Bakanının yaptığı yolunda, maalesef, yargılama dosyalarına 
intikal eden raporlardan söz ediyorum. 11 ay, 11 ay değerli arkadaşım!.. Ne zaman ki, ilgili hazine 
avukatı tespit ediyor ve bunu takip ediyor, iki gün sonra bu dosya işleme giriyor, değerli arkadaşım. 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Bakan gerekli açıklamaları yaptı ve yapıyor. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bakın, 1998 yılına ilişkin vergi ziyamdan da söz etmem 

gerekiyor. 
Albaraka Türk, 4 trilyona yakın vergi zıyaını, vergi kaybını takiplerimiz sonucunda Maliye 

hazinesine ödemek zorunda kaldı; ama, tabiî, bakıyorsunuz, olay, sadece 1998'le sınırlı olmadığı 
için, bitmiyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki, 1997 yılı dosyası 3 ay sonra, 5 ay sonra ortaya 
çıkıyor ve o dosyanın 11 ay Fatih Cumhuriyet Savcılığında sumenaltı edildiğini görüyorsunuz ve o 
dosyadan da, yine Albaraka Türkün hem hissedarı hem de Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Maliye 
Bakanının sorumlu olduğu bir başka dosya çıkıyor ortaya. 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Hâkimleri itham ediyorsunuz ama!.. 
ATİLLA KART (Devamla) - Devam ediyoruz... O iki dosyadan sonra da, şimdi, bu dosya or

taya çıkıyor. Sayın Bakan "efendim, bu dosyalardan arkadaşlarım beraat etti" diyor. Sayın Bakanın 
söylediği şu yönüyle doğru: Evet; vergi kaybı yönünden, vergi kaçakçılığı yönünden, Vergi Barış 
Yasasından yararlanmak için, ilgili firmalar 4 trilyona yakın -1998 yılı için söylüyorum- parayı 
belirli taksitlerle ödediler. Bu, vergi borcu yönünden, yani hukukî müeyyide yönünden söz konusu 
olan uygulama. 

AHMET YENİ (Samsun) - Endüstri Holding işi ne oldu?.. 
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HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Endüstri Holdingden bahset! 
ATİLLA KART (Devamla) - 1997 yılı için ise, 974 milyarlık bir vergi kaybı, vergi kaçağı halen 

ödenmemiş durumda. 
Geliyoruz, değerli arkadaşlarım... 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Endüstri Holdingden bahsedecek misin?.. 
ATİLLA KART (Devamla) - Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok değerli arkadaşım; 

hesabını veremeyeceğim, benim hesabını veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Bilemiyorum... Bahsedin... 
ATİLLA KART (Devamla) - Zemininde dile getirirsiniz, kalkar cevabını veririm, mahcup olur

sunuz. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, geliyoruz... Olay, 1997 ve 1998'de bitmiyor. 1995-1998 yıllan 

arasındaki diğer dönemlere geliyoruz. Orada da... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Maddeye gel... 
AHMET YENİ (Samsun) - Endüstri Holding işi ne oldu?! 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - 2000'e gelemediniz!.. 
ATİLLA KART (Devamla) - 2000'e gelemiyorum; çünkü, Sayın Bakan o tarihlerde görevden 

ayrılmış, değerli arkadaşım; Sayın Bakanın görevi 1998,1999 yıllarında bitiyor. 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Görevi mi bitti, görevinden mi alındı?! 
ATİLLA KART (Devamla) - Orada, 1998 yılında yapılan uygulamalardan dolayı ilgili firma 

hakkında, her ne kadar mahallî mahkeme ortadan kaldırma karan vermiş ise de, Yargıtay diyor ki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kart, tabiî, benim görevim, maddeyle ilgili görüşmeye sizi davet etmekti; 

ama, sürenizi kullandınız. 1 dakikalık süre veriyorum; bu süre içerisinde, lütfen, konuşmanızı 
tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bitiriyorum... 
AHMET YENİ (Samsun) - Endüstri Holdingin avukatlığını kim yaptı?! 
ATİLLA KART (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşım, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, burada, 

sadece, sahte belgeyi bilerek kullanmak değil, sahte belgeyi bilerek düzenleme hali de var diyor. 
Yani, bilerek düzenlenen, sahte olduğu bilerek düzenlenen ve bilerek kullanılan bir belge vardır 
diyor. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Kart, çoğaltıp dağıtın. 
ATİLLA KART (Devamla) - Onun için, diyor ki, bu sanıklar hakkında, yani, aralarında Sayın 

Maliye Bakanının da bulunduğu bu sanıklar hakkında Vergi Barışı Yasasını uygulayamazsınız; çün
kü, Vergi Barışı Yasası bir unsuru kapsıyor. Orada, Sayın Maliye Bakanı ve Albaraka Türk Özel 
Finans Kurumu yetkilileri hakkında, hem sahte belgeyi bilerek düzenlemek ve hem de kullanmak 
iddiası ve bunu doğrulayan deliller vardır diyor. Buyurun, ben, yorumu size bırakıyorum, değerli ar
kadaşlarım. 

Bir şey daha söylemek istiyorum; bakın, umarım, burada yanılırım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ATİLLA KART (Devamla) - Bir cümle, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kart, lütfen, son cümlenizi alayım. 
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ATİLLA KART (Devamla) - Bugünkü gazete haberi: "Albarakanın Genel Müdürü, Halkban-
kın başına geliyor." Buyurun, takdirlerinize sunuyorum değerli arkadaşlarım!.. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Türkiye'nin en başarılı adamlarından biri o! 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Endüstri Holdingden vekâlet ücretin var mı?.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde soru-cevap işlemi yapacağız. 
Sayın Kaptan, buyurun. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularım var. 
Sayın Bakanım, Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörlerinin, tanınmış bir işadamının şirketinin 

577 milyar liralık faturasız bir satış yaptığını tespit ettiği, ancak, 29 Nisan 2004'te toplanan ve 
Maliye Bakanlığı Gelir Genel Müdürü Osman Arıoğlu, Müsteşar Hasan Basri Aktan ve Müsteşar 
Yardımcısı Mehmet Şirin'den oluşan Merkezî Uzlaşma Komisyonunda 2004/56 sayılı kararla bu fir
manın tüm borcunun silindiği doğru mudur? 

İki: yine aynı şekilde, Merkezî Uzlaşma Komisyonunca Denizcilik Bankasının 4,7 milyon 
YTL'lik vergi ve cezasının silindiği doğru mudur? 

Üç: Merkezî Uzlaşma Komisyonunca 2003 yılı için sıfırlanan vergi ve cezaların toplamı ne 
kadardır? 

Son sorum: Merkezî Uzlaşma Komisyonunun bir af müessesi gibi kullanılması, mükellefler 
arasında eşitsizlik yaratmıyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Kaptan. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Kaptan,çok teşekkür ediyorum. 
Bir defa, uzlaşma müessesesi, kanundan gelen bir müessese ve burada bir açıklama yapmak is

tiyorum. Uzlaşma müessesesi, hakkında inceleme yapılan mükellefin bir hakkı. Bir defa, o hakkı 
kabul etmek mecburiyetindeyiz, bir. 

İkincisi; o uzlaşma objektif esaslara göre yapılan bir uzlaşmadır ve mükellefle karşılıklı olarak 
oturursunuz, onun cezalarında birtakım indirimler yaparsınız, icap ederse vergisinde indirim yapar
sınız ve Hazinenin alacağını bir an önce kasaya koyarsınız. Aksi takdirde, yıllarca süren mah
kemelere gider bu işler ki, ihtilaflar yıllarca sürer. Nitekim yıllarca sürmüş, bir türlü halledilememiş 
yüzbinlerce dosyayı biz burada Vergi Barışı Kanununu getirmek suretiyle halledebildik ve bir de 
enflasyonun bu kadar çok yüksek olduğu devirlerde o dosyalar yıllarca beklemiştir, devlet de o 
alacağını alamamıştır; ama, biz, yapmış olduğumuz o uzlaşmalarla; ki, bizden önce de var, çok ön
ce var, kanunun getirdiği bir müessesedir bu... 

Şimdi, burada, yıllardan beri yapılan bu uzlaşma müessesesi sanki bizim zamanımızda çıkmış 
gibi ve Maliye Bakanlığının çok değerli bürokratları tarafından yapılıp da objektif esaslara göre 
yapılan bu uzlaşmaya katılan kimseleri karalamak amacıyla bunların söylenmesini, doğrusu yadır
gıyorum, Maliye Bakanı olarak yadırgıyorum. 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sabah Gazetesi yazıyor; isimlerin hepsi burada var. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - İster Sabah Gazetesi olsun, ister Akşam 

Gazetesi olsun, ben anlamam. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Akşam yazmıyor!.. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Hangisi yazarsa, bilmem. 
Bunları, böyle, gazete haberleriyle getirip de Maliyemizin çok değerli bürokratlarını ve dürüst

lüklerini yıllardan beri kanıtlamış olan ve Maliyenin en üst düzeylerine kadar gelmiş olan bu kıy
metli bürokratlarımı ben karalatmak istemem; kusura bakmayın! Milletvekili olabilirsiniz; saygı 
duyarım; ama, lütfen, bunları konuşurken, kimleri yaralıyorsunuz, hangi müesseseleri yaralıyor
sunuz, bunları da düşünelim. 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Bakan, soru sorma hakkımız yok mu bizim?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Var. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Bakan "var" veya "yok" deyin. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Şimdi, bunlar doğru değildir. Bunlarla 

ilgili çok geniş açıklamaları basına da yaptık ve gönderdik. Sizlere de, bu açıklamalardan, tekrar 
göndermek istiyorum, Sayın Kaptan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 
MADDE İL- Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, 

teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek. 
b) Başkanlığın taşra teşkilatının görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yönergeleri, 

diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve uygulanmasını izlemek. 
c) Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin işlemleri yürütmek. 
d) Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem akışlarını düzenlemek ve verimliliğini artırmaya 

yönelik tedbirler almak. 
e) Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak. 
f) İdare ve mükelleflerce kullanılacak belge ve formlarla vergi beyannamelerini hazırlamak. 
g) Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt yapısını tek merkezden geliştirmek, 

yönetmek ve bu bilgileri ilgili birimlerin kullanımına sunmak. 
h) Kurumsal veri tabanını oluşturmak ve ulusal veri alt yapısının hazırlanmasına katkıda bulun

mak. 
i) Mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve istatis

tiği toplamak ve işlemek. 
j) Vergilendirme, denetim, planlama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında veri sağ

lamak. 
k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı tasarının "Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı" 

başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Osman Kaptan 
Trabzon İstanbul Antalya 

Enis Tütüncü Birgen Keleş Kemal Kılıçdaroğlu 
Tekirdağ İstanbul İstanbul 

Mehmet Yıldırım Mustafa Özyürek Gürol Ergin 
Kastamonu Mersin Muğla 

"a) İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, 
teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek, bilişim faaliyetlerini yürütmek ve Başkanlık 
Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak," 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Performans değerlendirmesi yapmanın ve performansı ölçmenin en zor tarafı performans bil

gileri üretmeye elverişli veri tabanı oluşturmaktır. Her idarenin elinde bir takım veriler vardır. Bu 
veriler kullanılarak değerlendirme yapılır yaklaşımının doğru olmadığı uygulamada ortaya çıkmış
tır. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ancak, değerlendirme yapmaya uygun 
verilerle yapabiliriz. Performans değerlendirmesi yapmayan kuruluşların çok büyük bir bölümünde 
maliyetlerle, kaliteyle, verimlilikle, ulaşılan sonuçlar ve yaratılan etkilerle ilgili veri tabanları yok
tur. Daha da önemlisi, bunları bir zaman serisi içinde izleyecek yönetim bilgi sistemleri oluşturul
mamıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, performans veri ve bilgisi, performans değerlendirmesi 
yapmanın en zor ve en kritik noktasıdır. Güvenilir, güncel ve geçerli veri ve bilgiler olmadan hiçbir 
şey yapılamaz. Bu nedenle, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçecek maliyetle, 
verimlilikle, kaliteyle, etkinlik vb. ile ilgili veri ve bilgilerin üretilmesi gerekmektedir. 

Tasarı, Gelir İdaresi Başkanlığının performans yönetimi oluşturacağından, stratejik plana ve 
performans ölçütlerine sahip olacağından söz etmektedir; ama, performans verisi ve performans bil
gileri üretmekten söz etmemektedir. 

Tasarıda "mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve risk analizine dayalı bilgi" gibi ibareler yer 
almakta ise de bunlar, yönetim bilgi sistemi kavramını tam olarak karşılamadığından, bu önemli ek
sikliği gidermek amacıyla (a) bendinin sonuna "ve Başkanlık Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak" 
ibaresini ekleyen değişiklik önergesi hazırlanmıştır. 

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

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 
MADDE 12.- Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri 

almak ve uygulanmasını sağlamak. 
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b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve sorun
ların çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmek. 

c) İhtilaflı konuları analiz ederek mükelleflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler al
mak. 

d) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının 
taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmek. 

e) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve 
kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak. 

f) Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar 
gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemleri yapmak. 

g) Vergi ve diğer kamu alacakları ile ilgili kanunların uygulanmasından doğan ihtilaflardan 
kaynaklanan davaların yetkili mercilerde takibi ile savunmasının yapılmasını sağlamak. 

h) Vergi ihtilaflarının takibi ve savunmasıyla ilgili uygulama birliğini sağlamak. 
i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 

Nisan 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.55 
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IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/ . - İstanbul Milletvekili Kemal KlLIÇDAROGLÜ'nun, 1.1.2003 tarihinden itibaren TOKİ 
tarafından yapılan konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHlN'in cevabı (7/4761) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımı B»9t>«k*L* sayın R . T « y y i p 
ÜRDO&A.H t ; a r a f ı a d a a yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sunar ım. 

Kemal KILIÇEVAROGLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 1.1.2003 tar ihinden bu yana Toplu K o n u t İdaresi, hangi il ve 
ilçelerde kaç toplu konut (daire sayısı olarak) yaptı? 

2. Her bir il v e ilçe itibariyle, şu ana kadar yapılan konut lardan 
kaçı satıldı? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.O.0O2/ 
Konu : 2-h^ (X^ 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLCİ t :a> T B M M Bask.nın, 16.03.2005 tarih ve KAN. KAR.MD.A.0I .0 .GNS.0.10.00.02-
7/4761-9076/28055 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.O3.20O5 tarih ve B.02.0.KKCİ.0.12/106-429/1280 
sayılı yazısı. 

c) Toplu'Konut İdaresi Başkanlığının, 11.04.2005 tarih ve B.02.1.KNT.0.10.04. 
00-2005/801/007194 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal K l L I Ç D A R O G L Ü ' n u n , Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/4761 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederini. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Kk: İlgi (c) yazı ve eki 
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. ' i * . TC " » 
\W? BAŞBAKANLIK 

§ l t Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.KNT.0.10.04.00/2005/801 11.04.05-007191 

Konu: TOKİ uygulamaları hakkında 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIM 
(Sayın Mehmet AH ŞAHİN) 

İlgi: 28/03/2005 tarih, B.02.0.002/2033 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KIUÇDAROÖLU'nım Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve cevaplandınlmasmı istediği, 7/4761 Esas no'lu yazılı soru 
önergesinde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından OI/01/2003 tarihinden bu yana hangi 
il ve ilçelerde toplu konut uygulaması yapıldığı ve bugün itibarı ile satışı yapılan konutlar 
hakkında bilgi talep edilmektedir. 

01/01/2003 ile 01/04/2005 tarihleri arasında, İdaremizce inşaat çalışmaları başlatılan 
konut uygulamaları ve satış durumlarını gösterir tablo yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

, İAUOI V .V-
! -I 
Erdoğan BAYRAKTAR 

Başkan V. U 

Ek: 01/01/2003 tarihi itibarı ile Toplu konut uygulamaları ve 
satışı durumunu gösteren tablo. 
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TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 2003-2004-2005 
Hükümetimizin "Planlı Kentleşme ve Konut ÜretimiM Programı kapsamında başlatılan Konut Seferberlimi 
uygulama özeti (1 Nisan 2005 tarihi itibariyle): 

İli 
Adana 
Adapazarı 

Adıyaman 

Afyon 

Ağrı 
Aksaray 

Ankara 

Ardahan 

Artvin 
Aydın 
Balıkesir 

Batman 

Bayburt 
Bilecik 

Bingöl 

Bitlis 

Burdur 

Bursa 

Çanakkale 
Çankırı 

İnşaatları tamamlanan-
başlatılan: 
Yüreğir (1.-2. etap) 
Korucuk, I.Kısım 
Korucuk, II.Kısım 
Gölbaşı 
8esni 
Kahta 
Sandıklı 
Merkez-Suçatağı 

Merkez-Zafer Mh. 

Ortaköy 
Eryaman 
Mamak 
Eryaman (OYAK) 
Eryaman (7.Etap) 
(l.-ll.-lll. Kısım) 

Eryaman (8-9-10. Etap) 
Eryaman (10. Etap) 
Temelli 1. ve 2. Bölge 

Sincan-Yenikenl (1 bölge) Alt 
gelir gurubu 
Sincan-Yenikent (3 bölge) 
Protokol Yolu (Letap 400) 
Polatlı 
Merkez-Karagöl 
Göle 
Merkez 
Incirliova 
Merkoz(792) (296+496). 
Dursunboy (48) 
Tilmerç 

Merkez 

Merkez 
Pazaryeri 
Bozüyük 
Uydukent ve Eklnyolu 
Genç 
Kiğı-YazgDnü 
Rahva 
Tatvan 
Ahlat, Erkizan 
Merkez (1.-2. bölge) 
Nilüfer-Hasanağa (2 Kısım) 

Orhangazi 
Kepez 
Korgun 

Adedi 
792 
812 
936 
128 
240 
192 
192 
224 

360 
144 
168 
620 

2.812 
2.300 

1.283 
1.073 
720 

354 

2.788 
2.400 
210 
192 
96 
112 
142 
840 

608 

144 

208 
122 
288 

2.016 
192 
89 
288 
256 
220 
800 

1.584 

260 
144 
104 

Prestij 

Hasılat pay 
Hasılat pay. 

Gecekondu 

Tarımköy 

Tarımköy 

Afet konutu 
Afet konutu 
Tarımköy 

Satılan 
Konut 

767 
787 
79 
240 

16 

157 
620 

2.812 
2.300 

1.283 

176 ^ 

2.788 

192 
35 

250 

56 

208 

2.016 
192 
89 
2 

27 

1.584 

Açıklama 
Satışlar Başlamadı. 
Kalan 45 konut açık satışta 
Kalan 149 konut açık satışta. 
Kalan 49 konut açık satışta. 
552 Başvuru oldu, tamamı satıldı 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Kalan 208 konut bilahare satışa sunulacaktır. 

Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Knlan 11 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
9.05H Başvuru oldu, tamamı satıldı 
OYAK mensuplarına satıldı 
768+708 adet (PolSan). 440 adet (G.Spor Vak.) 
na satıldı. 
384 adet alt gelir grubu için 9.260 başvuru 
olmuştur. 
Satışlar başlamıştır. 
Satışlar başlamadı 
Başvuru devam ediyor. 01/04/2005 itibariyle 176 
başvuru alınmıştır. 

Satışlar başlamadı 

İLKSAN mensuplarına satıldı 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Tamamı satıldı. 
Kalan 61 konut açık satışta. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 

Başvuru devam ediyor. 01/04/2005 itibariyle 250 
başvuru alınmıştır. 

Kalan 88 konut 04/04/2005 ten itibaren satışa 
sunulacaktır. 
Tamamı satıldı. 

Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başfamadı. 
Teslim edilmiştir. 
Teslim edilmiştir. 
Satışlar Başlamadı. 
Kalan 286 konut açık satışta 
Kalan 229 korut bilahare satışa sunulacaktır. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Başvuru devam ediyor. 01/04/05 itibarı ile 3.134 
başvuru alınmıştır. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
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Denizli 

Diyarbakır 

Düzce 

Elazığ 

Erzincan 

Erzurum 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gümüşhane 

Hakkari 

Hatay 

İsparta 

istanbul 

Merkez-lnançköy 
Merkez (2 bölge) 
Şilbe(II.Etap) 

{III.Etap 

Lice 
Bismil (1. bölge) 
Merkez 
Nalbantoğlu 
Palu 
Merkez (1 .-2. bökje) 
Geçitköyü 
Kemaliye 
Yakutiye 
Ilıca 

Yakutiye-Hasanbasri 

Merkez- Yıldızkent(2 etap) 
İspir 
Aşkale-Yenikdy 

Aşkale-Merkez 

Aşkalo-Kandilli 

Tepebaşı 

Merkez (1.etap 320) 
Merkez-Bağlarbaşı 
Kelkit(112), Şiran(96) 
Şemdinli-Günyazı 

Merkez-Bağlar 

Merkez 
Antakya 
Kırıkhan 
Merkez-Çünür Mh. 
Merkez Çünür .Özürlü 

Halkalı (1.364+2.228) 
Ataköy 
Halkalı II. Bölge 
Halkalı III. Bölge 
Halkalı IV. Bölge 
Kozyatağı 
Halkalı 182/1 (3 bölüm) 
Ümraniye-Taşdelen 
İkitelli 

Beşıktaş-Ortaköy 
Alaşehir (Emlak GYO) 

Ataşehir (Doğu) (EGYO) 
Alaşehir (Batı-1 .etap) " 
Ataşehir (Batı-2. " ) " 

222 
448 
576 

960 

168 
432 
547 
29 
192 
488 
153 
40 
340 
240 

522 

700 
48 
48 

176 

96 

644 

1.144 
192 
208 
44 

108 

192 
392 
296 
140 
28 

3.592 
950 

1.008 
400 

1.368 
800 

2.640 
400 
20 

55 
180 

3.300 
2.332 
1.865 

Tarımköy 

Arsa tahsisi 

Gecekondu 

Afet konutu 

Gecekondu 

Afet konutu 

Afet konutu 

Hasılat pay. 

. 
• 

M . 

" 
" " 

Gecekondu 
Hasılat pay. 

Göçmen 
konutu 

Hasılat pay. 
Hasılat payl. 

* " 
• 

« 

515 

777 

544 

340 
37 
156 
141 

644 

157 

40 

140 
7 

3.592 
950 

Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. _> ' 
3+1 konutlara yapılan yoğun talep nedeniyle 
1.179 başvuru alınmıştır 
3+1 konutlara yapılan yoğun talep nedeniyle 
1.835 başvuru alınmıştır 
Satışlar Başlamadı. 
Satışbr Başlamadı. 
Kalan 3 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Teslim edilmiştir. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Yakutiye Belediyesine tahsis 
37 konut Afet İşleri Gen. Md. devredilmiştir 
Kalan 47 konut açık satışta. 
Başvuru devam ediyor. 512 konut için 01/04/05 
itibarı ile 141 başvuru alınmıştır. 10 konut 
tarımköy kapsamında satılacaktır. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Bay.8ak.Afet İşleri Gen.Md.talebi kapsamında 
ihale edilmiştir, 
Bay.Bak.Afet işleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ihale edilmiştir. 
Bay.6ak.Afet İşleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ihale edilmiştir. 
Başvuru dönemi sonu otan 01/04/05 itibariyle 
6.251 başvuru alınmıştır. 
Satışlar Başlamadı. 
Kalan 35 konut açık satışta 
Satışlar Başlamadı. 
Bay.Bak.Afet İşleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ihale edilmiştir. 

Bay.8ak.Afet İşleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ihale edilmiştir. 

Kalan 152 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
563 başvuru oldu, tamamı satıldı 
Başvuru devam ediyor. 01/04/05 itibarı ile 7 
başvuru alınmıştır. 
Satışlar başlamıştır. 
Satışlar başlamıştır. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 

Satışlar başlamadı. 
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izmir 

Karaman 

Kars 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırıkkale 

Kırşehir 
Kilis 
Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 
Mardin 

Muş 
Nevşehir 

Niğde 
Osmaniye 

Rize 

Samsun 
Siirt 

Sivas 

Şanlıurfa 

Alaşehir (Batı-3. " ) " 
Ümraniye (EGYO) 
Seferihisar ve Urla 

Karşıyaka-Ornekköy 
Karşıyaka-Mv şehir(EGYO) 
Karşıyaka- " ( " ) 
Merkez (720), 
Ayrancı (64) 
Merkez-Karacaören Mh. 
Sarıkamış 
Merkez 1. bölge 
Merkez 1 bölge 
Pınarbaşı 
Keskin, Balışeyh, 
Yansınan 
Bahşılı (1. bölge) 
Kaman 
Merkez 
Merkez 1. bölge (224+96) 
Bekırpaşa 
Gebze 

Karapınar 
Akşehir 

Merkez-Selçuklu 
Ereğli{400), Halkapınar(80) 
Kadınhanı 1. bölge 
Beyşehir 
Tavşanlı 
Gediz 
Beydağı 
Akçadağ 
Merkez 
Merkez-Nur Mh. (Letap) 
Merkez 
Bulanık 

Merkez-YeniÜçüncü 
Merkez 2.Etap(1.-2etap) 
Bor 

Oüziçi 
Kadirli 
Merkez 

Pazar 

Çamlıhemşin 
Merkoz-Çobanlı-Atakent 
Yağmurtepe, Kurtalan 
Merkez-Bostancık 
Merkez-lşhanı 
Merkez-Çayboyu (1. etap) 
Merkez-Akabe 
Halfeti 

3.578 
1.000 
252 

808 
63 

2.500 
784 

180 
304 
752 
812 
192 
694 

400 
320 
144 
320 
682 
20 

336 
192 

2.016 
480 
192 
448 
192 
208 
852 
208 
416 
784 
144 
144 

504 
560 
512 

192 
84 
372 

168 

48 
644 
324 
62 

288 
848 
648 
158 

- -
. 

Afet konutu 

Gecekondu 
Hasılat pay. 

» 

Gecekondu 

Göçmen 
konutu 

Afet konutu 

84 afet 
konutu 

Tarımköy 

Tanmköy 

252 

180 
16 

682 

34 
18 

852 

504 

283 

-
288 

380 

' ( 
' 

Seferihisarda 82 adet, Urla da 21 adet Afet 
Işlerince afetzedelere tahsis edildi, kalan 149 
adet konutun tamamı satıldı 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 

Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
549 Başvuru oldu, tamamı satıldı 
Kalan 208 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı 

Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
3.241 Başvuru oldu, tamamı satıldı 
Satışlar başlamadı. 

Kalan 302 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Başvuru devam ediyor. 01/04/05 itibariyle 18 
başvuru alınmıştır. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
2.843 başvuru oldu, tamamı satıldı 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Bay Bak.Afet İşleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ıhalo edilmiştir. 
Tamamı satıldı. 
Satışlar Başlamadı. 
Kalan 226 konut 04/04/05 tarihinde satışa 
sunulacaktır 
Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Bay.Bak.Afet İşleri Gen.Md.talebi Kapsamında 
ihale edilmiştir. 

Satışlar Başlamadı. 

Satışlar Başlamadı. 
Satışlar Başlamadı. 
Yeni Satış Başlamadı 
Satışlar Başlamadı 
320 başvuru oldu, tamamı satıldı 
Satışlar Başlamadı 
Satışlar Başlamadı 
Satışa sunulacak. 
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Sımak 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Van 

Yalova 
Yozgat 

Merkez 
Ç.köy-Kapaklı (EGYO) 
Niksar 
Akçabat-Yıldızlı {1.etap) 
Pülümür 
Merkez-Kuyucak 
Edremit 
Erciş 
Merkez-Kazımlye Mh. 
Merkez (1. ve 2. bölge) 
Akdağmadeni (1. bölge) 

220 
1.160 
482 
936 
40 

300 
1.688 
228 
696 
720 
384 

Afet konutu 

12 

128 
9 

Kalan 208 konut bilahare satışa sunulacaktır. 

• • 1 Satışa sunulacak. ' /-
Satışlar Başlamadı ' 
Teslim edilmiştir. 
Satışlar Başlamadı 
Kalan 1.560 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Kalan 219 konut bilahare satışa sunulacaktır. 
Satışlar Başlamadı 
Satışlar Başlamadı 
Satışlar Başlamadı 

65 ilde 138 bölgede 8S.R63 konut • 2.010 hizmetli dairesi toplam 90.873 konutun inşaatları başlatılmıştır. 

I I Renklendirilmiş bölgelerde 01/04/2005 itibariyle başvuru yada sözleşme imzalama dönemi devam eden 
projeler için fazla başvuru alındı İse konutlann tamamı satılmış gösterilmiş, daha az başvuru alındı iso başvuru 
miktarı kadar satış gösterilmiştir. 

|_]Açık satışta olan projeleri göstermektedir. 

ihaleleri tamamlanan. 
sözleşme aşamasında olan: 
Ankara-Sincan-Yenikent (3 
bölge) (392+) 

761 Sözleşme 
konut Aşamasında 

Gazlantep-Merkez 2. bölge 
(824 konut) 

Istanbul-Bahçeşehir T1 
Bölgesi (hasılat paylaşım) 

Istanbul-Bakırköy-Kartaltepe 
(Emlak GYO) 

Mardln-Kızıltepe 

Ordu-Fatsa 

Tokat-Merkez 1. bölge (216 
konul) 

250 

198 

576 

320 

654 

Sözleşme 
Aşamasında 

Sözleşme 
Aşamasında 

Sözleşme 
Aşamasında 

Sözleşme 
Aşamasında 

Sözleşme 
Aşamasında 

Sözleşme 
Aşamasında 

6 ilde 7 böig«do toplam 2.759 konutun da İhaleleri tamamlanmış, değerlendirmolor devam etmektedir. 

Böylece, 66 il ve bazı ilçelerinde olmak üzere 145 noktada toplam 93.632 konuta 
ulaşılmıştır. 
Bu konutlardan 30 il ve bazı ilçelerinde olmak üzere toplam 53 noktada belirli inşaat 
seviyesine gelip satışa sunulan 34.513 konutun 01/04/2005 tarihi itibariyle 28.359 adedi 
satılmıştır. Satış oranı %82,17 dir. 
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2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, ticarî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakam Ali COŞKUN'un cevabı (7/5104) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a yer a l a n k o n u n u n B a ş b a k a n R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı için gereğ in i a r z e d e r i m 

M u ğ l a M i l l e t v e k i l i / 

1 - E m n i y e t G ı d a A . Ş , İhsan G ı d a A . Ş . ve Y e n i d o ğ a n G ı d a 
P a z a r l a m a A . Ş . h i s s e d a r l ı ğ ı n ı z var mıd ı r? V a r s a h isse p a y ı n ı z ne kadar 
d ı r? 

2 - O r t a k l ı ğ ı n ı z ı n o l d u ğ u iddia ed i len ş i rke t l e rdek i hisse 
p a y l a r ı n ı z ı n s a t ı l d ı ğ ı h a b e r l e r i doğru mudur? Doğruysa h isse devr in iz in 
b e d e l i k a ç Y e n i T ü r k L i r a s ı d ı r ? 

3- O r t a k l ı ğ ı n ı z ı n o l d u ğ u iddia ed i len ş i rket ler in kuruluş s e r m a y e s i 
n e k a d a r d ı r ? 

4 - Ş i rke t l e r in s a t ı ş ı n d a n s ize d ü ş e n p a y ı n gel i r ve rg is i ne 
k a d a r d ı r ? 

5- B a ş b a k a n ı n v e y a b a k a n l a r ı n görev yapt ık la r ı süre içer is inde 
t icar i f aa l i ye t l e r in i s ü r d ü r m e s i n i et ik olarak doğru buluyor m u s u n u z ? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Say, :B 14.0.BHİ 0 1 - 1 3 ^ t 1 MjSJW 2005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI'N A 

İlgi:a) 14.03.2005 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.0O.02-7/5104-9715/29841 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 23.03.2005 tarih ve B.O2.0.KKG.0.I2/106-128-13/1308 
sayılı yazısı 

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: 1 sayfa önerge cevabı ve ekleri 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1- Sayın Başbakanımız Recep Tayip ERDOĞAN "Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi" ne ortaklar kurulunun 05.04.1995 tarih ve 1995/1 no'lu karan ile pay devri yoluyla 
(40 hisse karşılığı 240.000.000.- TL.sı ile) ortak olduğu, anılan şirketin 30.07.1999 yılında 
nev'i değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştüğü ve dönüşen Emniyet Gıda Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinde de hissedarlığının devam ettiği, 13.09.2004 tarihinde yapılan 
olağan genel kurul toplantısına ait hazimn cetvelinden anlaşılmakta olup, 04.02.2005 
tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait hazinin cetvelinden ise Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'in şirket ortaklığından aynldığı anlaşılmıştır. Anılan şirkete 
ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan sağlanan belgeler ektedir. 

2- Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN îhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim 
Şirketine 2000 yılında pay devri yolu ile ortak olduğu ve şirketin 125.000.000.000.- TL.'sı 
olan sermayesi içinde 15.000.000.000.- TL.'sı sermayeye sahip olduğu 15.09.2000 tarihinde 
yapılan olağanüstü genel kurul toplantısından anlaşılmış olup, şirketin 04.06.2004 tarihinde 
yapılan 2003 yılı olağan genel kurul toplantısına ait hazinin cetveline göre Başkakanmuz 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın şirketin 500 milyar TL.'sı sermayesi içinde 60 milyar 
TL.'sı sermayeye sahip olduğu, şirketin 04.02.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul 
toplantısına ait hazinin cetvelinden ise Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 
şirket ortaklığından aynldığı anlaşılmıştır. 

3- Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Yenidoğan Gıda Pazarlama Anonim 
Şirketinde ortaklığına rastlanılmamamış olup, anılan şirket 01.01.1999 tarihinde münfesih 
duruma düşmüştür. 

Anılan şirketlere ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan sağlanan belgeler ekte 
sunulmuştur. 

4- Sorudaki hususlarla ilgili olarak Maliye BakanhğYmn görüşü aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. 
maddesinde; 

"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap dunımlanna, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen 
diğer husustan ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine 
kullanamazlar; " hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle soru önergesinde yer alan 4 üncü sorudaki hususun vergi mahremiyeti 
kapsamına girmesi nedeniyle cevap verilmesi mümkün görülmemiştir. 
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"- ANONİ* SİAX£TİN!tf TAXtH(NOE YAKILAN YtUNA AİT OLAĞAN CENEL KLHUL 
TTJPLAHnStNA AfT HAZİRUN CETVELİ 

^TSAKİl&fİM ADI ÎOYAWÛNVAXI JERMAYE MİKTARI TL MİSÎE ADEDİ TEMSİL «EKLİ TEMSİLCİNİ* İKO* 
VEİKAUFrGA*ADt£İl AÎALETBI/vaÂLETE* ADİ SOYADI 

^^CtyA. fl,lL^,„ ^ .ç g . -y , -TÜ, S"? İÜAcZcLVL.-

Î A N A Y İ VE TİCARET BAKANLİĞİ 
KOMİSERİ 

İSIM t* 

Ol VAN BAŞKANİ 
İSİM İMZA 

A i c ^ ( ^ 

ŞIRKETIN SERMAYESI 
TOPLAM KIKE ADEDI 
ASGARI TOPLANTı NISABı 
MEVCUT T O P U N T I NIJABI 
ASALETEN 
VEKALHTEN 

loc 

UAZJaUNCETVBIjNDEGÖSTERİLEN ORTAKLIK V^ SERMAYE 
YAPlit ŞİRKET PAY DEFTERİNE V£ KAYITLARINA 

Ö*HEX-7 İ h s a o Ğ>.<Ao /H!lflr-\arr>a v« £>•»* Tvcxı.-e . 
ANONİM Ş İ R K £ T İ N İ N ^ t ^ / J 8 ^ î T A R İ H Î N D E YAPILAN . . I f i . t . . YİLİNA AİT C L A Ğ A N GENCEL K'JRUL 

TOPLANTISINA AİT KA2İRUN CETVELİ 

SERUATE MİKTARI TL HİS5Î ADEOİ )>AY3AHİ8İNİNAOJtt5YADl/£NVANI 
VE tKAMTTCÂM ADRESİ 

^-^L.i«Hîbi;^r^ 
6 •fa»»-'' ^ . - S ^+"5^*T3 

•C/tC-. fr «.•)«» A — _JJJL.I«uCCL: 

..JİÎOÛ.. 

.-âSûC... 
_.l3CC... 
,...]aoc..._ 
..-ua._ 

JûLU. 

TEMSİL ÎWLİ 
ASALETENVVEKAUTEN 

...AJOICACLY 
..AsûktcA... 
..JsSkOİelcCL. 

..,^L4İtkq-
...Abalcisû. 

SANAYİ VE TİCARET 0 AKANLlC 
KOMİSERİ 

İSİM iMZA 

DİVAN BAŞKAN* 
İSİM İMZA 

îIRK.ETİN SERMAYESİ 
TOPLAM HİSSE ADEDİ 
ASGARİ TOPLANTI NISAH! 
MEVÇUTTOPLANTI NİSABI 
ASALETEN 
VEKÂLETEN 

tc c<x -

-x 

ı ıAZIRUN CETVELIMDE GÖSTERILEN ORTAKLıK V J SGRMAVE 
YAPISI ŞIRKET PAY DEFTERINE VE KAYıTLARıNA 

UYGUNDUR. 
YÖNETIM KURULU 

IMZA 
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İHSAN (5IDA PAZARLAMA VC ;.TŞ TirARET AtfON'lM ŞİRKETİ 
İ4 /0B/1996 TARİHLİ OLAÖANÜSTÜ GEN™!.. «fl.iRUL'J 

HAÜSÜM CETVEL: 

KÎ3SE SAHİBİNİN VEKİLİNE HlSSZ VZ OY A'-. HlSSE lK2ft 
ADI VE ADRESİ ADr Asal-»**»; ~;TASI 

V«fc4l*r*n 

Şükran AZOKUR 
Eaikbeyroeac id i Çeken 3 
No:8 Acıbadem/İSTANBUL 

Â t ı l l a ÖZOKUR 
FailcbeytDescidi Cekçn ; 
No:8 Âcıbadem/î3TA3UL 

Ömer ÖZOKlîR 
C i l e h a n e Sök. 
Küçükcaml ıc'a/tSTTSBiji: 

Gülçir . oZOlCüR 
F e i k b e y m e s c i d i Çeken S. 
No:a Acıbadem/İSTANBUL 

Zeki YÜCE 
Kader Sok .Matsın Sok.A 3 Bıok 
D:20 Ma İtepe/İSTANBUL 

Haldun GüZELKENT 
Bayar Cad. Böl en 5ox.No:*VJö 
Kozya?agı/t5TANBUL 

T O P L A K 

SANAYİ VE TİCARET 3\KANLI> 
KOKISERI 

. 00'*'. 0 0 0 . -

•35.10 ."VJı\ûGO.0û0. 

L'00 13 

i.?0ı'ı IJû.ûOO.OCÛ 

..y- in.ooo.ono.-

uıo 

o.nco.c^.- ö ^ ' 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

1.C000 i OOö.OüO.rtGO 

GENEL MföVL BAŞKANI J»| 
İl/—TMTTOD 
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ÎHBAN SIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞtftKETt 
/4-M*yı» 1996 TARİHLİ 0LA8AN GENEL KURULU 
' HAZ1KUN CETVELİ 

HI3SE SAHİBİNİN VEKİLİNİN AîBSE VE OY AD. HİSSE IHZA 
ADI VE ADRESİ ADI Asaleten TUTARI 

Vekaleten 
Şükran OZOKUR 3700 370.000.000.-
Faikbeymeacidi Çeken, 3. 
No:3 Acıbadem/İSTANBUL 

Atilla OZOKUR 
Faikbeymeacidi Çeken S. 
N Q S 8 Acı badem/IBTABUL 

350Û 3 5 0 . 0 0 0 . 0 6 0 . -

Omer OZOKUR 
C i l e h a n e 3ok .Nos29 
KücükcamHca/ ISTANBUL 

6 i x l c i n DZOKUR 
Faıkb»y ın»se ld i Çeken 3 . 
Na<8 Ac ı badım/İSTANBUL 

Zokl YÜCE 
Kader Sok,Het*m Sok.A 3 Blok 
D J 2 0 Haltop»/İSTANBUL 

Haldun SüZELKENT 
Bayar Cad.Bülon Sok.Not5/16 
Kozyatag\/İSTANBUL 

0 L A M 

1300 130.Û0O.ÖCO, - Ö ^ 

1300 130.000.000.-

100 10.000.000.-

100 IO.ÛÛO.000.-

10000 1.00Û.Ö00.Û00.-

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
KOMİSERİ 

ÇALIŞKAN 

GENEL KURUL BAŞKANI 

At i İla'öZOKUR 
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gİWOBAKl»KCY-lSTANBUl 

mır 
) 

SAYI : tHSAN GI&A PAZARLAMA VE ~tCftP?T ANONİM SJ.'F:K! 
/S Şubat 19^5 TftPîHLt OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 

HAZÎRIJN CETVEL; 

fr»329 

u:*'* SAHiPINlN V£K.!:.;.-J3N HIRSF? \'r: OV AD. HIE5E IMW 
->Ct '/F ADFFSt 'inT rta»L»t.sn TUTARI 

Vekaleten 

?ij»-r»n tJ7t)l'.UR '700 370.000.000.-
Ncif R Af J badem/İSTANBUL 

<H< I ).a U70K.HP 

i-Jfi:Q Mr «barlrşnı/ tS'^PU'l 

3500 3 5 0 . O 0 0 , 0 0 0 . -

Umtir iJZfJI!Jf< 
C i l ? h a î i F Sül . N e : ?}'< 
KOcC'kcaınl ı c a / fSTnNE'U.. 

Güt f ; i .n « z a t t l f t 
Fa i l • h*»vmost icH CaVen C-
N o : 3 fV . ı l ) *dHi ı \ / t5TANBl lL 

l i i d o < ^«nlr.Mpt-i1!!! S n V . j i " F ' ol: 
!?: 21.' r-U 1 •. o p e / t STAM£!.IL 

H a l d u n SüZÇLKENT 
l<*) ar- f a r t . B ö l e n Sek . No: 3 / 1 6 
t'O.-y^-ıgı/İSTANBUL 
T O P L A M 

noo 130.000.000.-

1300 130.000.000.-

100 10.000.000.-

100 İÛ^ÇU'OÛÜ 

. $i&r&~-. 
ıoooo ı.oŞŞSoöo.ooo.-

:SANAY1 VE TtCARET BftkANMBI 
KOMİSERİ 

Tunca 

GENElĵ KUBUL BAŞKANI 
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11M4- 8AY1; 3UT TCw(lYe TICAHET 3İCİU auxn& J \ 3*W 
«ay Titanı aktı 

klamaauajaaar» - _ 

SlrJ No; Kaaally- Ut 

Tlaarol Omu, 
•-MX. OtMMThr MU*Y İ VE 

rtc«ocr UutıtB IHHO-TI 

n~t « « « c E M »arajiucaarna 
Cad VfaM», » K İ K » ' , «Jdfco, • 
iatardMJ 

'v* **rr*t. zrt 'oyu a M 3 
<aı "I^KaOaay.Ulanoul 

Ticvi UMuaB da M I nı—nm »a 
' " • m yukanaa yask ıtamm jtaa-
an K U M ) U iMMghto ;aadak>-
«•» •»->» 1.H.H04 lırtı »a i r o M 
«aya a n f t v kumu u n u n , u g l 

•"knvartaa uydun « u M Mnahu. 
t u r n o * * ! Mtgw<a dayerarak o* 
«auıı 1«t« ladkinOB M adklp 
taraaıur. 

TaaavtTTanV' S U l t t U 
fJfkı»aa Konulu:Adraa aadjajauBj 
« * * > *akl«, Zan* »> 

>—.Wa«rntya M > ana,. 

kalır 

20.lt.1<muvtlkBteya>ık»audaı>> 
" » • aw»n kırar h 64MM Çaara 
Caddaaf Iraraay U lak İ t i l / l Kaov 
k»y ( akut»! adrıatMaaUtaUM tir 
•«« •••«ı>»»w*< oı.ıt I M . taıMıa, 

2 KM I/İ-» II 

Ot*2ak^«2«ı l ı ı Aiuuı Imu 
Onaırtamık» ?ıanan Bakar !nua 

} ; M a t kanı ı*»W*ı'i!M«p« > ı bayaûVpııJ aaaıufiyaıl"** '« tnır 
' M U M ta y»kal kaaaal otartaa'ala- I cbaalla \ 
v f r * o c W amil M a j a n ı m » • s 

I \ <7W «tyut (Dm T l u m KJRIMU M-
O ^ aanıral <« Ular i/aıa ! Maiadna n ü m •»»/«« «o marmrlj-
O u l M u U d t o t U M i l n u I > ıMmı«l k a f a » t k u a M 04 

I KMim H M Hrinl«)a kual a lM* ! 
CJM)»VIS«t) I J M olunur 

L n M Oanncıla M U t M T a ^ . 

rUrwT4raVN.J7.lui4 

Mwıut /ana 

(pfw*ı>m 

*IMIIIII ( nHıı 

«VIIİK K a t t a y ı m 

TTr-aaat unvanı 
H«V4«ND4YJUaajTtkC1«jı 

•uuAMtMuvlTleMcr 
ı M T B I f H K C T I 

* * « • ' • • « * - • * esrim M ı * aruupt-
•<N7«ka4*«r /bunl ıd 

T u l lavken 4. ak* nunıratı M 

u-vnnı yakındı yuHI k*4WI«> Jl/W 
m Kndfcly 10. Mdaıfg»*, laaaan-
• m gaaan l i f . 10O4 tortı » . J7412 
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Tıearaı antant 
tEM 

«•SAH COA fAI/kklJUkA «e TlCAaCT ArtCltlM SlAHETl 

eaı: 
•H«AN CIOA »«ZAHcAKlA ve TXAl»e'r UrtiTEO r ı l A f ı 

T I C M nanua K«rt>a«iarmiAmıHm<f.j'«>ai/>i4iı^ikio.ı>c^ı 

Tw«fl nmuıı w alev mmırku M eVMaıv jaıkında y u l M u w «if«aun Sanayi w Ti 
ctraı B«unlıjnvn 9.11.1«N aı«UM« onayivaa (ay;an aut <r.uiu««turıır. t n«ıWy J 
ı«IVaıfcar<«mknkam«inııiaVtı :<MiiaıWıvk!M«iiaa;ata> l*)<t/l».:< k.nıt.yvıii»-
raınaı Uacıvaj ikamiKnvnıı KarMoy I /vxarajırxun lacoıim lu.ıı H M tur va L » ı « 
layaı W u 6.,«nn»»un ma«ai>ya(MJN yarayım •uıua.a 

' (3712 tajla Tıı» Tıcanı tapımı MıUınltıi» uygun olan» va Tiaroı..1ı.ı]jlr.jcl«kl »•<-
|ala -. a/yatdaf ak 10.! I. i İM urVıaıJaj la«5 idıııuj. mr d jnw. 

(OOaailu 177. UlfUUt 

- 1 1 9 -

http://Sl.l-.it
http://lXll.1V


T.B.M.M. B : 8 3 13 . 4 . 2005 0 : 3 

17 KAMU t»M • MVI: M62 TöRKftE TtCAnrr ddü Q AZETCJI 

«MjuMJtH 4av<aaU) 
TC Aaduoy J. Ataya rkrara* Hadkantaa! 

! TOr« Ukıau A A » YarrJU/fM rıalmayk Ira Hdkgfll Varmaya YdUll Kad**y }. Alaya Tl-
| car«IMflJlluAaa)Kuan«r, 

Mutan: ISIM? AQ»«I CAdUâM ı̂u Cya .944»fta»Atman 
uya JO»» tuat turauıuunı Yan «lan .Moaun) 790 AflaıJium» eyyODOfllu 

' DivanlAr I .Sttmn oıokur J. Anla iıtkjar 3. Sme/ â.'oauf 4 Saıçın oraktır İİHİlt-
! ca 4 Haldun aıaaıaM 

3auM rUaarnaar 
i îalaf): Ananın 9ıW*AMvıru»>nundJiaı<ınaaı, 
I Ta-aeTarak: 9 1).1994 
: ((«ra/rartm.? :ı l<»4 

j OaınıtaaraorVulanlirfUo^arıflirtamjaıi^^nO^PaUfUiBi Tltr«ASnln*wı»ı-
[ » n m anafaaaı ic» »artla» laaa düaac»!' Ilı aau »ilgamı» yapma Incalanraaa ıraraaval. 
I ' C.r«^0«ıJA«ll. ÎjnuuaıDa<aalar»at<« jana^a^ır^lna jiyayıattıomkorıaanrı 
! yarva gaaıflMigı w aaigalarda nottan* okunmadığı •riaaiıan) ana> «nıUK m afetat-
| -aaaaon T T K ıuaı 2?<JKU aıaılalaaktaa tngeıOlan kanalın HVnOyrt Kartta,! «Ma yaMran 
] auytrucum«K>Mia9fflian>aıykailıx4ıMıMrflad4i|0<^a>fv. 

i Sanayi «a IVaMI OakaMAı a, Tlenrat Camı MOattrirçorırM» flama» KunMll UM matyl 
! ayncı T JA.»uft*t>«l^ matta M t a m a ^ M B I c M ' a tasmaya payaknavıMtımt-
] rain •lerlta bmm adandıgi w OtmıUaruı KaıaMar SUM «unonıajana r«uııbp atoia aa> 
j «HyaMtaM^ndM. 

laMrnın Kı»«ıgyiar.TXaun 303 JKU nurlda ralkmg ye<tryM ayn Kanuna »fJKtı ır.1* 
4a ndUnu oangine» aa-kaı umlaaanıuı g t ı n ı u u karar «artl/naai garaioay unaatıaıa 
«aauaajar, 

kıaucVırtfanakraJa. . 
s * Tatar* MovM «a taun Gıdı fuariMıa nı TKam Anonim SrtuaU AKI turAiMMiı 

T fjlj»aı M3.BC4 mıdda Mkrna yaUytı <yn "anıınu». Mlncu «ııada ngumo uyarVKa 

1 Han] paatı •kgdn-jmd'an tuıkatı almnaaM yar camadajııa, Evrat Uıamda yınttarı 
i ı çalama aonucunda kaun o ut ak 3 i t .1 !•< iariMMa oyunıgı Ua kar»rv«ıllA 

Bajfcan ıKM7jtaamj MOnOrvanua aya !94.<»<mu oya KÜM ımtl r,i|t.«wi taıu 

ANONİM SfUlFT ANA S$IIES»US1 
HL«ÜUg : ~ — 
»•«4a i-ta«<a4) T t l a ı a : t ı ı l I l I K 1.4.11,-1)4/1} , | C > 1 kaylIUMI Uyıla 

t u u cıaı ı-ııaaun . . i l c i m ilanı» j l l ı i l ' - , M tart v . ı . r . ı 
d.aaau'aa* M î , aak-laaıaa «ara 44»r . . | l * ı l .ua . ı a . r . l i | i » . . . a -
! • *> .4 lart .»»r«4l«r ı . tkaaal ıaklar* »a t j ı . k t a r ı r . a . l l l ı r u t l ı r 
* r . . ı «< l . l i r iaaata Sırkaf tttrataaafkr. 

f . ı aa> . l , l t »a>aa ' I .C . 
'a lkkaiaaat lK (akaa l a t . a a l l 
fa ta ıb> I .Kcak |u l t«a T.C. 
( I U k , » «atak «a: I I 
l a I . M a l . U i a . a r - T.C. 
faıa.l.Tav.^ia^ Ç*kaa ( a a . a . ı l 

^ " . " 1 " , . " , " , ' . 

l U l a T I I n f f f t l l . 

•U«.\~l.t «ak.lUtaa . . t . . , a I l ' .> . ) . I4 
Caıalboc la<aakal.Caaıa»ıı ı , r a ı CM. T.e 

IkU» Aak.Xka.ab«v Akt.aaM/ib 

. . . . I l l i a C i l t f l l > n ı 4 a .a 1IC1IIT U l k l a I I l K T C a i l . 

• - a . . ı j . l l ı . ü . S . I t u i M aaaaalarlal» a/aıı>l,atıak.ıla«alaaajaaı 

•Cı.1» •< >.l | . . ( . . 1 1 . 1 . , , , | . , J , 

x : aj.îLvrîM'r.rs.'üîı-.:.' 
r l • « r l t f i . " * . ( ı , | , r u ı . , U t l . . 

• far . . r t . < 

I .«a laraıa 

e»AJ MAHKILLOI 

> Ttıkaama yadı anaıamKıyı dapok cMIkJarnurmalı BunKMa tıar <avıd cCAOı <ıruO 
X tantal atma* oau mu UVM» ms,un vı MUaı Myvuuann gratnı uialı va Wıcı 

!tttfJ|£gkS«J, 
• • ( • f l ' l l « • a H l k «a ( « ı t r ı i taayt ı U ı ı m K İ , " ' - — 
t - I * a a r r t a l . t l a . < • . . l T a > l a r M I . > a 14 l a l ı l a l ı » ı r t l i f f » k ı l 

•a>> a a a . l . a . a . l .< > . - < . r l < < . . l . r . 
«-Oraaa | r « l l a t t k l > a l i l M l l l f l t U İ l ( . f ı k l l a a t l ı a . ı l K t i 

lailarıa. u t A # , N , u . tılarraaılafıaıa l.«ı«: . . »ic.».. 
•TI11TII . r l l O k U U l ı g . m m t | | H 

. l a . b , . 
oton».. ı.<trr MUK!.'|: 
. - • a r a r l a . n : > ' i » k ( r j ı r k a • ı ı n ı l ı n . 

r iaark/ iarataa . 1 t a r ı ı r ^ r a a L l ı l j r l k h 
. ( - ( . « . . . . . I ı aakıl H i , ı . U r ı , | i K I |a 

l . r t . a ı r . L a.kına al<t r« ,«4*11 ra^<«l« 
laalal . . l ıca /e iL . 

mutun rılıtt» na;.<ıı •« -.an W ' a 
. - » . l . l l , « , a , . < . l . . . ı . . - , , , r • a a ı a t ' ı . ı l K U c ı a 

lab . t l a a . l L . f t . 

1 Jlonuau ua »guı dv>a.tna(»alairi ıtııkına yada» ptrcı runmadn i" 'namuı n«»-
daHrm khılai »Vac ua MMt ucaracni yapaklar. 

Z-rlaauau ta Igal nlnuH vara ftasfdnu rpaltaa aciüjki uuarrjftaFrja nunibitu 

J-KalMU la İnal hav Ur») malalara ((lınık adaoulr. 

4-KOTMU İçirt** kaımkk ava a* uarınot evan acanfadk ıtaraiayaaınauk v. momaafaıit 
teOayautyıfMlu»/. 

. ) - » l r . . l a t a ı . l .a a . r a . k . . * laa.kk.ka 1 , 1 . ».|r laa.'ı.l" . f ı . _ 

ı.takkkka K l a K U i ı l ı 

1V|1I| « . . . l . ı . l " » 11. t a t . ı a a l . r f . , . H U r . 1 İ rk . ı ı . ı k ı . , . < 
«aıaaaiı 4al|krJ(1ır4a l . l . u l ı t . r . l L r i . n l j l . r . • ! . " • ' 

| l a a ; : i f C.k'.JaJllır *a alrkaC aa.aaa.4. . a ı U M l 1 ! 1 harı l .r 
lCk« 4. I . l f kaaaaa l 1|<( . |1 la aaaa.trak.l <al. .al>r. 

• ' « â . « i r . , u l a n i la ı l ı ' l ı , . < l ! . . l ' l . « . • . » . . , « a r t . . 
İka l l » l r U | l , i | . k l l i r - t«4l l l l l r a a l 

baraaı l ı r .kaa. ka. . U t 

r;{,,ss.ts.îaî:.!îî.'!jc;:ıu,si' 
l a . a l l l l r . k . a ı . ı > . . . . . . . [ i t t a t t ı . 
. . « . l . k , . , . . . . 1 a a n . i t . . , 
a l ı k ı u r «a ka .aa ı l i . ı . k ı . ' a .< l l l . i i 
• • t a k ı l ı r 

•rtaklı l 
; l l r . ia r ı 

• i . k l l l r 

alaaı l fa» 
a. ı t ( ı i t 

••aat kklıa • 

. t l .a '4 . a . l . a . a ı l ı r . k . ba»a 
t l l a r İ M l a l . .a aaa.at tat I 

1]-H.kaak • • aa>!..«». lala . l l i r a i ı l .a kaa 
•arakl ı i a r l l . a b ' l . r l J 

J . rk . l Tkr i TUa 
İta f a l . İla 
I I M>W.| . r l 

ıtHtru.»tun »ı} uaıaı 
a . ' 4 . i . l ' .kkatla aarkaal tacaatal'aaaır.Jaaarı ra * u a 

I H l t «ıraak M " ı i l a rarc K i l a o J t .ua» •< 
4 < l | k l ı r , a . ı a ( . n k l a r •• u t l ı . l M r a l a l . |1>! 
m ı r . 

ItlHTla ıMnt 
«.4a• 1-f.rk.ıK , ( M 

, . l . ..,..,,t. . . . § / : l la.ICıl l . r . l . | . . . . . . 10. »H <:•• 
ı r . U ı , 1 . 3 < U . M 0 . M . - İ 4 l r .11 ı . / i ı . . ,< . - . ı . . . ; . ; - . 

I-Sovanoıoau 1HM J) l . «H . '» ı ) Ji .31».: i0 3'S.aaı.ODO 
3-Aaur>i9kia- Xu4 »t , ; ik . . ı i ı ı . toı . ı ı ı v.o.m.MO 
3-Omar6ıaa.a- )XX| - UO.Ooo.oau İ la .aoS-ICO 
T.aZcûate^r 'l™ ıjo.ado.Cüu ııo.o«3.3oa 
vlaiıyıifa İ M ia.oao.W3 - »•» --< 
1-HaUünGonıtanl J j ° 19 auo.ıtao lo.cce 'loo 

lu Mifruyanm 141.J31 .«01 ıvaa r.H.16İA.7M. ı ! ' aralı ila ayın surjk «ıı-d'i'.ır.ırır 
Ha»» •«Tnatana» k » : naklan oJanıvro'.Cafna kalan >'b » u t » lufuıurtı aıava,-

lak. karara «ar» ManaKabsr.Aynl aa/maya kaa ToA Tlaaral Kar.ur.un : V u * ' ' * . , » " 

lOaajaıTl 1 / * • • r l * " * 
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T Û M İ V S TtCAflET StCtÜ ( U Z E T E S İ 

277. 
naan « t i m m *»o*ny Tatara ııeuırın Aıanoy 1Ja9J ıa>»ana» kıyilı İnan S.ı!4 Paıar 
latna v« Tltant u m u l tatarının aı vatlığı g**p bu H vaft* HaattıcV/ <!. AtAya atuwt suv 
k w M N n n l 9 . ( a . l M 4 u n i m 9 ^ / J > ı 2 u y ı l ı M v ı < ı 2 4 ' .a iM- ı tavaVı twınu«; rıjenı 
tvjiaıttayJiartyahabıvmaAttaVr. 

Set ıcnutu jtrkaıuı 4ı »ar»gı um ı tw «a pıırı ita bırt m» UDU «nornm *rtaı t ımılui at-

Llai lat |al»a( • I K İ l ı / K H l l a l l t ' 
C4* fcifcallariral ra « İ l a la r ı 1.44 l'< 

afaaa Jav.^ • 4 ı ı a c w , 

tpUia'aa I L h l t r M 

.aaa'.4İarla444 J4 

• fia4aı 

• I H ' • «I I4k »aı M i l l i » l|> |4.41|4 tar4İ4 ı . r . t ı . 1 . . ıtfara 
1.44li . . I l ı — alaaar. 
«a.alıa karala « n l n l <> «at u | i l lela ı ı ı . ı . ı l ı r . t ı ı ı ı «ara. 
• I aaaa ar.4 r4a»tla kar. l ı ı t ra lar ı r•»11 • • 4 4 f l ı . H l ı r l 4 r . Ç a t a l 
i . t . t l«a.a , a , U ı . . r taal la tafala İ f a l a r l a ! kar aaa.a < a | l | l l -
/ . ı m . 4 . . 1 . l a ı ı r . , . a f . l • • T.T.laa.aaa.a 111. i a l a o r ı l ı 1 . 
t ı k l a n ı l . aa|ı l>a aall<ta<aa t u t m a . < r l , l ı aa la l l f l a a f . l ı k . 
l . ,J44 > ı ı l aa f l «1< lala a t i taat i ka l ı t la rai.44 |aaı İ M l . r l u 
, . • ' " < k.ı . iaaaa talaa a'f.'.arı l ı ı . I ı ı ^ ı . . » . » i r . »» |4kllaa 
» a t ı l . . t . . l afa » ı > 4 j a l i r . u a a la ı .a »aı* aia.aaaal i Caaal 
t . r . l ı t f l as t ia ıaa »aa.r |aa.a talar.alaala aaalataa t a f t . a . lk 
İ . 4 4 İ l a a, l .44< 4>(>1*4 « 4 | t l İ 4 l . 

. | İ 4 »•• Mra. 
ik « u m » ıa<ıı-

. l . r l l . 

İla kar yıllık aar. 11 ta ıt'iUı tıcıkar ,>m, ia <u 
4a' aatır ı l ı t ı l ir. 

Sinem ımt l ı TI ıt7>< 
1.44. i ? t , r t a l a j . , , | , | M fara.*., t lr l ıar: a . . . a 'a kllaa • t,4at ,«4.11 

IHI ı a l | . aa 
l ı •< 14.1.1 

r - ı k ı , - r . l l . 1444 «4444k[.rL < 
alaaaa »lal ' I » l ı ı l a r ı 
.a «t*44i i l t ı * i ı r . 

YcntıMı kuntu ImUfujjKVi gatlrkan A d * o u k ı / wı Mi t t i IU »*• koraıtu ılıam sin
in»-. » 

timn ""•rh'.m.t.h.t HM» T...H! . . — 
KaJala «.taafcıa karata.atalar i ara4l«4aı~kcr ta.Maı »a kaıkaa kalka- . 

aa4 l | ı akıaaUa •** .akl lat ataak laaa. kir taıkaa f a ı l ı a a . a ı 
aaıar .Uaarla karal . alfk.c l ı l a r l a ı a la.aıvlaaal i t l i . aam* 
a l la |a I4ara .a taaatl f a t k ı l a f l a l aı» atfa kalka lak aarakkıf 

, a t l f a katalakl laıa. i « lk | «tıkatâ 14ar* l a t a a a l l alaak aaafa 

faakılarıaıa kır kıaata* aaja taaıaaıaı kaa4l k**laıt ar44ta44a 
. aa^acalk akrakkaa kaa ala |aaat alı4kr44 ik*r ıktalaa k l r l . a la 

a a . f a J . k i ı l l . 

tlBtttlfUl «I tCttlL»! 
Ha44a lO^akal karat tarat ka444tarlaı aaaaLalıa gafakaa Iıaaı4aa'aa 
* aah ac k. l I t M kir *ava kkrlaa laala a.«44.ı# a44Ta#.ka4İarla 

aa ı .a ı tae ' ı aataaaa. Cara* arraal aaaa aaaa avr«ak»İ4rı4 
faalaaa aaa.laalarl 4ala4(». 
I l ı t U | * a Caaal I ar « l l a ı l a a l k ı . a . a.a.r « • • < raraak ) • • ' . 
r .C. a ı r . ı l , İ4ia4iaa CWaaal alır a«[.»4i W / H l ı . .«4> U t »'İki 
a l taa l l ja u n İ m i m aaaaktl a . rakı l alarak . . ( t l a U f l r . 
klaraaaıl.r. T.T.faaaaaaaa 11}.a44kaataka aafilaa | l r a * \ 4 r l 
ra»a4lla a44.4ala a t a . \ u a t a l k ı , f l rka l la ı t | aakılaa rkaat l -
aaala aalljaaaaı «a «ıraaa takarlaraaıa.karaaaaaı kaaaa.*4. 
taraklı tB ' *«a*l4ra ka ı l t kaakırlarla tlıaaaaa aaaaaaata 1444' 
İ l a kkr .Uıa tahl ı t ta kala44Vaka «a tarak ı ı t ı <ak]4ia4a daaal 
kaaal. latlaaraıa <a|i>aara ra l a d a a ı l i M l a M %*tlaaaıa.la-
. . • . . H a , a.14.41.4. M i l l i raıaıa atatalaarra l ı l k l H aa 
|4raalki4ırlar. aaala aa aaat i l aaaaalar a ı ıa ıa <akt ı | ı n l l t ı l a 
1.1.44liar ka l a l l l l a r l a ı 4a»V«i t a l l ı a a a l l a r . a t a i ı r . » r . l a r a -
U t U r Caaaa *a laa a««Utaa i la kaMiUr laa a ı l l laa ta rar la r ı 
Ira fa»aaaa*«ıaa 4aİ4r ı aalataklaa aaıaajtatarlır, aa rak l t i a r l l 
44r«cı»ıl |«4.ai karaiaaaa «ataaaii*. 

nnuiajL 
itaat ll-l ırtat Caaal larıla aa ala|at aaı» alata<4ııl ttartt ıiklaair. 

41a|aa Vaaal Caral, a l l l a l t k Irlaat l aa taaUU taaaa4aa t t l l ı I M 
l« af t«**lal"4la >a aaM4a aa aa kir lala aatlaaıc, la l aaUa i ı -
4t T.T.faıaıaaaa »M. BkJa44«t4İa faatla ka4ıalaalaCaUtarak 

' f l ıat44taca Gaaai lkra l |4 ( , ) l rka< l a U r l a i t Ictf 
taaaalaraa aaaaa .a ka aka «4tla«aa4a 

Caaal l a r . l l ^ alrkaCla yaaakla aarkaal klaaaaaaa ra*4 #»4atia 
>aılaalala 44İ4444I4 aakr.ta alaarlalL rariaJa r a t ı l l f . Caaal 
la ra l ıaaİ4aaıUr>.4a l a i a r l ra T l ıara l l a a ı a l ı ) ! l a ı ı a t r ı a ı a 
kala4aıaa .a latlaacı aak ı l la r ıa ı i t | l l l l a r l a k ır l ıara L.r. 
ataaal taaaaal.taalaarıt t ı r a K M a fa ta lMa l Caaal lara l Tır-
İ 4 4 İ 4 İ H 1 I I . Jl'ıaacak kararlar >a laa ıa ı la laaaaıal i 4 i . . . | i . 
taalaatı 1 4 . n l . . . < » I ( U l a ( l ı ı ı r 

Caaal laral tatla4EyUr> a« caalat t ı l t r4akl t t o U a ı ı 44 karar 
aaaaka Tara Taaaraf (aaaa.• Mkkajla*laa l a k t l l r . 

OtaJaTv» oaaSMOaı-l garav kujruUftM «uiar battMCfi MU4a*rtır«ı v*ya it/3ûr/t% ** 
maa» um sır o» lukkı vtfttK.C anal kuru ıoc4anUanadtri>ıaacıarlrunU4»ira4ıa^rN'<a' 
«anar raya luncra* u«m araKakıan vatıl vutuıyuı larrıal auntkiınar. ir*M* Miıaaar 
aıaaralutar karıtfı ojrlamcran ıu«ıu aa«lltnw*kKi MtMrtoftann uMp cavnjılın eı'ayı kat-
la«r4V«.ya<ka<lrtar 5«aıruk>rjvınıa»Vm M W I M ysnaum kurulu ıtyln « t » aütr. 

Ma«M* l > S n a a ı taaıaur T a t Tlcaraı pUnutun M lauadaınn 4 aknu nanomlan 
ıwılX«mU»4TVyU|inMfaa4lurlftrn6U' _ 

' laanp'14144 l ı t l l »l« |4>4tVlia> 17 tâ «tta'î ı«a BrKayata» 
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L * M a « m R ( I a r k 1 U l f l » y 

I l « T k ı a « l d a » k » / N 
V a L f f U rtlAMMİt 
« ı v d a j n j a t n o 

jatOTTI 
T »a r U «t Ona.: 

p»»«ı O M »nucmt 
l r l T l e a a j T l j a r a a 

T l a U l » > n a * l a a n t y i Irvpyal « a 
oPAda CıaraOy «anır ınd* T a n ı a r y a 
rrunajaaroa auaahaı eaoaaavna 

Tcaıı Maıuaı i» acs 
u n v a » yukalkla y a l a DLkura- g k k a b ı 
t a n a y l v a T l t f a r a l V a k a r v ı ı a ı 

1»all rnukvMa^rvırnakVkn a a d v« »Vk 
J l a n v j K U ı k t y r .Aei »Ha I lg ına '»» 
1 1 1 I M a t a j * 2 7 4 ( k%1 l a kkakVI 
unu bavarvamavaa «arnurtyaarıa» 
k ~ * k * » a l t *™»»> 

İ 7 U ı ı y r k f a r k T a n k a p u t . 
kCkârlllarlrtk vygt.n aanuS • « mamuy. 
l u 0 u r n u l O a k | pa lOk la '4 d a y a n a r a k 
11.1.İ l l i urııuMa (aal •aıaı|l ^ 
İla aunur. 

r a M T k a a a ; 

_. . Amigo 3an> k^ı-.» 
lyaaigi >olrla«cV DomarkıtrcOluk u.) 

•arOtk D a n * 4 r t - < nark> ' » . • 
Kamıvvoricjrfcrk r n a h ^ o ı *tat* ^ 
• a l a a S r M H ı . 

ra knac tktac'dt. 

u ıopat 

•kak t ı 1-

S k t a a ı 4 * r » rrukrnaaart » ' a r . 
k « n a l i u »T4*XJar< k a y a c a k Ok -r. a 
Dkkat « M û l a / a f . T f l j r yDulukV I > 
b a t yM okr a d a m l a n a Ar>dnac<! ıL 

y n r k k k u o n l i« ı ra» v a r k r v a r 

T » a » 

BSt-

« P b v u * v « ı * - , T » e v « U M M 
9»ktM *^«itajri4Yfm«iif.if î.m*ujd**> 

ad«OLqcocr<(M *Qı% T^OJ ̂ " ^ 

Û4-A-̂  ** VztfV. 

İTk£rVV 

'm hMAjkU a«l|4a^»Mr< a«>pHCaW Dir - ^ j " 

CMt V<> M M V - * n U M r O taja- t*" 
I* i l » W laaVfeal AraMlaarCnOgUa Q*a»| İMtmr 

Amjgo O c v n f(u4Ta«niptıik> Acsf-Mı»> 

1 * * T t * * » * K«r*ı»4»ı-tv»aA.« ^-<-M»ûi TV 

2 . W I , flMtVMatnk, r1 -q i»H»H- i i i r -
a t * k*Hi* V J K M I QtvJ»tvC£İntarr TC-v 
T»C-v<M K*vva-«j - V P "Ji4 - K Û rrArtıl*-*-

^»»11 ıffC«S«j« VHıfl 

OC A J t î V : '-t itf1 

t tn ı -v«tm 

mit - » İM uyt » M M ı b ^ ' , w y f j ^ • « f t M O ' i m t t 

• t o s Sut aMmanetlt (Wn«nydi(. «Hû J -

Qt-wwtv "ifl ^jrrm.'i*j 

^ 
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İ5 A r ı i k I M T - S ı y ı U M l niJUCjYB TICAJtBT SİCİL! OAZFTE3İ sXvpj|^p 

•r »rapta aacMadAd) 
7. MınMutna» dr ya daha tamu 

'a«»wjrı«ck, ram «a* v « 100 o n • 
"- *cr»a» j — " " ' • • " » i a*& M 

Aj<flOJfHiM)r»ıı» 

«•r*uA;maxvQt. iran. 
OonıaaaU 
u tUnonunmu 
Oy aayun rnarkur* 
GanCaa^lnaja 

"SSK 

|10*mS<£l464M< 

> « • tıdnkty —mi»»» laaaaanhl İM. 

• AO >ftlKiWlll». 

an—™ r W « yaa» oukjnan »rkaaH 
•CadıkOy 2 . i s i n«ı«r ı ı t t40«A 
l l . < 3 . I M > M M « \ l q , l , W M 

aaıırt) U W | ( "O ınunglım»» 
>« i * • • •> a r * m u H ı ı k ı M U 

•taa taaataaaı « h a * Cao-

nara kfelıpa-Konya 
ı * » * <mmo»N 1» »et tvrmm 

*a ânudfl, yulıaııda yadı stftann 
• U -.107 a r » Oagtp 9 * M Kurul 
<»rarr»n »a Konya Ueonoo NaolOr 
-M 9111M7 w > »a S İ S » «ayrda 
M H ««««M «UAlkı u w ı f * l M e l 

kyk « imiş . ayrı ratkrhaan aynı 

n«4anyr1kUEV» 7> YbıalAirbnuJuj * • * > » . » « > I Canan nVKû » ı ı 
dan IMMUŷ C "aport a*or»au İ M * jOmaÇatn !»*» 
•MS. <tM «n«MMnJaM(ar XU\ 
«ui v«c«uc«0na>»<uMi/ ıo*>vJ t a u iataVıarna aayaa* B y l a n ı f f u n ı l ı 
.»»aa»nrxa«tty»1 lataya »1rıad»>r> tarta.» » t < » l » t l l mal Br*y 6a» Ertay Aral "o, «"3 
o v gonatm» taşra» maaoHta 9» « * tmn,yat H M & I O S O w»»™)—" +tnwvv<iM**r<'*»™>" »» — 

J. Ocndarnyı «rraodaaroı t a » 
I M - « u » -ıor»mj|iraû«j '<» «* lûc 
aayın daw M <ankjaf bııp«ımvn» 
•mda aıUklMCı OMT> 17« s*rı ruh» 
utla elma* ı» iHO Dayı Banar 9» 

ı-«. M u H t ^gMrnajty* M 'OM 

e*M V3 « I r < WMt • ' 
kay» AAma ookj aunaardan aka)* 
1113 A ki û»nl ÇaJur''» »d M f m 
Çaykara A04-.» kralda! uuıfından 
'İA1S17 t * f ı v» POJ S6SM7 aarl no 

. . . alaarn*.; **»>•». I » ! » rCUkl Td-
ınudvı n>ay u^aanın* Vnaaîj Jtran TVaaıen Çaykara UJLûarpı 

»no»» vaatıAyavı'aa, JSDort/av.» 
.. - » - - r - WWW<i»lat;ToBlv4.MO0W*rto. _.._ r.._ 

•ar* •»SZ52S M n h M M imli Çalar Oankial lamanı»! M V t ı v V 'M0 dm 3»rnaa rjyyıom * • atev«u 
f n K f — M ı ı»ıfcıı»lff\a» havoı IjMaaıaamoaA'vaUjraılDayannaı «ayar vaaaouaa dt/ad» Vıuıteıuo 
• W fanuda tay*»* * «712 tay* W M ' « ««W»»ıiıa Var» payaat>: M M * « U V SıMOkk^OnalaaVadl 
»OM < O I * ( M K X X « W I H0U>m»W>< M « w »ay aatavM* aarMıavaa e>' 
uıraun a a a t v» aııa»H«t*auıııua0ai*f kar4tıaaatar>«»rla 

0 i 2 ' » « 7 ı < n . ı » SanOT» t ım«Mı»nıl» m 

ı a t t w « - . «4<0<7} M n n>| 
» rtnmtı 'ccgn* M I U « M C C w * I k)by M U « ı t M * » t a i « r ~ «-

Konya l . n < J Nal4llıgınır> 
M M İ M «vtı ^ atat T . < V N M » 
<!• M a audan amca Oton»» Tk» 
•« •» Stnoy A<ıoS<r jıraat'n* •» 
« H « M n > l » l j « ı a ı M ı n ı ı M 
r t t t t ı ı n p i M M a r m i M v . 

KBW0rf*N«:T 

<7*> UMk 70n Tlftra Itnunu 

HiOunLnloi tt*Mt«r. 4a>Mwak 
2 2 ı z i H 7 » m n d a » a i M M k ; ' " 

****** 

ı «a -« «vadi VMv*ı 

$vka N H M m ı ı «uson aırMC 

3 K M NvtfftH' 

<•*>«*«• S M 0 000 ^UkyOamyoıv 
ija/tum T I . ımikMvtMı. — • m W I 
* » hUrttU 4wıd nanMondan 7 1 » 
Mı 1M7 u«n ^ S01SI _ * M «• 
. •m» HUiaınM <• ançarar car> 
ora } 7 / A üwdoanEawouı M n « 

i J1Aw mınmrfrnnıao V ( M t 
» M V« »l»rtV «KdOMM « » MI » • 
M7< •norunamaı ı ıo <cu M > • • « • 
»*» 1000 000 . CDokumUyoftO n . 
^VllMıpdafel **rm«v«ı,Ai ııunCMjl 
«no U M ( « * > ı 7 AmU 10(7 a » 
• - * " " * ' * ~ın* ^ T ı ıı T n » a 
TMii Ha. M t k v k a a ( n a m ) 7 M 
Ju«*JV*IUrl»< « n a H U M TC 
1^'^fı ı lnrrr^rı-] - a ılı lanııaı 

3 Vuaanaı owın o^gan aa.mfi 
'mtowUrw •<• navlM4uı oay ovTarina ' • 

rMam uyut M otnaam kurulu •<> 
mnda yara pay wr*BM Mumla U 
«.". i7Mpay (arar laıln <»a0 n» , 
OaHp Ç a n u n V a - ı i te» (M*, A I 

CA>a«nbNa«ı 
MtıralKaeM 
OamılMMoalmu 

ttmUtçMt. um To*»/a»»23o| l| 
rmaMOMaaanoaV0Man<urUı ı jut ı ı l ı ı a isu ju ( • •«!« ı'.unur 

İttik «ura a n w * ı «a a>y>k «awa 
ııın »i 

mfimdı akı» Moam dıra »ma>aa. ,« 11. ıM7 

• Torurkm Hunılu 0aa«wı«>''a EıO» Dam* Nm»ı 
MuaratCV» Maraaıtar^a 

• vanam KvMu Baj>a v»ka.la^awmmcrvaiwua 
« ( « » a n f Santo 

• r v a r Kumlu 0 y « V a ° * e 
Cıannan^ıam 

1. t . 1 t . 1 H 7 lulltlnaa «asalan 
oaraı Mau maaaanııa avıvı auar 
g a r a > m yorMin kuufc baaUnk. 
guu ıawa«a Sim», yananm turukı 
aaıkaı <aaMâna Vn-> V M V >«nr 
• n ayiuk, aaatjha O M » Ca»»»*. 
«• ( V ı a K * > Ma» Tcoav gaMnajik 

ra« Mlaa « M I M) M ü L u u . ılnal 
• u * al«aa «a hm «anoan uanKOı 
"a aa^ tabıda auMmajııcak w«v 
«w, aathnmaan. laaMMuvamaan. 

0>—v>ı n > *r tMf *» «aomi 

n r u sran; Jan<ii«^ oos* « w . 
dan 0210 taaaaa w»ıar! N ^ a e ı ^ 
San nsıU'nM'aaaMMTUinOau-
nntf BOra 

Ag>. ^mf<Mı um av M w 
wn.ı« ı w a» • •» • * l*nt« » « * • 
Ntgfln Mü Û a t e ' 20 00 ' « M 3o-
» y n u A ı a a g U O f l u * i n l i « H U 
atan n;«ına»r<''0lg* laaratlndr." 
0007*43 da • « « • ' C «'07iI «an 
nalu raalmi aHdM nâlo* C07ran>rv 
gOra launboı. <Uo<w>>. CranMy. 
S.Caat taujM». Har» layı cıt - • 
5 m n « ı < » ı > u r « ' luiavnaı-
Aaaa' va Mi'«A İ r U ıana^ı 
3 3 0 * M » 7 doovm. vijc» 0»»»^ « 
aH okjp dal/ana hurjArfnda aauyuD 
mrafatf','a""' «wv<a'!>«ı. B»daa«. 
JY»ıaa»aan>ıa ?nnm »aacr» ar"ır 
OuunaiglMl 30 n . ı M f 

AwnlUlnor«a « 

'aıanbu* 1T.>a«ant0|ndar a r * » 
va ıaıdi»» U I M >aw««va aayıi. 
* ı 07.1M7 ıa^a • * * • * Q»-». n u 
H A M o a a r » HKJO» 4 » - " ' 
HaartMattrx:«'£> 
h a m / . 07 • } < « 7 

SttrtMınkıı., 
eanadıflınaan Oivan tataar* Saaı 
ı a i * «. Taa«r«y> kapanr*. 

âa»iBQaMavalnu> 
aıa>« 
Hairaoavtaıja 
HOay-aıCauart 

(^» (»»«• '»»«a) 

FESİN vs r *sr tra« 

Q«Ua«ll (al .m>*a« 
larva. ArJÖaa>r. 

3/>jO»ı<lMTl 

ıvlu Bananı Muaata tara. y»naa» 
kurut) raaraa vaka Sarar 4arM • • r>-
ıram kuruı ^a<rjMan Caap Çawv 
«ara'aanharNuıa aacaaııakjkaaayı 

4 »/«*> aavtr AmurmmiĞm ş—a la> 
•adanan •« raaaıaaanSOl aaaa kar-
•*n. UJOOOuo, n. ü k r O a , , 
İ M kaıa'kg, >a 7O0 KJO T I Aiıaa 

Tanaman laanna vm nata aaan. 
. nadir. 

taaın, « m ı oulunuguroan, 
a Araaatıaaı „ 7 .r .aanrda 

nıraan avkaa Mmai «• a v ı yaaııı 
>«™»r«aiT«joonıAı»aûapkur'a.«7* 

• Ticaıa Bakar*» ItaontOana 
•nı^ırtü^k^ınn lirayı layıa aaulkrl 

l '0»K2a* MStTO) 

rAVaaa£tnaıınaa 
«aftan Vak* 
5 *a rÇar tnU« 
uya 
CLaaCaknkayalmn 

OapaOlpaal ı Tkaat tm kk» ( l 
•a>aatkkarıaBt,ıt.wa>araaı-
»arftaat 

Cknoo OamaN Tcara v» lanaa 
AnrjrMi Srkal lMA. l l *> , 'aM ytaa 
oana «MTUI ıaoH"i a «at oono Saa 
I ' ' d * aiaadim Cddaaa Hah/niya 
toMTamanaaoiı \^mK D I M I , T> 
cara »akaracı TaraaleıaMn da t a » 
•aaaaykt T.r K nurı 170 mj rraooaal 

SMaan t/SCOSO-TL» lanM*» 
aaai ıa j ja acarı ».ono. Aoaaayton 
1000 ada Vakup w nam al aşiu aa. 
1000 ada Uhaatt Hataınogiu «al, 
M B f r a Mıawıwa Mouarajaagtı A» I 
X£'-am hkıaıda ıcray vıai • • r » 
ana Çak» Panya Oaıaan h 11 aa 

«•ak aakMHn « u . 
Tıoara saaaraaı Kamı. 

•anmn Tayul ı i ı ı ı ı aoaa^acadlilı 
soyaaı >a rsaavıı, YaM«n> Kurut, 

• DiaaH Raakanknına Muatia 
EVra. Kt t«a> Haki T&o% « Calp 
Carlnalya tatil arUarat ey Ö*V> M 

lauyCkJ vtayadda-
raAıda BaysOkı aamtraa Taiabaaı 
Mantlaknoa Taaa Sakat Ho.ı» nu 
nara 

Tc»r! Malüko la a U ranaraaı va 
ı»ı»ark yutanda p u t bulunan anada 
(yas J.aal »irAıaoaıdarı » H K r ı 
ıam I i a M »yi la aaoad kar>ıa»n 
•«mn *m a r ı PtH kanufkirun aa ao 
rnıclrta—ıa gara Hn|a«ı dkman raa 

«7djt aayıı Tyrt Tcaral kanunu 
f nkrjnyanna wyoun oarat «a nkakur. 
kiOhimuidatı yaaauwara dayanaaıat 
» ıa\.IIBr anrırca k a n aOtK 
crunuı. 

« r - » » . d k , 

• H uya-sm hurouda lasakv! 
Naik*k Kamaı Cad ry.3a aayıda 
atilini atman tatno »a aynı yarda 
«fek»* Caıaı Cadtr araaınaa aaaaOd 
yallfl aaataa Dt ladArarra attıa Sil» 
> w a > 

T- laaMlul Tava « M Uarrutg-, 
*r*" IHiV/ınot» aca Itaanda! 
yOc tncl rıaark>nn« arakrı ıra aa-

d» aoımi) i Ka*m 10M ı t m ^ 
>Mra yalâlfıa tdyıl, Mara oa>> «a 
•aa aauaamat «t Alaan r<v* aa» 
laaM Çırana atman tlnaci m âraa 
Cak» m a m , aaeooD.Tv ataaunu, 
on 7cr» i m a aamayad avııai laatjr 
M i l ' H 7 « t a «kava tayı M a>> 
liya «matırdl 

*• ttMaur »rtara at far ajnO ala-
aa> i toçuy anakıaıı anukakka» 
ouaaa. aanarlv aantını aOraal <aıi-
a « a eanaan tına aratrctan mur— 

t- Taranar taOk imaları aaiayf 
"ajoa tak «• McaaaMwı taıunnaav 
tmı ajtfa*> rjlaraı Uıelılann um-

laMretnVia«ra«da-
>alraa Ataar >y aarnKnrJa InaBay 
rkjaatVtaa Vadacarra aaaaa lOaVı nv 

Tltari la»tara 9a a d lurnayıa aa 
yutanda yaM Maman Şataırı 

«.adıaay • ne> Nala'Mtif , ' 
1 0 l ı 1M7t»H7»M»aa»<4aB 

IHHIIıaanoı 
dafftini 

07g* aayat *aA Taaraı tarajra, 
nCajıatır-ya» -jyoan atama va rnarnun 
udunvadat; vattuarı fMyaVvaaflu 
7.'3 I M I ianMnda met at*>a> lan 

Kadıkdy S Natarrıginoa anayı 
77 O] 107S Ur» » 1X71 ydarray* 
atyıt rnutanıaı H aunJrauı eıaunan 
va iManBkf Ttcann Stal MantvluaV 
nun ısat lKTOtSI ».ti aayaanda 
kayak Ok) IdaaJ Katattt JMaal kvna 
Adi ötıara »a amu) arnara prta t*-1 
raHarından Umaı Adil Otlara 
Ot ıs ı l t a tanrında vat» nvra» «Jup. 
vanakıa Aarkkay i n M »urn Nutut 
Maktlan*atiA«Jaa alılktn 14 11 
lana a t t ı l o ı ı n o t l . K 
1196/1900 «ark varaaa aanaoma 

Sıra alı «fraaun adar onanj, nagon 
klanı 1a ceaukldr, kıtı Ay|a 014 

Oüv't «a ogL M a MatA Otkan'aa, 
İcara t^ıunitiAkttavr. 9w durumda 
fflOtavvarıaaın «ırkalıa aavaut 
HaOOa.Tl r>r>uanaCin TU »»ita»» 
avun M", ak NloOn Oaam'y, Sari ka 
Ayıt OKi Onort'a. 3 » ı etjtj nnja 
Mdut Okkana M a ı atna w vnaty 
tu aakMa arkat Sı 01.1017 aytNaa 
Kadar daram arlraadad* 

vanaat- aatan eaamndi la, «A 
oanauMUranndaıı aakati Sı 01 <s|7| 

İTtcJkfijTİrauuootaı 

raB»0*t«kl 
aVnyUTalytaaaant»' 

Çımanı a» «cara ««aran a] 710 

ajDu arkaan Faarı a» kanaya ata: 
latmaa a»kann ttlanaaat Tlaara akak 
Uarrajnaiundaaı kayalı 

aıirnakUı tayayatın Kanun HOtOrnkk 
nra» uygun «tvaaaS Antk ıM7 lar 
mnda «yad aaiMdaı ra aynı la/kı» 
acara aat kaya»n aavaloı un akr 

[ K O M l«UW 

AKJLAM TİCAOT 

C'nuara •> rıaara abamın ısa*ı 

taam sı 11.117» aatıında ata ao» 
ra aaol avaıaalyatyıııaı VBM Rbatv 
dan anktıariHiaıa aun/iıyaıın Kan** 
7<0taV*larln» uysun a a n ı 17 Artkk 
KaHaromtal»»» ıd la l ıuaay ı» 
•ana koam «af kayatnn atvanj tan 

(SAXrM.U*471) 
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• • » » * (baraj, u n l a m ) , , , ! 
S J , « * * O M _ » * itaatli v 

__ • « • » « • » • ( » « » . 
m* tanır»» mnmbt t»c «P/ I I Tn* 
rcaıa towı^nauauılnauajıa&a-

-rOMOTt r tuor t ockl o u s m ı 

i aM«ır«>n>MiMra>y\>om/>>M«i I „ _ 
C Hal IMUIK «Mlıml .aya Mmnaa.- <*a«iaan»»4S 

teyallltl .tat » » - I tmat- • » •« •»» • • • «astar 
\ >rauVtMrlBjaıaaa*ı<t»natlıı{aw*. j la au ana taaaaraanı A aattattv 

«I »M» » « a l «»«ılııaaOa» ayn- | oa »jaal-daftmiaTa» ana» *« •« 
I l u T l U v a k M V a y . ' a ı » I toraCaavaUBalaaarMtaanaaıalI 
! « « U ı a * - « « i ' t W < ! « 4 » ı I **"» » u c a n a «Mart » i m ta 
j a»v, /aM. n a t MI ıMaaaal - «W J f " * ajrrnıa» M»!•»*•»an lana) 
j ıMUıaMatt.llllMarvarlUayataıv j HaM>a>na1<aıaallı<UW 

yvta ran anıta Matynmataj -a ı - -
aajMJaV natar CJbHfnaa antr l a f a laaaaaMaaaa. 

• >«>'«*WaNaaa»ak.«ıar ' fcrutjn «rttau•«•"•• * • » « * 
' ! « l « < » . m « a « « « » I ' • * * " l » " « * «*>•»> «aal*»» 

llaaavaMnaagl- lakan aaja'tan 
IUW4> |*am< «.Mlanlaıı caua j i.pa»f a—Ctfıtiknl 

DmUtunı 
Jayaaa Taartl «ayarf «a Tcan* 

M «Mau «K*t* .« MM) n a r * » 

I I a' «a d* altaanlfrafn tuta. cra >a) 
tnaa'taaıatjaraaaraaotnt*»., 

W SM«>ı W»al aaajamw» «Maa. 

«ı» i m / r ı "i 

ı dana. tarti atal asımta > 
«. anma» «anma «aıııaa 
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EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 04.02.2005 TARİHİNDE Y 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZfRUN CE 

PAY SAMİBJNİN ADİ SOYAM/UNVANI 
VE İKAMETGAH ADKESİ 

I AHMET GÜNAYDİN 

Z cHGÛN BODUR 

3 EMEB SEVİNÇ 

4 HATİCE MÜZEYYEN SEVİNÇ 

5 MUSTAFA GÜNAYDİN 

S MERMİN GÜNAYDİN 

SANAYİ VE TlCARET BAKANLtĞI 
KOMİSERİ 

Nevin O'7 

OY TOPLAYICI 
HASIM İSKENDER 

ZA 

SERMAYE 
mlKTAKiYTL 

1.473.000 

16.000 

3 000 

3.000 

3.DCO 

3.000 

DİVAN BAŞKANI 
AHMETy<3Ü>^Ttnîr 

KATİP 
LEVENT YILMAZ 

'j/lcf^_ 

HİSSE TEMSİL ŞEKLİ 
ADfiDİ ASALETEN/VSKALF 

1.<}3 000 ASALETEN 

15.000 ASALETEN 

3.0CO VEKALETEN 

3.000 VEKALETEN 

3.000 VEKALETEN 

3.000 VEKALETEN 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 
PLAM HİSSE ADEDİ 

Rl TOPLANTI 
MEfCUT TOPLANI 
A&fLETEN 
VEKALETEN 

HA2İRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN O 
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE 

UYGUNDUR 
YÖNETİM KURU 

İMZA 



KMNİYtTGlPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM $İRKETt*NİN 
£svg /»HM TARIHÎNDE YAPILAN OLACANÛSTC GINEL KURUL 

M Y SAKEBtNlN ADI SIRMA VI TUT AJU RİsStAfiCDİ TEMSİL ŞIKLI TE 
SOYADI/UNVANI ASALETEN/YIKA AO 

LETEN 
1-Rcta* SÖZEN 
Burhaniye Mıh. Otağca Sk. No: 3 

Cteflds- İSTANBUL 
63.000.000.000.. 63.000 ASALETEN 

2- Nftrcn SÖZEN 
Burhaniye Mth Oöfjen &fc No: 5 

ÜrtUdjr- İSTANBUL 
42.0OO.O00.000. 42.000 VEKALETEN 

REŞ 

3- Recep Tajylp ERDOĞAN 
BuHısniye Mah. Gürgen Sk. No 3 

0»to<Ur- İSTANBUL 

Z İ Y 
42OOOOOO.0OO.. 42.00(1 VEKALETEN 

3- MutfUa ERDOĞAN 
BuAdiye Mıh riUvgm Sk. No: 3 

Cfckûdır- İSTANBUL 
31.500000:000.- 3(500 ASALETTEN 

4-ZlyıİLGEN 
Bu*i»ye VfaİL^Grgeo Sk. No: 3 

Üttü*»- İSTANBUL 
31.500.000.000.. 31.500 ASALETEN 

S-AtfllAÖZOKCJt 
Faûbcymesddi Çeten Sk. No 8 

Acıbadem-İSTANBUL 
70.000.000.000.. 70.000 ASALETEN 

t- I*fBn »OM)* 
Paikbejmeaeidi tut» 8A Blok No 2>I0 
Acıbadem -İSTANBUL 

J2.5O0.000.000- 52.50O ASALETTEN 

7-GttçtnOZOKUR 
Faafccyneıddi Çeten Sk. NoıS 

Acıbadem -İSTANBI 
17.500.000.000.- 17*00 

AT 
VEKALETEN 0 2 

SANAYİ VE TİC 
KOMİSERİ 

YlCl 

ANLIĞI DİVAN BAŞKAN 
Retsl SÖZEN 

- ^ 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 
TOFLAM KİB8E AJDEDİ 
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 
MEVCUT TOfLANTI tfSAB 

ASALETEN 
VEKAIZTK 

KATİP 

HAZİRUN CETVELÎNDB GOS 
PAY DEFTERİNE VE KAYTT 



PAY SAHİBİNİN ADI 
SOYADI/UNVANİ 

EMNİYET CIDA SANAYt VE TİCARET ANONİM ŞİRKETt^İ 
M / (/y20O4 TARİHİNDE YAPILAN 200J YILI OLAĞAN GENEL KU 

TOPLANTISINA AİT KAZİRIİN CETVELİ 
SERMAYE TUTARI HİSSE ADEDİ TEMSİL, ŞEKLİ T 

ASALETEN/VIKA 
LETEN 

1- Re»ıl SÖZEN 
Burtıanive Mah Gû/sen Sk No.3 

OsJUtdaf- İSTANBUL 
2- Nuraa SÜZEN 
Buıtarave Mah. Gürgen Sk. No: 3 

Oskflda- İSTANBUL 
3- Rectp Tmvylp ERDOĞAN 
nmtıanhe Malı. Gürgen Sk. No:3 

Üsküdar- İSTANBUL 

63.000.000.000. • 53 000 ASALETEN 

42 OOO.OOO.OOO.. VEKALETEN 
R 

42 000.000 000.- 42.000 VEKALETEN 

3- MusUfa EK0OCAN 
Buihartve Mah Gtirgca Sk. No.3 

Ûskfldar-İSTANBUL 
4- Ey» fLCEN 
Burhaniye Mah Gürgen Sk. NoJ 

Üsküdaf- İSTANBUL 

31.500.000.000. 3U00 ASALETEN 

31 500 000.000- 31.500 ASALETEN 

5-AtiHaÖZÖKüR 
Falkbevmesciıii Çeken Sk. No: 8 

Ac.tedem-İSTANBUL 
70.000.000.000. 70.000 ASALETEN 

4-Erg*» BODUR 
Faikbevraeseidi LnU 8A Blok No:2/10 
Acıbadem -İSTANBUL 

52500 000.000.- 52 500 ASALETEN 

7- GUçla OZOKÜR 
Fafrbtyroescuti Çeken Sk. No: 8 

Acıbadem -İSTANBUL 
n.300.000.000.- 17.300 

SANAYİ VE TİCARET 
KOMİSERİ £*^ 

JYİOTLAYIC? 
UpJLÖEN 

A 
VEKALETEN Û 

DİVAN BAŞKAN 
Rejat SÖZEN 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 
TOPLAM HİSSE ADEDİ 
ASGARİ TOPLANTI NİSAB 
MEVCUT TOPLANTI NİSA 

ASALETEN 
VEKALETİN 
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pjMİYTTClBAS^AYİVBTlCAMTANONjMSMiant-NlN 
dS/<WÖTAWHbn«YAMLAKMB2YaJ0UCAK«tlltklIW.X 

TonAWtıawAArraal«ıwctıvpi. TSET rAYSAHMNtNADİ 
ŞOVAM/flUVAM 

ı-fc*«ıaua •" 
BBABBİ)* M*. Oftıya & N«3 

Satoye U*. Gfcs» Sk. N*3 
tt»H*B ttTAMHJL 

snKAYKTvrAftı teastâoSaf TSMSftggoı TOHJLCIN» 
A&ÜjftttWOCAlXTW AMtOVAPl 

OJMO.̂ ODJOÇL- «3,800 ASAİJEn». 

'vâcMJfr» ' ^ k ^ S ^ 
^21. 

»»*•&• Mat. <te*a*.X*3 
0*M»>-İSTANBUL 

4-Motife IBDOCAM 
Maniye Mdı. (topa Sk.Jfe3 

0*»dw-ttTANBUl 
11:500000 ÛW.-

Burbuayc Ma*. OftBaı Sk. N*J ASALETEN 

«•AdUaAOOKU» 
P ı U q M M > £ C«*« Sk. MBJ TO.MOOOOdOlS.. 'ASALETEN 

T-tıylaMOtm 
FattcyiBao.il ta» tA Kok 
IteyiOAaa»»—. -BTAMBllL 

JUMMUNO.- suoo ATAUT» 

*G%k*OKonnr 
17.J0Q.0OO.O0O.- 17.500 VEKALETİN AMU *bt»UI|l. 

9ÜÛSTİKSUMAYU1 : îttooaoooooo -
TOPLAM RİSK ADCDt : J3O.0O0 
ASOABİ TO»LAWn MSAM 
MVCUT TOTLAJITI NİSAM 
ASALETİN r Jtt.JOO 
VtKACmH s KUM 

HAZDUUN 
TAKSI SOOCET M? 

FAY SAHİBİNİ» AM 

-••»aıshzSN' 

EMNİYET G # A SANAYİ VE TİCARtT ANONİ#Sİl»»CETİ*NİN 
İ 8 / </20U2 TARİHİNDE YAPILAN 20UI YİLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ 
S I M A Y I TUTAK» HSSE A H U T<MBh. |»Xl T I M S O C İ M B ' 

ASAtmOtfV«KAl«T«W AJH MYAP1 

3Mrtı«nlyc M A G«rp» Sı. Nr 2 
• İŞTAMBUL 

6XO0a.0OQıaOO.-

1-Nurla SOZaÜİ 
BuıbMkyc Mah. COrıoıSk. N»3 

Q*»«J»-ICTAH»UL 
O.OUUİUOıIRtf.-

ButMae M*. Gtqpt Sk. Ma-.) 
Cam»»- lyr»^QUL 

£W-s^ 
• ıI . twow**ı-

IBBOCAM ^*£ 
3i*x»jaocooc • 

5- Zix* İIX(N 
Burtûat)* »tak. Gorçoı». NaJ 

t . AllO. OZOKUft 
P»*tey«*acldl C<*r» Sk. NM 

BTAİVBU. 
> £nfl» BOnOK 
r'wkte>mcıaldJ lua IA Btofc No:I/l» 

ISTANatn. 
».Suounomm.. 

o-cncCnOzoKUK 
FıJrb^acKıai Camı SL Naa 

ı-ISTAmU-
PJııooujum- V«XA1*TE»I | k ı f l l » 6rtO«A/~> 

SANAYI ve TICAATT DİVAN S A I K A N ttucrrlrt i «KMAVUI 
TOM.\M RISSC ABCB! 
ASGARİ TOTLANTI MgABt 
Ü*VCET YO»LA«TI NİSABI 
A5AUTBK 
VEKALETEN 

KAZJBUN CETVCÜNDE 
YATISI ŞİRKET PAY Dİ 
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JÂmâSSSTÂM" 
SOYA»pftHVAM 

-JMnılÖZH*" 

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 
İti /M/3001 TARİHİNDİ: YAPİLAN 2000 YLLIOLAĞAN GENEL KURUL 

TOfLANTISINA ATT HAZÜHM CETVELİ 
tnaunnrTAMi otsaiAMtvt TDOttftİtt "" 

AAUXTVW1QULtTVi 
"nüSEcEST TET 

feıİMİ* Mıh. ÛOrpa 3k. >taJ 
.İSTAMTOL 

ı - N n l 6 Î 
Öortamij» MA G*tm Sk. N a l 

(k4«u-İSTANBUL 

• ^ 
AİAIİTEH 

BtctMİfc Mık Ok*a Sk. H U 

/ fcâ^* 

îusssnr 
DuıtaB)* MU. OtkfM OL Ma;3 

B«İM«I M*. Odan Sk. N*i 

<-Aıfflı4Z0HJl 
Nkfc»aad« O t a Sk. Neft 

7-Er|*>»0»Cl 
MUeyaatM İ m t A Bok. M* »19 

-İSTANBUL 
«•ctaöaoıojî" 

».Ket» 

T ^ -

SANAYİ VE TtCAUT ftAKANUAl 
noıdmi H*TWC CAKAS 

OYTOTLAYIO, 

BsmtuaadttDEU' t.ooo.ow.-ıi"«ir 

nİVAM MİKAM 

EI «T. 
çına» 

üKattKSiaufAmt 
TOrLUCBİHI ABESİ 
M K U l l T O r U i a i HteAB 
MJtvcvfTflnjurnNtKAn : ua 
AIALTIZN t J»«» 
V E K A U ^ l « r E T ( W 8 * * T f c ^ ~ 

n • rffiT v 'TrvTf "^BtftflflMBjilİtf fl^" ** OMMAYB 
vAH9tjo^prMYriff^ıitfîîini'frn ~rr-- UYOUNDI». 

t 3M.«0O.«0.00O. 

,;MflMB b f e 

KMîrtYIT GİDA SANAYİ Vt TİCARST AŞ.'îrtN 
if /P O000 TARİHİNDE YAPİLAN 1W» YILINA AİT OLACAK GENEL KURUL 

TOPLANTISINA AİT «AZİRtlN CtTVILl 

*• M W 

HİSSE TEMSİL » E K İ TTMSİLCtKtN 
ADÇDI AMIJTtNATUULTrp* AM SOYAM 

İMZA PAY fAHİitNİN AÛİ 80YAJB1/ÜHVANI SKMUYY. 
TUTAM 

l-Rwt£ÛZXM «0.000.000.000 
avabtMiytiâA. Qt**a $*. tiyi ÜıkaAmAıurjml 
l- Nmtmm 9ÖULV 4ÛÛMMMO.000. 
Burtunin MA. OagmScfc. Hal (Ufld»r*Wı»J 
i- tttfTujyft UUHJİAN JÛ.O0O.DO0O00. 

--££ ASALBTEN 

BufhMuyaMtl». Sak. N»J OıktAj^MaM 
40.000 

İŞ^n «-M«**r* 
BurJamlyn Vfah. C O y a Sek. N*3 OıkOd^UantnıJ 

M-000.080.000. M 900 

5-ZİT.İLCKf M.000.000.00C. 
B«îtnb^Mth-0»ni»3ek.>to:3Q)kOı)^httftbul 

SAKAYI VİTİCAJUfT 
KOMİSUU 
CiOAfttûMI^ 
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TÜRKİYE T1C*HET-îtCJU6«6TESl 1OAfiUST0n»W'3*Yh4*,-iî 

8«jtm Yartıovjulı'r» MçJ(nitJ«ıI[r - • - • - ' ' ' •", 
J. ' - ' ' - • ! . 

$kkn(koMOkk. idui.nrt; Ua.'ivahıkıadhei'hauVuA.Gıubuauıcfuhıı ' '•' 
YBnatila Kurulun» ̂ cv>Kt hnU»4 bir Ycrttom Kumlu ove* ÎIı • Grubunu ıcmOcs 
YaecMi Kurılu'mı atol»*! aeraanfj bir Yıaru* Kunda tyaİM Slıtoc burjı ılımı 
«•akkci aaajiırtı: i ı u u n Be kotu» Kr kıaviunya ura caradauri leeuj w 

lUCMKTTClUll 
GetjrJ İtaatti >•' Be Obu>n Ocne! KMIUI kjejjatövs kadar |Wt» yapaktı DeTc. • 
tmC Ye*» Oeacttn Teati* «« Vata* MU UOpMfO: A m i l Sata», Banara. 
8ıaV»n.r>aıwA>t.rfa *' OıTBÎiîkaHOMIIlfmfalıdlMUfcBitifcTC 
avcufcb Hwur£aıgn'(AG«V*u«ıaııAea)^B*hiMK»>l««iw$«UBcyMı 
tat» I. Ban*. Zanaa Keı I07I6, OcfOEtaf. biatt i ısVtaaılı «uiam,'TC \ivrutlc 
SOı«MC<lkrs«j;C»Cn*u»iMuile«j $u+a efauteSftİM aeçBsuVptfır 

ıuMG<vvutcisi'!-' •• .^ . - • • . . . . - • ' . • 
Ccc»atH»»t»n fcaftre»ı«u;ilcj|^0|ştf,wji«"ut »y <i»»c >*» l l n*)V a» 
OanaaeMtBcodııir "•!.-, , ,<. 

ıûhûılı)9MXsıiAirUkf •' *•-•--:•-••• 

tayalara»» iafrnerarvet/akortdm amnlUr, TJtni i»»—) oh» onat» {İrktı 
anfcdi» l*aa eatoctair. . 

T 

KbVlfcVLAR 

»âO -tamik hm» fty Ua. 

VokBeri •" ' 
rlaUCaeOial 

• • TnMaAjufau: 
Vekfi 

••- KiUcCiM&Ml-' 
' ÇiMt|ÇtNik»J«ı. 

MauajvtTcoaırA.Ş 
timte ' 
VcUE 
HtfukCmÖMt 

Karim B*jer K»bp Ajtyan 
SaerJ»JKa*fcv»TetnıA.$.' 

VafeU ' . , 
takkCarrOol 

D>*K» a m a m ı K**r»%4r Taaravel UjMavuaty İ M m JUvakrı Be/atf* » 
Nıüılttılı J) Tarara* ttM MMMa leJSB yavruya m « ki «nylmn anı 
ılglimnu» VIK Oauv» İMkaıııar BH»wu«Ja II TtaaB» amar Oket» Ukar» Ua Ce-
M MhW kervana» yatan B Oırtu Nna*Man amBarı ( m M alMayı V«IM',1V ' 
arı rı«nk(ta|Hn n TaaaJM A JJI muini T.C.UruMK !»»»*«'• <•>**«».Be*. aş: i 
laaaajıitu eUafcba UanM^eBeajM* mam Cehk'ta*, ynşaaaı •Mmtflf ve »unı 
«atak Urimı FBuvı «ıımı* kvytatda aaııea»V kjkıeV yaran B «ha* M M n 
««•••a B»mWw « m M »»•» Tltof T<w*l ritaai M TaaMay. AJ.»! «Mialans 
T.CUcyMa^Baaaıkaı JevMer Bak M I Baajaıaıl B ^ K I H İMIKM « » « « M a «aHn 
M«ww< BMt B4n »»atn» nntjk *»•*>»» 

0*W*M I M M M B BuıiMn. T«H Tafinıt W~< w TaılıMI «.B, ,EnM >14«< «• 

M M . 

• U K C M O H I 

ı!8^m ı.*<«i. 
i m i rw»«x gtau 
BMİ Mı • «4da»r-Tl2« Y &n OHVAtrt 

EMNTVET 010* «AMAYı « TKMTT UKUES 1BWT1 .'V. 

VVBB'OIB/A»» 

EMNMT 0 » BnVSYI Vf TKaıllPr Anamı BfRBCT' 

itaB »IMHMİII hjMAu <hıa«k> SutiM)* «ta* atnjM M M . M 
' ı caan ı»w< ı«l i l * « i r i l m<m*m*\ «* I I M M <nfctaı*< *«ikl« wl^-«* lw«Mia 

• • « - l H U U U I I l < W Ll> >i**l«- U < I M t u i y t «« Tlau>l l^a«l>«»uı> 
l l .Y .UJf «jalfciaaa a ı ı n m ı ıacW «« UM*&w s.aoc««lılın4N Jt. ı . tt ı i ı t# 'U •• 
UVIl mmrv 114 «Mflt «Mfll* l l l««« m B t a ı t l l M l l ı c«fQU «• İLM* 4tft«Ml« 
s i» . M i m vaa«*fU«t«4p- f >.ım m u »« ^<«j! »rı ıu «ıuYtt' I«M 
1 ı mıııant * « M l p c M « «oHİMtt « M İ I . . O M ••»»»•, w * * t w - t a » ^ - . 
•aamkan** «ta"« alacâa *• «««nlıa|uv«a*al <*«»ıı*l«ı» awr»yıW«i H . V ı n ı 
( • » a i ^ B M C İ 1 ' « U 1 4 İ 0 (Ua a h t . ^ 

Bavrrrr STS* « U U T İ VB TİCAASTT »,«3<JM f Jıısrr! 
KM l e j u v u s s t 

lUBUUtB ı' 
Hadaa-1~ Af*4td« »Bları', SayaaA*». 'ıkia-tgahları- va 
OyrjtL\tm y « ı U l k u n o u l » »ı»«ı<wl» Tdr» ?Iea(eı K«nunuıı>ın 
Anoalaı S ir t ıc lar ln Juıl ı ı ı n ı u kurula t l tn lı*ıtkınd«xl 
•«Jı«aC«rj v* JCCJIUJUI. T icant S i c i l i HMurlM"'"»» «x)î"»r-
İ.İ3BI B l c l l ' M M l ı a ü ı l U K a y ı e l t * * t Y » T OTO* t U U Y l V ( . 
TtCAirr UHJTO sujürn 'Bn«ann «ımetia Ttrk. r ı eun 
aMnumınuu l&J a e L a l l o ı f t l a ffBrv » « v l o « g l ı ı . i r « r a ) c Ulı-

J*nanUk «iekat. kunaimtıur. 

Bant «ÎI!H. Burhm-.ce rt»w;;«oi J.lrjcn t u t ) ıii-.l Jjı.Oılır- j 
ictaııBul *.dc«U<lt rıuxta t . : « y ı ı ı : » , 
rtjı-ja CİZOi, B<ufl«ftir« MaMlltıi CAr̂ an «o*" *>.) JC'.Jdaf- ^ 
iftujbiıi *dr«îlı>BB">ıal:iıı'T.c.'8'/ra^!.u. ' .-."'••'•• 
«rte«V-.-T»l-rly BBBOOAJ". B«iı»ııi-/*<iıha:i»«l JC«r<s«ı> »o*t» UQ. I , 
uak-Jdffiıtaneul advcılntfe Hunin T C'Jyni: . . , 1 
tMjtaC» maoeM, 4nnı»ılr« u«Mileaı curj«' «<»•• »ı ; ı 
un.ÜUr-:ıc«ııouI «ılı'calnda Huk.:aı r c.Ufı-JH'i. 
IU-», İLCİN. Bgnvınıyr MKIUUOCİ Sarsan Sokti UC' 
iı-.ıniııl m!rM'.,ıue nuxi« T.C.'J.I-J»".Ü. 

iStfIİM ÛMV.MC 

•"ile 2- i l H f t l n "ım-on; tmCriT U D A s.uiAri p'C r: 

I . . . . • ' , , 
. - «cMl v« Cıı l kürü» «e kuııl<ı«l*Tdı C»ikjm paraonal io 

I fcnatt ilctijrıeUtınin «f i t lanaıa ı . iCi» '/eank I*»\»CJ «I» 
I pu'«rt«ı«ı»»oı ftpmsk.Kar tüıntgıoM MM(;arlııi> «ac:»» 
I! için »»«(or»ne. lo i .n ı» . .Matanıı.'tx!f« vı nar cılrlıj k««-.r 
[ ylytcck. «e fıda «ıtdıt«:«rU!B • « c m ı ı ı n 7<pıl«M'.occ4-
i Uja tao l i f mır.or.ır. tgl lCiBUir. **.r»Jayl»<l»f "ay« 

k i ı a / ı vtıefiUlr.Kgr tüclû fida? v* jrlyaeak a«*d«lartııiB 
• a c ı n için lokanta, ce*Car*nt.ha»r YİyacA •adfcLacıaiıı 
CACI(inin yıpılOı?! tîlüLaeler.lujcjtlUr Cıio^t-» aun. 
ııaytap, kahvı. | K « ı a «a p*K' akuıuarltUAiA »>' l l . 
•Atitu, Uhı l j l» «• ı l ı ; ı ; ı t ı ıu yapauk. 

.'• NaULİ »a M e a l i n f/ı<lar, taaa va 4aıM\m!auf *e «a 
UVM*. Senli auMOHaıi «a k«»*arv«leri, aylu v«"kun-
ylyc«'kl=t. if;tetklte; rarıa BrOatacl. »VAaliya 

-aaajAı;«r;, un v« tnlu ua>Ulcr4an «^Ba tdilan yi/uerfcierU 
î n ı U t ı . tetuH. î i ı t i i ı , ceftan' «n* aa***"* ' .«Aliyi 
t lc ı tpclnl yapBAk. * " . •'"' •'' 

3- Ci*i HJ«av;e'ri, her coriıi j»a. kuru Jcy^c ve scfcıaicr. 
k«rM)'«aU|, BaS2aaıanlLk acOnlazl. ıO(,ktt eljıu payntr u« 
ı ı l t i ı i l j l H Ir&nsu, nıbdti va luyvu l yJJUr. «ooaerva. 
r<cal, tatça, IUTBV, İHrr t«rl4 Icacajı »M<M«lari. 

Jıububat.na/ınilja. baklajlJiar v» biUnmıaı aiıaac 
~aMİİBull«rİ, har tdr2Q hajrvaııaal ûruMjar ^ıda ««auclcciııiii . 
so«ll.ihr(cı.> İUA1İ, tojıcta v» 0*'rUar4e 4IHİ1V 
lit*rtctni va a*uırlatiaaını yaaaaak.-*-

ı- »Jrûkt.» UçaUj»» v« kûaM bayvıuılır; ı:> «U<|ar canlı 
ii'rvaıtlaraaa i la* «otl»!! çjidA aa»a<lolarij(ln I B M I K V V U . . . 

>J»acaeınt. bal^k, iatAkom.itfciridya. cu Cr0n»aı*ln4İ«ıı alca 
«duan gıda taarfdalarUln İnall.Lftiacı.- I t l u l l . topcın va 
parakam» «»IU1İ ttcatrtiıü- we psaurXa«aaın\ yafan*. 

S- ce'vc ac aaniı lart , «ala», aocuk. aaatı, kıraat.parça,«e . 
Baaılurıılaut et ve tavuk, nlndt, dendunlKiıB Meaaemi ve 
lıar tılclB w. «a ev aauOllerlnin iaatıact, allan., el c m 
lehalac].. l l ıracatı. cepcan vaıya naraKoıda t lcarvtiai 

»yaaıaak. Oıâı aaCMaiai'i. har cvrlo ya(.' Kuty aatyvaj .vaj 
ûebaalar. Juni|riaUB. daîtrnanlU ılrtlalarl. aut. nar eloa 
payntr v t ıûtL» U v i l l »rOnler. aa<baet « uyvao! raflar. 
BODıarv». r»;al. to!c». turstt. har ttı'-i t'eacak MUalar ı . 
INbvvi>c,nj(M«ly<, banngl l iar *a Ulimım tlraac 
«ajıtullaıl , tnc t a m ktyv*nMl irıinUr 911la r**la!.vrlatn 
ve BuııCarl* İ l g i l i l l ae , subra. lattvaUam»* ıKracı, 
lehali , tojcan ve pacakeııcla' Balüll c ıetratıat'v» 
|tf ıarluwauıı rıpaak. 

»-.TBrıaı irinlıtl. l a h ı l l ı c v» tıuSufra: Ortalar: ; «artncira 
irunlarl, ,11« Bc$lrseaçilU «MaDllt/iaBea la t l . tıjllofl.gııl* 

•MaBaleriaJa; bu va unlu •jadU'krin,.;Myv»jt »eajarjnlıı, 
İjaaUtv. a l ıa l , facian.' JtMla'ft tnracatı. ''taaıtaa '»afJ 

furakanat t leaıri lr l .yjpaun. , 
î - (irX«t enaclaıini raptı9ı, »»«Sllarip BaBalaoaaaı .va ' 

takl«AM>ı İrin 4jal Baoolar ve i%c\ Bntrepelar karabilir. 
l f l t u b i U v . « tra lartb i l l r vay.» kiraya verebilir aUftij ir 
«e eet«fcli:r. 

1- a»«ı auMalarlnln l|l»neBllna«i ic ln «arefcU IthriUlirı 
ve taBlalerl l<laı:ei)Ulr,-k;ralrfaûi:ir vgya Kiraya 
vartMllr . , ' 

1- teadurulsua ec balık, tavuk, fcatyklu hayvanlaruı va 
bayvani-««nşaill'aılataJııvrlarıa, ya» ft<ena»rve vaya kuru -
aeıaelıri ı ı y«ntjaa kaklarla, yvjaKvlana. yaMlalvln 
atların, «rvt larUı , bakliyat, y» j i ı t<vuaıaxın, ta ıurıc ıc 
İrOiıaeye vt yontulmaya civarla İl aebtti ynajlarm v<ı 
bvnl*rın Kuacalısarlarının. 
TOyvanl 1» ueüatı y«J)!arıııvc bunlorın «ü«t»l«u'rlJrırnn at 
baltk ve kaBuBlu ftayvaniarli MlaaarUvUm naurlınnL* 
yaallecek n.rfjal«rln «ekerli ve .»«kar «Matillarlnln n o ı n ı 
nutkıbat. un. ııişaır» vtyi tuuaı taaall «3aa 
a c c u i ı u t u n n , j ıa» aOatıMarlajridın laalacı. a l i s i . 
t a c ı m . İthalatı "a ihraucını yacaa». 

ı l .«. lrt«c konulart İ la ( l a l ı l net't3rlB unla »»rt l io»l»rındj 
kullaıulan «klııa taebl*at. I ı n n . atat ve evvıvatlu-ı İ l e 
bunlaı'ın yeBek akMalarjnuı a l m - ı j c ı s ı . •«< "*" •> 
«ahlli t l ea ıa t in l vap»>kv ' , ^ _ 

İl-Oıia na«a«îarl, OaJate. kcakmr. krJir*». BlckaVı, ka* 
:6rek, *vjr»Blr«- BkVek. |u ( ta . aaadvlç «r»e»J—' — 
; « « l l l ı c : . »a va uıuun yapılma Oraalerüı 
•jjkum. jekar va lıas :Htii t * t l ı ^ / 
' . t « : * t l . c o p l a n , p»C4kaııaç d a j l i a . £ i c * r r . . -/• 
naıarlaMCİRi yasauık. - ' 

u e l r k a t ihtiyacı >C» Jerakl» oUa «alOaa va ı*ehl"»t . " 
*:n «a eautvatlan w » alabi l ir . ı ı t a b i t i r . . 
kiralayabilir veya kiraya vaBBBllir,: m r e t i l o.«ı »t'j.yı 
»c lwîilj)jıti! İla CobrUaljn, kurattlUr', ı » l « t « U l i r . 
si/alayaalllt'v^Tir-TtTay» vtreBillr 

:J Şııte'. İTJoi.iMiu vo ticaretini yaptıOı « . ı t ı r ı n 
dcmlooaıaeı için aofjok hava aepoları kirüJiyatul.ır. 
ı>;ıblllr. c ı tabl l ı r . S»9uk hava tert ibat l ı «otorlu 

tuv^anu 37' ta^Vaku 

«Jraek 
• e c e l . « a l v * 

da tw/ia*ıiarııua 
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10 AĞUSTOSUM»UH: TÛfljÜWE TTCâpET SICİL!Ç*1ETE5L SklFkZn1 

| --ı«ıU»c i l e *a«,n.ıaını aekllyeeini-ve petarlaaac'.a:: 
yapıcılar . . ' ' ' ' 

. . - s i n t e c konuları iJe i l g i l i yer i l «e yabancı gerçek. «o 
. i m i k i ş i l e r l e ı i e i r l l j l yaparak. ycot AUketler 
»«Abl l ı r . X«gl»mı »trt t* lere i ş c l r e t e d a ü l l t r . 

, ) j i ı i f i konularına giren a e l l u i f l deaDlaıueaeı. a û l i . c a v t i ı 
. f in gerekil Har cSılü t e e l l l t £cçnİMt.v»»ı la .ar«ı l ı ı 
uı«a Mtıa a U a i l l r . «atabi l ir nya başkalarından 
-.iralty-ıbllir. kirayı v ş r i U U . - Sirkat M i l l i m i n teşblr i 
U J . I r eeh lrve aat ı f -yerlarl acab iUt . 

ı*-Çtrter konuları i l a H g U l - v e ov^taallijKUrl i.t*« Uy«»H 
<ı,n—kov.iıin'..ro.hıeııiea»,l$drı beratları . U l a n * . l e U y a ı . 
«•rt*v«.e*avılt , .»ibl. bekleri. i ı t l l iMI ve lMlaan edebellr 
v 7 y. levaca şatoı'.ara « H M ya -Ja_.cea»a«n kirılay«fci:tr, 
d»vlr edebi l ir , befkalanaa a l t o l a n l a r » devrini e l e b R l r . 

a'-Sirker itelyacı'lVia.'İaraKA Ic ta d i l kredileri dahili «4 
harici «inaaaaartTuıraaUMv'yarli-va.İfalÜBe» işletmelerden 
ıeaın edcul l fr , »anlat İç in gereci 1 kar ııiriv 
ca«*r}ur2«ıvU burmebilir.'-"' '. ' ' ' * -

ı«-»lrkai koabeeauı »ar«kt l«Um-a*lc ı l» lVt ic«t i auaaelelari 
y p a U l t t . Şirket y»karaaa..emn.:»j«lar dışında konuru 11»' 
U g i i : (»ika i ş l e r ac yed-ak'iıtadlgl-caktftrda. genel 
aurulaa alacağı kararlar delreai»dey»pabUır . İncik, -
aıMCdıleeaa t a d i l i yaraktır»» be gibi'kararlar 9«rakJl 
nviuaıl (aevMÜcelarıa f a — l ı — a ı a d a n adarı. 
uygulanabilir. 

ı t -v irket komav. i l e II«,Uİ alarak har .rttrli gyryriaaaku! 
iktisap euvk,klraleaek, l iraya «vraek.fataak. takibi 

J l . İçin 5ec i - - t l er -»eçm »üccvi anıa araıt ynuatlv 1-jfufi 
i uveiı'rl ycniîeıı eeçjIcUlürlcr Genel kurul l&ıue oı5r.ktı 
. /bnatia turjlv; Oyalarını u r usan eeOifcLrcbılır., 

i IlRUSTlh T»*2İt VS.Jt=WJ 

I Madde i- Slrk^tiıt yCiicliıl ve dışarıya kat l ı [ « a a . yduotieı 
kurulaü* a i t t i r . Çı'ket tarafından verilecek iıvtud baletlerin 
•J» yapılar.!* »bzieena'..rrın geçerli s i ıh t laee l İç tu burum» ~ 
•iı-betln 3IIVI.II veya karral aiiia*"kr««»ır;'"şırtec;. ima;, MC 
L : » I W yetk i l i kişi veya ki ı ı l şr ia' ieaaaıni . t i fnuMu 

-.jereKlldIr. 

- MU«JUUf ut.Cfa.M.fkl 

•iaddt j - S a n e ! kurul, serak ii l ıeeutrUr «raaında*. 3 e m e t 
dışarıdan en cok ûç y ı i . l c i n bir viyj birden Carla? «uran? .• 
I F ; « şuaları» şayıaı Sat: 9eca>aı. aureliıplaı* rlrk Tıcıraı, 
rnnoauıuıı 35) aa MI net netieelerieda aey i l tn 'görev im . 
yapaKîa yakaaludar. 

bulueduŞu Mntonl. «a «aatlPaMkıdlerl viermcie »irkec leblna 
t pot ak caaıa w. t e a c l l aıaa* «a>ya banlar â u r i n t e bar 
t tir I« baklacı Utiaap" »tae*. f irkat «attlbl bulvjKkı̂ u «ay» 
âl9«r>kl«l.«« kuralvalara a i t «ankul «a ^ayT^ranaullartol 
tpocak « r a û U l r . taaüaat olkrak »û«c«rablllr «e ' 
• tacaktafıua JurvtlU.da aaaakal v* gayriaankullari Lpotak 
a lab i l t i . vyrab l l l r »a ba faotaklcrl' Cakked^kllır: 

slmarrlN M C U B I 

•udd«'«- •şirkeLU H«k*>i icc^niıul t U % < 4 a V İlçeai'pdinair 
u r u l lurbaaiy» »ttballaâl «ttrgaa Koki* 4k>l*^bJakAdat .'. 
iaeanbvI'dar.Mnc d*di.alk>)iğlı«H y o ı l adraa, TİcaraC. ^_ ~ 
a i c l H n e beacl) ua Tdrkiya t l cara t t l c t l Cakaualadt İlan ' 
« c e ı r l l i r v* ayrıca Oaoayt re tlcarat-bakaılı^uıa b l l û l r t l t t 
rMcl l ' «a "itan adilnia aarıaa,yapılan-tail ljak firkat« ' 
yapılana a ıyt l ır .Taacl l ve İX«B ad i la l ı *dre«ln*ıt l y n l a ı ) „ 
M;aaaifia'ra4aan yari adraalal rtraal iciada t e ı e i l «tctraajam 
r i ıkc t Icln bu durum CraM-aababi-c«yılıe_ Sirkat Caaayt.«a . 
Ti:ar«c> bakanlığına' b i l g i aenek. kaydıyla yı>rk.içlnda.<a.y«rc 
dıaıııda tubriar acabHir. -» • ı . - . » ^ . - - ^ 

sû«S "J ' 

«adda i- Ş l rkc tn MkMl3a«c l l ->a . t ran adi-ıaiji tartla an 
b«al«aak « u r a W ykldır. • , » . 

»Udde (-Sirkecin acraayatl babcrl l .BM.BMLTVilyoetIndi . 
:oa.00O. adat kisacya ayrılauf oiıa?-l»«.oap.««OJ<!0^; 
(!nlyûl«llyarl.,tl.;a*<Jl»-..-: ".-" ; . 
Ou •eraayenin'«ıraklar ^raıu*Mkkrdagılı»j. aaigıdbkı albldlr. 

ortak «d-, «a tovad'i ' ' ' adedi* »vni<ıu . jlakdllIU 
; . . . . - . • . ; ; . i . - x » . - . •»; • ^ î ? . * •«—•- —.-. ,.-•-

Maac'*$Wİr..V. 
Mxıras ffr*—* , , _ . 
kec^e Tayyip WBX** 
nueıaf* nooOaH 
ı ıy* \\CM» 

''ta'.'şod' '««.ecb.ooo.aoo.-
. -aı.Mg 'it*:«««.tgB.oio>.. 

aa.tM'.'ja.aao.tee.Mb'. 
jo.aaı,. K.M»,»M.oıo. 
İt".fi*. Jk.oca «oa.oıd. 

T0«JW "Ja4'.ö«o İ6j.toö.»<«'.oo»: ' 
••-..:. • . . . 7.Topla* . vn.1 — ~-

le.'oea.ng.oM-. -
ad.Ni.Ma.9aa. 
»ara»»:»»».»»*. . 

j«.«oo.o»c-.oo« 

ıat.oıa.dgn.ooo. 

:»9 «oa 000 i g g . a . o j u «trkec ^draay.aclale faaaa^ ayb^..-. 
aernayayjlr 
Ayni' tereey» TOrk Tlrarat taaumuıgıı ı u oct-abadMİna abt* 
Hc»*l d a g l u l n n »•caaBui.Ucarat « e l l i Mnajır)agu>Mİı -
u d ı k d y - ı s t t t a i r l l mauraaıad» kayı t l ı ayartrrT ctftA « i u t t . 
ve rİCAaiD UHİ-np «İBK^TI ovaal».firkati* flıvaflıdıtodeıuüa 
saraayaal) • olap bu »*yarlık,(0daaı«V «ardayal. ladıkdy 4 . . 
Aalty» f icantJiabkaıaıaleie MVaa^3ja.-rarll).v» faaa tür. 

I M I / l " ! o . l» . Bkra*'al»r4i»fA1M A.la' fayUÎ «ararıjfK'-. 
D . t l . l » ) Tarlb » • BDaya^tio^aJJAjM ° -* # *»»!»* •UIr i t# l . 
aasac» i l a taas l t e d i l a l a e l t . i a tu ananla ( lrkata «arta »JUU 
»a raa i l l er l i l e dcvralunauytıir. ; ı > > . * , - • . - :• 
Aynı temaya karatUJt e ıkanjjcan >>'ı«l sanatları t» bu 
ıruaia «Ukar/ia Iui<ıl«acadao İ t i b a r ı / t yıl .gaçaadUç» 
Baakaruu'dcVaajdUajaaa.' Tvlrk TlcararrİmıaUıtun.««a ocu 
aaekter-1 tjitfC Mabfuratu.'. . . - - • . 
Tunetla kurulu k-.aeâ •an*tlarlnl- bitdkJt ( » i l * koparlar '• '• 

\ |j'..ıula Saalıraaya «a d»$u«ey» yetk i l ld l t ">-< 

.OncrlN rı«<n,uv». tOşast"- . - • - -

Hadde 1- Ji»*atin l e l t l i »e'1daja»i''aan»t-euroa-^aratıı>0»» 
l\Jr» Ticanıt' aanunu tıOlilalarl oalreaiada uiaaedariar 
Arkaıedan aeçliecak ttı aı de u>«dm oluşan a ır ybaetl* 
hıriıle U n t ı n d M yOrtl.lûf . I6 ı ı« i« k»rui»-4y»iarl «n çok tç 

Madde i t - al oevec (ekl i . Cenei «urıHif o laflan; ̂ «y», ; ^ , ,.. 
«laa)an««ia olu ıh t ap lMı t . ... , '" " ' . . . 
»u topUırtılar» davet "de Tû'rirTtcaiat^«iftufijaLlarta,.'l»'«rt»-* 
v» ifa nel *edde bflalualeri tiyo}ulaıuı. i"« srti^TdskiC 
bl Tori'ı"' v.ıktl . Olajau faıal kurul, f irket ia lıaaap 
devııtinlıı aoıundan t ı taateo i ay icerıeiade «• tasada-» >?. 
bi t dara. ola*uı«aıl ganel korj l l ir l«a firkat Ulerlaia icaf 
actlrdldi haiîerde've cananlarda toplanır. 
c) bey V B M ve «ekil Myltti . aiafân «• oladandato gw». 
kurul toplantılarında aaıır bulunan fciaaâdar|arıa «aya 
vexiyatlfl ln Dır Masa lc.ln bir oyu «ardır. 
fianat inal e>pa»MilaaıWa MaMaur kMuaaaal İ%H Mtaaavauı «ayı ha<<«k*°ıayia 

cd«o*»« v>UI Mum la banı «cnaMar tatall. aujun! «W «tbSar kaad 

oylarındAa b a ı u t a a s U « t i k l e r i b iuedar lana da'aakip 
olduda oyu kollaıaaiyt yetki l id ir ler . 
d| «tJMkaTelarln yaptleıuı vs « n r ırtaabı ı slzkac -t«ı«î 
kııral LqHantılannda Türk. Tlcaçaf «an«mu1W3Ullcu -
aaddeainoe y a n l ı uc'jereklt alan dl^ar luMuaıar adukate 
ıdUerak jerekl l kararlar «Untr .Onrl kerjl t a p : u c ı l a n «e 
tealaatı l ırdaki kırar'nl »abı TOrk Tl car er kanunu Mkûaia:ına 
tabi idir . 
«I Toplantı rari . «enet k e n l r l a r - f t ı U t u yoaetıe asr imi 

^faaeaiKla veya yonet-ia eerkatlnln bulundıa}ii labriA c lwr!» l t 
" ı ı i r yerinde toplanır. 

TOFUHTICA KOMİ5U »ÛUSUHÜI 

'Haod. 11- (Varak »laftan ve «.eratae olejaf&cb genel kurul _ 
^aolantılarıada caıuyi «t Ticaret aakaalıjı kaataariatn' ' 
Bulurant. va caelantı >abıi)»ruıı » ı g l l U e ı l a bir l ikt i las ı 

-ataoel » a n c ı r . ( o a l ı ı r U jıyabka4( yapılacak «anal »uru: 
•yUBlabCılafuııu Jlıaacak KtfhUtSt kaaisarln laaacıaı 

taaınayaJı-eenıl kurul t o o l j a y . ıjBktpftı «ecatli detjlidlr 

İMK . . ı . -

Madde 12- firkete âtt İiioİar'Türk'TİMrec'IanarHinun n nel 
aaddaelala 4 nri Çıkrası Mkdalerl (akl ı balaok tartıyla ' . 
»irkar aarteılııl» buluadaju yardVçıkan «n t i bir gıı«Ce I l ı 
eeoarl « j u n evval yapıl ır- ^abai^lavegaaete v»yınlrı>™<JıBi 
tan irda l laa.en yakın yerdeki e iaa ta ' i i a yapılır.- apeak '• 
genel Jturulue toplabtıy>.;49Yllaiaauıa a l t i lanlar TOrk 
Tlcarat (aatnuııua Jiljncı aanaeal bakualrrl ge'refljace İlan »i 
topıarnı g«nla/l .ba^iç elau* Oıera'.en aı ikMaifı* ;i«val ' 
yapılaaıı larualudıır. feraeyeııia aaaltılaaaiaa veye uiürtvaya 
a l t İlanlar iç in kanununun 1>7 ve 4)1 «el eeddaei MUutalerl 
uysalanır. 

HM*e aanoıt 

Hidde İV- Şirketin neaap y ı l ı Ocak tvının birinci jonfl bağlar 
«e İ ta l ik a y ı n » aernaacu ajOnfl biter . Yala» i lk ilaaap y ı l ı 
f irkatin kaıln elarık kurulduğa tertbeen aa«la< «• o aaoanİJi 
aralık ayının cenunce obod bltcr 

rju IH Trsri ı : it OaCiTiru 

Hadde 11- ( l t r e t i e qa«el aucrarian l l e - i ı b c a i i f .»orc»*aın 
bede'.lerı 3O1 «ıtkotçe bdaancal vava'aynlaaeı tarâalu olan' 
• i k t ı r jıacap y ı l ı aoaundı teepic pdilan oeJirJtrtefl 
İndlriIdikLea ncrıra «eriye ka.ad nlkLat ı a ( ı karı (a ık l l ««ar 

*u auretla farydaoa gelecek kanlan öncelikte'V ! kaaudt 
ihtiyat akceıi a y n i ı r _. , - . - . 
(alandı* l ı l a adilueala h i n e aenetlâFCâiıi bedelleri ddanan 
•uaauna % i oranında birinci laaaaa <aıae>aka y~* 
aiktar çıkarı l rr 

iMrlye kalan kıaau gacal kurulun taeplt aaeeaŞl aakU ve _ 
aurette a a j l t ı ^ r kenıcular va yonatia kjurulu' Oyelar^ İ l e 
âeıur ve kîı«aCliler» ayrılıcak alktarlar'ikinci teart^C 
alaiMl olara/r oiıaacaıjarı 4»^ç ı l jaMr» irv la» t ı r ı l an ve 

^, karı l«tİrak adan kurululara dadıluan'paradân' Tlrk Tlcarat 
^Unımumır <(( m macdcıl 1 nel (ıkraauna 1 n »»re.ll 'emdi 
' feradlncel 13 kaaiin/ak adi ihtiyat akçeaİna eklenir- ,. 

! .mrlriT uçttı 

I Mıdo» l i - vVrket, tırafındaıı ayrılan ihtiyat aksalori haukınd» 
Tılrk Ticaret RAııunınuaı ât ı «e 44>.nci aeuMâ lıCxü*laı'l 

| urgulanır. ' 
< nuıuıl <ıûra«tja 

hnıOd» î ( - «u aııaeotlcaead* DuluMayar. nuaualar .naaJtınd» T0n 
L rtearot. rartiım: l^kilalMl urerulanır. 

IC^^Vn'm dVHJ5l 
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SAYFA; İTİ TOEKNETICABET «CİlCJgfresl_ İÖ .fiUSTO* 11» 'SAYI: « g 

ıSataaa) V naMM 
3MIU İÇKİSİ' * 

Saçici tadOr i - N m» MU.Jel.m» i U i l j i U a*aw-'«ersi»! 3 
, KımaUr W » ! ft»ttt»ln« SdaJiacetCıc «.y Içcrülada 

• SaçAci Matl* 1- i l * ola»». J««l 'kuıv: 'upiancmiM ***<" 
ı y û «4j,a 1!» rtilt» s4n<K f " « * . 
Tûneci» fcttulu *« tka ıa ı ,4 t | i i . « tMt .m* '. 
« M U » m l u M**»* Vakilüjfaa l i j f l t W » 

- Yân*tl» tanla -JrcllOia* «* • • « « ' » MMCMI . 
la«ilatt»laC«Ur. 
OeçUl "**Jc 
Ttaecfa «nrnlu'l 
ÜMaaı »ey* Ut—t a iA iW. t i e .J iJ 
M r k « d « an «tnl* U'Mat t f t . l t v r l ' . n " |r»c«li 
kılımufCır- " " ' -•••"'• 

CecKl »odda 4- tl'« ol* î«* o t M l l u r j l «oUnU**.-». *»dar slr 
y ı l a«ra 11* «aclta a£oaak SSM» J*«tfı a A ı l l » CMMf, . ' . 
Halaalltal. Slva» Çoluk ao.-l/l Ö«»oiy»-I»târÜul MrralıuSa 
ntkia r.c.ıhtııku. MM^uaorU «irim *c»»ıev ot»t«K .:..: 
aaçllçlatir. • . • ı 
l U t ) oaaalâı (k*n Sol» taut, Man* «Baa '«t*. *«*•> T*/»» Şnjagaa « » • 

ByıtkjMlw Vaat* eaaajanlmı»-

1 - sirkat tinett» Aırulu 0*|*i«ıu »at»: «*3W •» 
l u ' U f k M Vatfli- tfy» ÎLSRV şlrtatlu E l « r « .. 
I Û M I i l t^aCJCagl 'Mta f f t i l lau iu l.« fJ : *«» 

OaâVa M Manim ' , 

6na*at M «nljl w Tl»*» lM*r*$fiW~ ' 
I V H M M İ IrtutaHI ataa» Ha* Va)ago.0aa,«01 Tl ı 

a)w*aa. « H I M CnarM Oda b a t t a Ttam A.». 
laaaıma İM* Taa» Karna» Wl Vdtaani M M ( « H I M » » » « » «•» 
aaaaUı •u«'«(«ı«a«|ı«r. 

l i n l top*. Vıka iMatıa nauı uaagr va « M I 

ta kw£Ma*« 
».«*.--a* âu 

9TATU TAOliÖlt 

l lv.tartKll ««ç»i«»l aur.aatar.iııajüar.auafa »*rır.aM««-
lartu / ı ı -«H. lrWıl«r aiır ı»wau/» t»«ı»«ı ı u » * aittıt ıa 
< < I I <t«ı« atiuaUna rj»rlw»««llıruıi t>.«»t.!••<•-i»*: »• 
tanugajU vvlaaaaraa lalan jaaaaıiaal ı « u , w aiaVataaıuı 
ı * tU naat avAtıla Va lalamı <c '«anı l ı r .. • 
W HAVA ALVW «UM *KAfT*IUtltU.T>*U*İW*, . 

rniHl«n.TUUZM41aYAWT«l«»ıtl1)UaT. 
I W.|)»lfMWM Yılan Faıaaia«)-> 

OdMİ toalTuılii im ftaaal 

Ttaioa>AIMaj»AMa^l»U«TıaMr«HİlM\<Jrf*>ıAW«M^a« 
1*^>>l^«rttm)«kn'amaW*a^W«l«-[aoa H M M a b ı ı M « W * ; 

/ aW» latlı J Ja»ıaiı» aa»Qte? Tainl Katıya».«al atoaa» laaiaa»» - • 
l*Mİ«>7Baal M>aXflııı ]iffn«at artı' ja'&»ii aaaaMtaı «4r-M*<*a -
najMtl-ıaHfutyallİliyOJKO'.tan ı>ll>;r ıj- •• 

, *j^x»i«*aata«*«ai««>iı»«*a JtiaTOOataBTlata 
ıı naMBİai ıgUatlafcajafliialbı »aaıai ataMMİo» TtiB •—<»>« «wıt« a°»t 
afcı't.ın I. aııaa ıVaırf »aTaaaaı jtaMMajöaa^_ı."nıy.„'T Jıia.ı.i,, SM«LK 
K»d U«<ı«taaı«jtiMa»1aMata»«>ı«<ıi|»ı)ıi|ŞSıiı^f ı'ar'.ayıtlibi'» , 
olauJmvıuoat BaİM»,f»ı«uı fciaaı |yııaaııaMİı««olati« ̂ aınaa «tanaaanr 
»*ı« • . - . - , • , ;. , . , . ; . - . - ; 

l i r i lnııılıal^ıfcI»wlWıa<»ıiatHÜST3AOfai|>lıc 
00C>MTaaıC1wrı)t^-ala»a4^«İNCtv)TaaJCt'«f!»rtit! k< i t ı a 

»Kaaloa'ıIaıatııarTışh ı|nn»ıııftaal>aa) «taılanl— a»t» ..-
Ji>w lııcka «atı aaünaaaı aj «Hfj i t taaı « u t 

JlCaa—|>l a<iııaiımi)ll|aa».Yaaaaıto»>.hl|>«!tıa~at 
OaaaMlajiaaııt jıl L»aa> j ı ıa1«»tiarilaaa»«.«>>*l»«:haJ.tkv. 

OKaaitaaıl ' l lal ınafHİair*— *laaa>^|caıaMıaMiı< 
alıaıluıaatBTeaM^aaTMaalaaıaıaaltfliyaaJaalt. • 
. »)l*aaaaıı Iııııll'-lı n n m y i , («. Taw»O>ıakÛ»toJa0cadaM 

«M eflaaMar iaf« *ttaWsakv 
" ıranam ı «ınanaı >a»w. r,m ajtm at OaMCmc nı»pft d» %B 

• t a a m ı a/ k/a>!Ja «aar abû. 
11 Caıaaıliı 7 •afta aaı'Taaaa» tank Ojdıı». TTClli-aı» »u:ı«wıt<. 

)«tacMMriaaaâ«araiıh9*bttfua'A'" 
lıaıaaTaıaılaa<aıhaılLlııa»«ar>ca««ılla1lı>ııl, al»ıı«ı»Wfaiaıı> •» 

)IM7aa^a»a%ıaaUaiıcai|fllııhıalaJa|aanaa<a»«t^a»aaıaj^ı»ariıaal«<ır. 
İ l (aaakau'̂ Maieaaaı aalbMUaaaakaakJaıkM aajan o n «taaı «kal *ı 

l<aı|a«ı« Maaaa>MteWİaM. 
İ3KİH » V M I IhUai» KfaaMI |aaa> Oaw lana. 0— aaataN UÛM< r, 

ırupa »«s. Or vap»« HMIKI «aaa 'Vaaprvma. «aap Do4» TUu â aâu.. 

laajaaı» Tfcaaıl «aal Maanmapahıı 
• 1 Hm: faıaa>.H7»« ' 

. ne»»» u»ıaw 

ı lanuuiı «R-H A lcAwr '*r*^^^y-»*" Y)n H p t ^ ^ Tufltaı yç ̂  

ysaONiuai ' 
. . .^ T^Çal7raa^.«|OWjO*tÇtl. . 

•a' Afââaaja^ |aa^')Ua^'Sa|<ndğaHM 'Çad-Ne!»»»/' 
u naârt aanaal m ai«u;>aaanM -m *r>«u yiaanâ» t t» )U> ' ' • " l'aûttı 
•ı . «y n«a«ac.»aw»lıt»«ıa.ıt» '->nı. « m i a t • " » / ' . • *»> . uau 

laaı. u.i-ina tartalı ,al ı|ia* («Mİ, anal' amııaıâ. uaU> »a tlau 
#. aj*ı. câMaaV ^a—ılaiaan M. Vınt ıar<j> •» nıM «an U« «>>/U 

UHMİHEYr'TGPtANmAni 

' « M I a 'i ı\aaaaııaatial» -f l iatı ilamla^OU ftıifTU» Ha 
tlmum '"jW «uw. •*• ı'.ı Jınajâ>ıinı «aUiaUn' maUl» 

awlMaa».«a«a»]aa\Mİ«l İI«a 
ru *Aiuiuı la* iXJjcutıx «umu »igjıu 
w ra ııauuu; Tikim n an«uı i.«. 
AaK.aaalMaaaLata I n j ı u «aaitlarıaja 

- »»İİJL tai ıuat . 

n c L i f i u ' " ''" 
otrtaita l a n u • . . . . 

•• «inaita naat «a-Ioıaalı ı- ' ' " " " . " " 
' «• •'«••(•'Ut t ia l l i }. aM iuaMa 

f « i t i ~ »t.««,t ai«tU MMtaaUt«U.IKan) ava y't )(01 a « ı -
U Maaa»ıa!..«la-ati •aaktr«auu« ı«ruda*B\« aluf ,»« aaâta 

a«44. >-«ir«alUı 
. . . ^. . j f . ..^ 

>7«lı 
«a ttUuUaiaJ.u 

B 2 Ü S İ İ 

«uta'îijı'lamai' 

lıfcıaal Ta»a« «di Vatıart fv»» 

SâlMME ITUJUl WMM W,TKJyatT>»«»r J«WCT _' 

•a»a.t *ıu yadav^-^a*ıaaı Sok Na.441 ^ 

abaaaı t şaaMa Ooan nlihDC llÇafltl «NCMM Ĵ KETTaV.»' "' ' *" 
* l * rU> '«—• «a^r»H'.««.- "*• ' • • - ' '••'.* ' . ' • ' . 

—»>.a«»ra.(»a\«ftu- ı .. . " . ' . - . 
»)• •» I t . t^ ı . to V( ia alaaalı.aaauVia'tuıat-tıaai va'iVıaa' 

«auaauaa Ma aKhaıa'.Ttjraaaa "(ı I j rnU . r i » .aajtıaa T I wa '•' 
aaiaa.a* »• Van aaralanua . t a aaila.aarui aaiaauru.,a<j4~ 
lana »»aia/an aa i« l«ru *>ataa «lıaui.tapnu u ı u u ı . I t u - • 
UUa ı «a Unaatıaı jaaaaa. , i 

İ l la aalaaka >• •fliaaajı İttMa a»urİaaa*u».akk*Ullu- ' ' 
" M i ı«tl l »• «•«alaaaaauL.MaMk. -"• ı ı — 

a) * • • * • • l a a a ı «*>«aUaıtır«ıUa«a if la r.tralUı > t ı t : > n , 
« U M M i h U u l j U ı u «• aaıaaaalan. Caa. « u u . t u ^ l u u n -
i m i * -nt««« , . •( 
: el U«.«aa »5«,>tırtll ,«ıır»« ta akaUtaaltra «trata.ttutr . 

>tn«a V. ta l«Jarl MUuat t . 7 arn «na'jr««ntl Hrt.ltl.irl» 
> l r l l»« tu t ıy tMt tmlauaa w akalan *tM>->Xjıai « ı > «><•» . . 
•«••a , T 

— d|.#*aç ta H««a«wı CTr»*MrlHl.*u»|»t«^«ı».1r«uj. «;-?*• _' 

j».T.J«»ı urtMı •»•»«• aa»l * W k»uuaa uaatl - Ua* !««»»( «ı—u« 
I7H «a/Ut «art.-Kaim aaata. aıa1alı«1«ı «aaı «una <» aaaaHatıat «m 
a a U ı a M ı i a a l.t.lınl'tartMala l«aU akUlH O*, «laa»! * — .-.t 

. JaJtaNf> £y\juı 
tAtHVvtTteuaiTvMOaM taaıfTi 

j»nVnaTİk(a>»Jouaî«<oe»aa.n*uj 
-• "roaaaMTiu*aHa> 

MJa/aa Iratad * Taaaa « a M |«v**Ja «MaVaoiHa .11 aa>aqaarlt*>al«ı»ı 
»aW«ıw«>ıiaaıaaaaıaııaai|»ııai»M|»aıı>wMıı^«aıa»ıwa»«Mı 

•Mıl«aıalllıaa»aa|i<a>ıXi».<aa«eaaa)Magaal*>«»a>»ıı»liaaa«a«iMı-
>_«»»t.ı^y«a.att«ı»»..a».aı.a>«-ıı««>^ıaı>ııııı..aı«ı»ı. 

ı. ,tlıaaa»aı tı»a|>taı Oaaı aajaaıaı a»«naa aaaavaaııaı aaaaa «n m ı i|«»«a 
aaajaaı ûam %K*M>Cm*<*râ laHMaaaaBaM.aaaMtEaıaııtMUIUAaiaa. 
«aaialaajtaaVOiaJtBr.Ta^aııliMpaııııl^ 

1 aaaJ«Batıiı»<ajın>taıhia|waaAaa<a^ i]>aa1i|Hi|H»r«*t 
X Taaaaı »«iaaı tıdıa âapaııi »aaaaıı fl>atUn/»ıwa»ı »•• OaaaV aj«w< Q«rao ' 

Waa«al«a*t>aı«WAWa)a«^aiiıwı>ı«ıaaB«»t»aaiw>aa<i*^l»«a).«>ıı<g 
ttaaMiaaM'" • :; • 

I ' 5>a^«»«a«aa'N«l>ıtJ<aaaaKıta>a«ap«aMWfaa«.a«aa»a 
•faı»a«tlaaataaaai>ıa|a,>.<,, «.lı«ı,taıâ.«m: a-»«%|lt 
><«Ma^»1ıııaa>|lwıaaı(ıaıawaa«>ı»ialaiiMıııım.aauwtat»«ı«>-. ; 
•«^ia««ıııııııJlııııaıaaajıtaija»JiHa)ttM;a»i|ııaaau»«»«» ataann I*—«~ı 
*a|aa|a»ta<alrttı1aa lfcıarfaı<ı>a>1|)ll-to»ı.W • • ' • " • • 

a. Clılaaaaiaıaataa<aa»aıa>»a^Tia»^ıart«a»a»*aıa^ 
C^laaaıı*»aa» aaaat«»<'a.aaaaajımanıi|iı ajtawan»«ıi»«aı»» 

MM . * - . . • - • ^ - i . ' ,:-• . • . ; . . -•. . 
I )aU'aaa«>ıa^a»vtjaj«aia<a»aıcataa«ata^ 

aj^ıaaıfıı«^»«ıaa»ıı»<a.a»f »»la.yiaaıa^aTaıııalaJlia^iıtııia 

I. »taa«ı*a.|amlaa^<aiHa^a>*A.lt>|a«jiıaa^ ..' 

• Slı İm lı »tutılaınama iartoaa Ufa l t ı«| ıIMtiııı laau aaa)10»a» . 
. TA» .. . 

>lıwaayaa»t>ta»taaıaıaaı(M^ıta.iaa«a«ajK , 
TCSaı«V.»« »«!•«< .S-Wat*İ <a«-a.< tiâa «aar ln«.-0»««'*a^«* C M . ; 

B«,an m . d > » fıabl «.*«•*,ltt*MaA »W '»y, T«^aja»| J/a««ay ZH» • Oaiaj 
J ~ * ' - • - -••"•'•...••'•' " ı:â»)*W»»ila|. 
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SAVfcfcM TflflKfft TteftCf gldii(Ua»YUl lfH*a»M(lJW8W-fr^ 

Q»TAICi.AII KII1Uİ .J » A H A » ! 

Kurtnrli ıınsn 

S3*tunaM 

flMfl IMAmi i la »t«A MMraa» w w ı ı ' n l ı n J . f»â*lı Bllıiınıı »JIIMI4M 
11.4 .1in l a f t ı l l t lMB İ M İ * l * l UMMA». l H t ı % M.MMrtltl<WI )l S.ıOM j 
IMtk- CT«W MT* *l» -«Mr*» |*MIİ« UMIM UMfıftM | , » c u «• »LM» l«l«p>t» I TiAk 
•IMUl , CMI M*** l i r i t tcaftt İMİM M U U u M « W «I«lil ** j 

ı m . m u « . ı « ı i * ı ı , „ . ı j , I ıuwQa> ŞM» IMM»1—ı yW» 

.. . _ . . . . . _ <• »ı »w» tm TMUM* ! 
»MM OMM «MI &*.r«Mi TUM*» 

rııfcmmı m MUM» Htmm «MM» HM**» iMt ıttr IMI ft**.-* n 
Mfat fml wufcı ) ı M M . ' İ M M M * * t « t a«>ı . lad ı M M * M M »MM 
« « f CM « t o k b Y « t M I I H M M * IMMW « M * U M I w.TI?m 
MM*» > ı i m «MM OÜM'm ) U M Mt MM M/41 nta ) u w im» 
Mı ItMM İ» M M M SLflOSJBfOM Tl 9t IM*) MMmll M M M MM 30AM 

« m m MIMÜM kııM.ı». MhMtı» TM i lam fam'uı I » M1 • « * > | i " * * * " " ' 
«nfMı «MM MMİ • # • « Mı Mr «MU M <r*U/M ««puı tjMotmn w 
İMMM « » * • M * itfMDı | M w «»UMUM» gtufUırMtu |MU 

r«i,^(C*l«*)iVtna«Üd>ı m»i ı ı« M S U M i M» « * « * » ! » ' < • « > 

. >!»•-« ' » " * " • lntrSmniIick: 

B M . ! ! . » ! » M^AMUM\ttTW** OyTMlM »MMk+ı» l»AB.>glA7 ! « a u 3 < w w * " H B I 

JV*C» t*M> * SAİT ttUOft ıaMJm*MfcMiuM>ıı Ou>ı««ı- • 
I MMMMMBkMllfclttM|Mİ i l — O f »MjlJlkMK^rtU. 

• <• HUM ım.'URr ıH« ı*ınU««i x # 
mt mmkmııımmmı. ftakumm Muakn 

I IMMIIIMMI»MM«MIMIM*»MMIIIII<I n«n »> ut» ,h w * t£4 

>-nı Ş i l i l i m Ilı ı ı » !» . !-»H.!WT/lWI|4MwtD«C«fefcJff 
MM»MMMMM»tl.ıri».TMlliMMM» « ( « t a v k U a M l M / l l r l / 
! « * ' « • M M M » «• IM*CMI1MMMM i|Mı MU '« «Ma. İMt «ş * U IMM 
« » H p ^ l l N . » « « M I MMM fntalM yaMtakgAM • H « » ' » « T M İ » * I 

:) Vaunta MM ••(•* Un <MM»v ulaılD» •« ic>0yd« nr IJCNOIM ı-atHüv 

i 71 Vık İ M K « I • * • » ! * , M0.1BM»a»0<*.)«i*«nVıü.,«t« 

aa.asMMMD (Aliwm»bw|"n. o«««SÛIOı 

JtgMMEM-fltıAattjM n.u*«rT<rt*ıiH0C*N 
JG.«I.M0«)-t0bıMl|Wt TL>MWBMSOCW« 

•M »ıHını ^pUi «• < W m t a Yİmin I I M C«*X 
J>jM«j_nM<im/l«M yt I M M M M . M*. «n • • I H » «MM. • 
T»*» MMM) MIMI JMM. ııtMniı YkMMhmA, « 0w*ntHM*7/l*« ı* 
ı^MİMi» M a m Uifc ı« « t PİM* 

• M M CMJM NK M YMMY "•»» < MHwM> MM* TC 
T n w «M** ıı d Mm» O * » «* e Ifet Of M kM*r İM 
TC • M U M İ M İ * İ N T«uw niat«ı *-*««l<*^ Ha ı * , C M Y«*M M SMHI 
M Nn IVIT U*£t İNMM Il ı lr U aAIn 1C «pıMı taW CtMjı Ut kj rl 
•>•»»» Hl»« >•»»* — • |<JM< »İMİ» »>«IM>«MI tf M 4 0 * ın lnu M M 
• M M W t * M M n t ı ü ç ü M n a u l t—mamı uUı t» 1 Md|l ıh 

• laMhaiAı ^t i ı ı ıı 
«M*r İMBT.an « • 0« M b ı t e M M M * * U I Tf.0,0», 
IMTaOKfJNa I W | < »KİKİ » w > ı ı ı m ı ı •» > • • ! İ l i » 

SM> W« M M « I P U I İl W» MM 

uriM ı n | l ı < ı n ıl^ ı MMipgMYMİıtMMrtrMMilTttı» T«tm 
İ M n U H a JIlM^MMMlıırMiMraYMMiuMlatiMnM w> ı*«H'ıı 
« M t t l n r M i 

•lıIiflU u UttW >t jMı >»«4 «fa»t^. ıMİİMtln̂  M M 

1) VU )lK**tilmm 0un**l.h**kJl7'*~l**H'kTa+C--l *>•**»*>'•* 
ITVlumm&taamk. mt» ılınniBlı^iMiMfM!*»!!»» 

4| U a a | r i i n a T « i a İ M M ' M l j l » J D M I I İ t M İ İ M M W M k ^ l b U w W M M « 
kuM7V*wn9)MaMlı#>a,lwiMliM * t a p « T » « M * M » » w i * 
MlılonMm» jum< W» ı»ıi«»nlr 

«•(•» MIM >ru- Hu» U ı « * ı » RMM NV» ( I M > * >m>- 2lv «o^ Mvıı-
MuiBlk E«o»«ı ima 

i5wı>mııı; 

1M»J« >• i tam Iı!» m> M I » ı l ton*- Otaı l n h ı ı MinU» Umr TMMr » 
» C» Totara M M kml M4< T«n> kuM- km M t n j n İM» 

VOMIM amuuı KAKAU 

K M U K TAUII 

ODNOM: 

İ Ü » » 

T M k k M ) i « k | l . . « ^ l < l 

«**tt* KATİjıNLAt;'MM. UM, 1 W » - - « 1 K » > I T m 
CMJKJMSM 

> V V W t M * | M a l l # i | ^ M n ) « ı 

I - Y M > * - w . »MJMj«M IMTAİA UMÜt rOKUk | M M « t * | â ı 
int t tMOAI TOHCl'a ıılııııtıı S A M C S A n W L > ( M U M K 

V S M M İ M M ^ I M İ ^ < U l M ' k ı k M i t M i ı 

^M^araAiMmTutairtuuDiaM%ı>aMMiMm 
M H MttOVK MMM . UrM WIMMTMMT ^ t « ı 
M^ « TMMK M M M M M . M - M M M 7 B t t M U A U * M M M 

"/ Mlp li'fcPM MMjgİMac. 
•MM» PIM in 'Ilımı- T M M » I » «M>»" M M IMM HM» Tjw,f mı» o* BM» 

CuM)£«lna 

p*H«nın«oı 

İ M M U M I I H I llı-ııt.+»ı»ı 

' « d M i n N t ' U i u a 

nUUIII»*VTBarrİTVABâM^İ*M*Y1WT)C»fl£TÜM7aiflflKFTI 

TMWI lw*nthMMl ftMk U ı MDı CM*U*M CM" SWMJMI S« H» l/I 

TICMI kaflıtı U« u « l l fttf^ı«fA <« M M M yı l ı*»M i M i h telvm* |l •••!*• 
<WI» 1 M t ı c l l l l a M • . l . l f f* U<U <• W » • « > b K<l< « M U l h M ı 
OS!/ı/-.o t<Mir<a lltal IM<Mll •!•». M ) i l « M « 1 I | U » < 1.1 I I » U » « •" 
)1<I1 «««1 »U »M«Li MM k^lIMMII j w n j j 1 l « l y M^ttolt •İMllTl, t ) » 

U ^ u ı l l M M j » m i l l l a « » İ t i ) MillUfl IİK Ma 

CAtMtfiu DJ 

A t o m u n H M 

l-(M«lMM«4arJUW»3M«UİKMBM^ 
X«MlitMaiM(BMAM LlMMfirMMMjKtmitBHMMİMkTJMİMM 

Monrttı raw?flwwiOM.)HMt 
»MI »I. « w > C. IMar«. H«a MIMVV^MMM: b u «fc» T.C. ujril. 

MTrvtiLM«rı T 

Ki|iııııı»llı •^u^JfıwllJMJllp'M^al•fl<i^MMj1«MW^M^O^>^;Tc»ıa 

û-nuı»A»c»oc3ûMUKi 
Owl*CTM:l)MTnMatJT. tMMtMaTCaynuj 

Cvuiö*»ıur*' MHlMİMtTO»."ı.nl. ıı ı«ı«n 

İMMTkMlMİ M M M M M M 

SM»«T « M uN*&yr teMKT ü«nra »w»m 
Ttmi M I ^ I H I K I O a t o lvtıwA« kM O l m MI »ti W 

. 1 I I . 4 1 . 1 M M M . - M « a >^wtâ . w ı l , M , 

t.n.HXttKYIU<UZ 
m « M - T l ! M T « U V * » C M W 
IXJMM*-TLAU HUM J*TA 

• iMm»IİM»t1n*ı«»<hıı1<(ı 

Z-a « i r,Y M M I Ipııh u »uyum fiMMYT. 
»I—.!»» 

ı «MM kim «Molası 

3-t*MiMW»lM»»veBWYlU«AZ,«JY«tHı,YJ)Mlk«j»ı. 
) ^ « » t * M ^ İ M M 1 f . ' > i ı i l W f c « * j 8 W » I M İ I I I I * l < t W « I M I » t l l ^ M » h 

' ?T^** " : f * * ? u * T •*•*;"" «̂ »»' •• »»" ~yx I U İ İ , ! , ^ û . i ' _ m î t i m(r Yıw«i « W fı/tl »M*M>fM M»- <l n« ı ICMI IM» 
- * * * • » M«M|^t|fUTW««>*«U « M U i l â U 
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a H A Z * % A M ı t M « a » Y t 4 g g y T Û « Ü Y 6 T1ÇÂHCT 31CtU OAZETCBI 

O âaaifftfı ö * yuttum 

£SrAAT4i»¥raa) 

uaaUM » c v v r T V L A M T I L M 

T>cwı martaüü 1» «cfl runMK* * • 

*nmm aBAraul 8MWM#Mi 
.t o.-* ( m M t»ea ««vı i * «na*t. 

Karar M « r Adr** dapaMlpt ftatv 

>%*. lMM«ayt*fi «ugOA artuM 

" * M ü ^ ı»0*^iT* *«JHKaW 

£MMnıMawıW adıaainM M ı w n 

« M M jr-NhafaMi» T.t.ıaat «Mna» 
•jkıiÇMfa Ma*. «AtfMOp*!* Cad. 
^raafeıa « f n m f ' 

2. K«rarv> «jan» ••* • *» Igan Uça
ra* «kol a^a ĵdupjLi-a. M « « «aH-

MW»| OaM Ak* Mum ' 

pVAKiVlTfKloa» 

- TIEM* «narha* »• *•*. f-*M«M>. 
«a »manı yutanda ya**» taJûnan 
aMMatA WJW*W&» * . noaw*ttwüa»> 
ı.«.ıt#m w* , - M » v s aa-p s» 
•ftav* orama/ t*.'**! V*a«ıaw «wd 
»» •*•*« a»awfftâj «t**-*! Krtt «.atı 
T U Tkarat Karerf-H RtUaıİariM 
w n a al ar an «« aaamAaV*ru»iaU 
•ıa-1 afanı, dayaartafafc U K H kut 

Ktvvn» • 

pftm ot 

S?iSS£S«Ss 
GaraJamdB aMaûian* fcaak* 

OHUtav MJMb «Car«n 

aeurv aM> 
M>irt*> 144.000.000. *•**•> n . 
t«>»waawdafcl MaaaauM-. Baraj- * 
Bıaa>M * ı«ıartftbiA -»*-'». 

1 V.ifca'd* baM naçaa'aW.1arn 

1 V«U 

aaojjaaaûo «fO*ıu*a^aıa« n. 

MuaaOA CMaftan aua Z M Hflafl 

ISTMrajtn. OgfH «Lialf »1 

COÛYtOO OBVJ !0«rVA«WUVl 
V» İ K M C T UMTTajMatTI 

rSTAMUL OCM SaMUMT 

Tteaa hlaaaut arancU TIM*» 
taaaaaji amit • * * * • • paıau •• Nftj#.ai 

tlcayi M>«MJ r« «ol Âuravaa) «a 
« * a « |wlanaj> yAtıil *Uı**a» 
**«-•-. ••aı»iı M. aabw«9F«f*> 
1 « . i m fe-Uı «* « M * * * « • • " • -
ft »mu** ĥ nJu kJMAĈ n ta-ta* •*• 
fen UuMntf o**# Kartal la, ••«*•»• 
JIAJ^M .V«.aM 

K m IMM U O 

MM* »a*MM 3a4 Ctaj—1 0**jaa* 
auoBfMdn «rrwan da ruTpajm Qari 
Nıry* laaay *a# Ti»»-»*, Wa*aa» 

şAta a ı n t «aftN 
*Mwaı «ona* M « 

. «tıM Oa*an*rt aau «• vanl 
«utctaa » V » 

Td^Sw( KJmaP «W-
i K uifaaai « M I 
• * • « »Kaaıi «uteal 

•ara in>M. Caaraoa 0 ^ tûmaı 

•> T a 

na>A«J D«vt 9aWM SOgM 

OftMn aanjaıjarı «T\AI 
l(aar0 KaBtamn tmra 
Marmaı icra; M » 
Müuk Baaif ermato* « « • 

TC« Tlcruar Xanyp«ı MUMaanM 

Tmiırt UaM- »02.11 

Karar Umut 
9MH « 

rian SOOûO.ooo- anbuupiA U aac-
n«»a*l Uava>J 1. adaıaJOrian 

dlMr atlİHi ııl as V«n<*«r«*hı «X 
V«T<« aaı * atak na ,M 0. • Ca»* 

X. Vrt oa*h ı a-:nal BV*M 
4n W aaa >< Oavtan •» mMMarİA W aav • * * * * 

90ÛOO.ODO.' afaraaı 

kanaat Mnom »H-!»•««• a0>90j » 

ge«m ^rat •vAaOPfjVlaon »•>*" 

>*A 

TAMI OOM V», »TTtYAC 
•Vlf i r iB"* MZAMJka' ->- *" 

ve ncAJvrr UIPTTCA ^» n 

TAaTrftC >«AAJ<DC>A«IM VDA 
ve »nrAç ttAsataiMl 

-AZAnUMU »AMAYI Vf T1CA^£T 
Lk-rrvD iMMarri 

H—a laHaal-<a*r -»4 KadMy 
••• ı rT*rfr laafı MfU'M' Cad. Ma-'V* 

<** «taam iMkandk 'r*** oumatn 
1*—* «*«*-* • < Manim OM 

Arl( u l u * ! C3»l •»«ılı TOP» Tv» 
•w h n i M ' t A A p M n t >^ff* * • -

<* i ıu. ı r ı ı r - l « - ' »M M « » 
m »ııiili "»• l*"J' 

« • n g u ~ M i t ı n m ı ' 
m ı ı • ı • »« • ( «• Tkanl LMM) 

TaıHıaraa hi»»an»? «»avrat &>* 
Ü«a)>« Oamrmm» &**i»ım 

S 
gınaamı 3İı*a«A Haa. «a aartV*-

- • İ • 
pıtaM ıı »p i l . buoİM f * I* «• 

•WU( n a a ı « J»»»»«ı "• 
^,tmr> ı ı «ı—IB »•««•«» 

V m l «~M lOrMİ Unaı •>«•>««-
l ı Hı|ı ı ı "^Hr> r"**"»* * " » 

« • » « t u n -«««• 

»- TMIİ»» fn«n«ıw oı-f»M 
« « M « « • < • , « *« .» * • 1 * * 
RuM CııMlıı» M».J Nfl)««*l' W ı h ıı 
»»,ı ) u m ı «•«; ı ı « ™ ••-

N» «JMM«MH1 ipi* BU« < 

*- T—H»M HMİI f i » ». tT«P « » ' 
Ta* TTcaHvı <***u{ 1 nııaınn^.» 
rjcbB M M «»«w*«-«#•*«»*••- F*«^ 

Mulı pı •Tı.^ı.r" WJ* 
6ai«TTiurt Jhv*jw» ırn» 

s ı c n . HO 

TKJTİ Û H V A N 

ssE± övmur 

: 13 3 33 - O d l i c ö y 

: ÎMSAN GICA. PAZARLAMA '/E TİCARET 
ANONİM Sİ?-K2^İ 

: İHSAN (SraA PAZARI-AMA VE TICAJ12T 
LÎMİTED ŞİRKSTİ 

MDBBCC3İX. ADEB3İ- rSMİDCHİAN S E İ D E S İ MES'/î MAH . 
OSMANıîAZİ CAO.BIt-ft N'O 
ÜMRANİYE 

STKBKArBSİ : SCû.ûCO ' m . . 

TBSCİL TJUIİHİ .- 3 / 1 1 / 1 9 9 1 

ş i r k e t i c a n a s ö z l e ş m e s i 2 3 5 7 9 S / 1 8 1 3 6 1 g i c i l n u m a r a s ı , v e (YALITAS PAZ^J.LA-
MA VE TİCARET LtMİTED ŞİfUCSTİ ]^l*»«B»«-«M»jı s o n r a s i c i l r . u m a r a s ı v e i r . v a n ı 
y - o H a r ı d a b e l i r c i l « j \ g e l c i l d e d e ğ i ş m i ş t i r . 
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İHSAN OIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONfet ŞİRKETİNİN 04.02.2006 TARİHİNDE 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CE 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADİ/UNVANI 
VE İKAMETGAH ADRESİ 

1-AHMET GÜNAYDIN 

2- EROÜN BODUR 

3-ENESSfcVlNÇ 

4- HATİCE MÜZEYYEN SEVİNÇ 

5-MUSTAFA GÜNAYDIN 

6- NERMİN GÜNAYDIN 

SERMAYE 
MhCTARIYTL 

465.000 

15.000 

5.000 

5.000 

S.000 

5.000 

KOMİSCRİ 

OY TOPLAYICI 
HAS*/ İSKENDER 

% )j^M^ 
olP 

LEVENIIYILMAZ 

İMZA 

HİSSE 
Aoeol 

TEMSİL f EKLİ 
ASALETENA/EKALE 

Aİ*İ ASALETEN 

15 ASALETEN 

5 VEKALETEN 

6 VEKALETEN 

5 VEKALETEN 

5 VEKALETEN 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANi____ ŞİRKETİN SERMAYESİ 
OPLAM HİSSE ADEDİ 

ASGARİ TOPLANT 
MEVCUT TOPLANT 
ASALETEN 
VEKALETEN 

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN O 
YAPIŞ! ŞİRKET PAY DEFTERİNE 

UYGUNDUR 
YÖNETİM KURUL 

İMZA 



PAY SAHİBlNtN AX>r 
SOYADI/fiNVANl 

, tOSAN GCDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞtRXJETİ 
' / b /100i TARİHİNDE YAPILAN 2093 YUJ OLAĞAN GENE 

TOPLANTISINA AİT OAZİRUN CETVELİ 
SERMAYE TUTARI HtSSEADEDf TEMSİL SEKLİ 

1-«C*at S Ö Z E N 
BurtLttrifr* Mmh. Gûrjm, Sk. Na:3 

Oskadar- İSTANBUL 

ASALETEN7VEKA 
LETEN 

150.000.000.000.- 150 A8ALETBN 

1- Bcccp TKfyip EJUKMJÂJT 
Badmiyr Mak. GOıgta Sk. No;3 

Ü*tod*r- İSTANBUL 
60 O0O 000 .000 - 12 VEKALETEN 

3 - M u t t f ı ERDOĞAN 
Buabaoiye Mah. Ctargeo Sk. No.3 

Otkadar- İSTANBUL 
45.000.000.000.- 45 ASALHTEN 

4- ZJyâ İLĞEN 
Bıutuuıiye Mah. OOıgea Sk. No:3 

ÜtkOdar- fSTAHBUL 
43.000.000.000. 43 ASALETEN 

5-AtHUÖZOKTJR 
FJttkbeymeaekL Çek*» Sk. No. 8 

Ataharf^a -İSTANBUL 
100.000.000.000. 100 ASALETEN 

6- ErstaBODCR 
Faftbeyıaescidi im» 8A Biofc No. 2/10 
Agharfcm -tSTANBUL 

75.000.000.000.- 75 ASALETBN 

7 - G4t«fai O Z O K U R 
Fukteymascidi C«fc*A Sk. No:8 

Acıbadem -İSTANBUL 
23.OO0.WO.O00- 25 VEKALETEN 

SANAYİ VE TİCARET 
KOMİSERİ ^ ^ 

*YtVOtJtfyYlCl 

ŞİRKETİN SERMAYES 
TOPLAM HİSSE ADEDİ 
ASGARİ TOPLANTI Nİ 
MEVCUT TOPLANTI N 

ASALETEN 
VEKALETEN 

HAZtRUN CETVELİNDE OÖSTBRÎUiN O 
PAY DEKTERİNB VE KAYITLARINA UYG 

http://23.OO0.WO.O00-
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S -GİDA PAZARLAMA Vfi TtCAJlET ANONİM SÛUCKTfNÎN 
. /lOttfîTAlÜHtNDK VAJMLAJH İMİ VTU OLAĞAN GtNKL KURUL 

TOM.A.V7I3INA AİT KAZtHUN OETVElJ 
S£XMAYC Tt/TARI HİSSE A J M E D T TEMSİL SCKLt TEMStt-CtM* 

A^ALETtNA'IKALETEV A 01 9PVAD1 
M Y SAHMNİN ADI 

30YAQ1/CWVA.VT. 
•u t SÖZEN 

BurhtaıysMal. Gftıpın Sk.NoJ 
Ottttdar-STANBUL 

37 «30 000.000 -

2- n*ıxpTırjr¥ WU>OCAJT 
Bartuuıiye Ma*. Oûrara Sk. So.3 

OaVOdar- İSTANBUL 
^ . ' » - l O ' t L A e a v / 

1- Muauf. U U M C A . 1 
Hurhutvc Mak Gûrjea Sk. No J 

Otkfldar- İSTANBUL 
il.2SO.O0O.OOO. 

*• ZJyı ILCJCN 
Bartnmiyr Mak Gûrnaa Sk. No 3 

OtMaar- İSTANBUL 
5- AlftU OZOKLK 
Fıikbeynuıcidi Çekoı Sk. No:» 

ı -RTAJJBL'L 
«- Krıto BO0UB 
Fukbcymıoiıli İm» (A Blok 
NoJ/10 Aohana» -tSTANBUL 

ıa.7Jaooo.ooo-
7- C«itJa ÖZÜKUH 
Tnübayamcigi Çakan Sk. No» 

Aahadon -İSTANBUL 
«.2S0.00fl.0OO- VEKyU-ETEN / T T I I ' M Erîc 

•A^A-VLlCl [ZS.000.000 500. Şl R U T İ N SKRMAYESİ 
TOPLAM HİSSE ADEDİ 
ASGARİ TOPLANTİ NİSABI 
MEVCUT TOrLANTI N.SAJBl 
ASALETEN 
VEKALETEN 

HAZOtUN CETVKJJNDE GÖSTERİLEN ORTAKLİK VE SERMAYE 
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLA*'*'* IJYCIMILT» 

f AV SAHlilMtı» ADI 
SOVAOKCNVUNI 

İHSAN CIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞIRKETI'NlN 
.187 iL/2002 TARİHİNDE YAPILAN 200) YILI OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA AİTHAZlRUN CETVELİ 
STSMAYI TUT Ali HİSSE AOIDİ TEMSİL SfKLİ rtMJİLCİNlV 

^SACrTtUA/ttCALtTlV AtilSOVAOI 
l-««*jl*0/.f."< 
Bufh.rıvc M«ı, Curam Sk No:? 

CnaıMaf- İSTANBUL 
IT.İUUOUOÛÛfl-

t- Rnea Tjyytp CBDQCAN 
Buhanryc M/İİK. foryorkk No ı 

Ü»ü<l»r-ISTAN3Ü1. 
I3iV»ü0CllÛ0-

> Hutm'a CADOGAIV 
nurluı»)*: «Aıh Ctlijcn Sk No 1 

ÛOCdm- İSTANBUL 
11.150 KM. u*).. 

. ) - £ ; • ILCt.M 
fturtaoryc M«k C0ıeı> Sk No 1 

OaMaaı- İSTANBUL 
7- AlflUÖ£OKUR 
faıitoıru.Tcia'ı Çelen Sk Sn» 

Aatenk» .İSTANBUL 
j,< m>: uııu onu • 

t- Irtfcı •ODUR 
Fnıkbeynıaıcıdi Inö t A Blok No l/t» 
Anbafcm -ISTANBUL 
l-Ctk«<07X>KUR 
Fa.ktıcr»eıc<aj Cckcn Sk No» 

SANAVI v« TlcAarr MKV|LICI 
KOMİStKİ 7 / / , / 

Gt/A/« autt / / İM 

Sİ«1CCTİ> SEltMAYtSÎ 
TO«>,*« HISSl A0«:t>l 

AÎCABİ TOPLANTI NİSA» 
MKVCLT TOPLANTİ NİSA»I 
/«SAHTE» 
VÜKAI.ETIN 

HAjÜfUN CETVELİNDE G^^ERjLENJpVfAKLIK \ 1 SERNıYtr 
YAPISI 5İİKET PAYDEFTEÇİNE VOtf(YITl.AAI'«A LYGUNDt'» 
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KAV&AHt»JMXA*I 
SOYXBUİp(VAXl 

İHSAN CIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKITİ'NİN 
U704/2801 TARİHİNDE YAPILAN MOO YILI OLAĞAN GINEL KURUl 

TOPLANTISINA AtTHAZtaüN CETVELİ 
KUMAYI TOTAU İ t a m AMDİ 

l-RCfMlAZJCr 
B u t a v t Malt. Otel» 9k N«3 

TOMk-IDaJ 
ASAUTPfeVEKALlTeH AaHOYAİH 

BuMfen Mıh. 00>r> » . »"I • 1AOOOİ*0.00». ASALtTBH 

ruOcymaa& fan S* SUc Narl/10 
1-ttTMgUL 

MkbeyMESU p d u Sk. M*J 

BEHER HÖSBSetJELl IuaoOOOOO-7J--<lf 

z 
Oıfaimı-İSTANBPL J^-3 

*.&!• ILCIM ! ! ! T 
BntMioeMA.G0rin3k.TtoJ :! MOJJOo.000.- 4 AİALBTTO 

O^iat». tSTAJBUL , 
VÂÜâHzÖKDİ 
MkfecTa*xctflÇeb*9fc,NK« 15 OOOi«iaoo.- İd ASAUTTHK 

AatadtM-tmHBM. . 

SAJUVt VB TİCAKN IAXAML»ftl 

g f T f t < E ( C A t A S 

ovTOiuıına 

StnctTlVKlMArul 
TaTLAMlttU A P U l 
AJGARİ TOPLiNnjlllAjV 
KCVCDT raruxn «İRAK 

; ıy.aoooue.«o. 
ı ıon 

3WİF 

RAZİUJN C«ÎVBtr«)B GÛ6THUUB* ORTAjaJK VE n * * * * * * 
YWUt j tKBT?AY DE7TBÜHB VB K A T O I A M M L I " 

İHSAN C I O A P A Z A R L A M A V C T İ C A R ^ B A S ' M N IS.İN3D0(!T*SIHlMût*APHJıN30*'ILIVA vıT OCAC*.NCSTC Ct.ıtLK^ft'.L 
TOPLANTISINA AİT HAl)RL> CETVEL™ 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYA0I/0NVAVI SERMAYÎ MİKTAR: HİSSE ADtUİ 
Vf. İKAMETGAH ADRESİ 

- Re** SÜZEN 
Hurkuı>ı M*h G*nuı Sk, No i C*4dır-I«vbu! 

] - Recej T«»yip ERDOGAN 
9^huı>« Mıh. CürtM U N»i &Hdu>lmıt>«: 

3 - Muıafc ERDOĞAN 
Burbauyt M * C0ıj«n Sk No:! OlkUUflnilfel! 

4 - EjalLCEN 
Burluniyc Mıh. Ctıtcn SV. NQ:3 CskDAr-lııutul 

i - Alıllı ÛZOKUR 
Fuklıeyımcktı Çdto 5v.No» Aeıtmdon-1'.UflfcJİ 

* • &t«ıt 900UR 
fâi*>m««£idlİM <A Blok No 2/10 Aat»Jam-t.auD« 

I Gillçm OZÛKUR 
fıutirrnmail Cdun Si N«.J AcılaetııyliiMlnı: 

SAKAYI V£ TİCARET BAKANLlCl KOMİSERİ DİVAN BAKKAMI 

OY TOPLA VtCı 
»ctn SÛZ£M 

SİRKATİN SERMAYESİ 
IOPLAMHISSEAÛSDI 
A5CAR; TOPLANTI «ISA»; 
MEVCUT TOPLANTI NISAAI 
ASALSrE» 
VEKALETEN 

rtAJ!IIİJMCeTVF.lJNOf ürtSTtRIU»ORTAXUH VKSERMAVS 
VAfMSl ŞİRKET »Ay DEFTERİNE VE K A Y I T U V V A UVCLlOUR 

YÖNETİM KL'RLLL' 
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ISKATÇIDA r « Z A U A j M A Vt T I C A t f T A.»'MW LtHUAO» T A U f t N D t VAMLA.V İM» YIIWA AİT 0 U 6 A . « C I « 1 KlmUL 
TOf UCOBtf»A * H RAZttUN CCTVCU 

M Y İMttBttfN ADI SO YAOONVAN1 
VttKAMCTOAMAD»a< 

ı • AtiUtûzoıant 
FUfteyMMİdı Ç<km SfcNorl Aac*fc»-««*>>>.ı 

S K U A Y E U E n Ü Ü HÜS£ ADEDİ 

JI.MOJKttflCû 

TEMSİL J*KU TEMSİLCİM* 
ASALargWVIiKAt£TP< A M S O Y A P I 

? • Ona Ozansı ti saeujoaoaı 
Tmtlrr SLOn AfLNoB Odafe-lıMauf 

1- GafciıâZOCl» K.2J0O00.OO0 
Fitli •»•ı.tlıll Çıtm &>«:• AoMMrUtUMd 

4- &v»aoocı 
F.aorjMijrt, t» , «A AVk >kr3A» A<ıt»aı lımtol 

12M000.0O1 

s - Kâ««iOOzajtj!jrr 
Cr«uJ< M*JB>6* St Unu &L8/1 Blok 0 3 Kvaı-fe 

ŞAMAYI VETKAUTlAKANLiei KûMItEU DİVAN «ASKAtrt lüflMaOeJM 

».'on 

ŞİRKETİN StMAYBSr 
TOPLAM M S « AÛEDt 
A S l A i : TOPLAMTT VKABI 
MEVCUT rOPlA.VTı NİSABI 
ASALETEN 
V E K A L £ T S > * 

HAZDtCİN CTTVEUM* OÛSTEMLOJ « T A C İ K VE S O M A Y I 
YAPİM JERKT PAY M F I B Ü H B VE KAVmAAlNA UYGUNDU» 

YÖNETİM KÜRLTU 

İHSAN 6 0 A MZAMJUHA V I t t C A M T A-VKtK Z l U . l M » T A J U B İ N M YAPILA* İ*W YILIMA AİT O L A C A K C W I L OTICL 
TOrtAirnsiKA AM «Aztecif c n v u j 

PAY SAHİBİNİM At» SOrADMNVAKI SERMAYE MÖCTÂE HJSSE Â3İ5I TfMJİLSSaf T&5fiJ5B8s~ 
Vg İKAMETGAH APBE5İ TL ASAingyVHOHEie* APlSOYAPi 

~K5Â~ 

1 - ü ı Y O C E 
•UkrJfcMotai SMm A-J BUkO^DMOlfola. 

Cemtfi VhUMn OLUBB SiLKT Blok 0.1 Kaısl-U. 

I.UO.OOO.OOO 

1.U0.MÛ.O0C 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSfiR/ DfVAN BAŞKAM 
Kadt ASLA.V Aan» Qtom« 

^ ^ 
-4-v-O-—\ 

jaKTTINiERMAYESI 
TOflAM HİSSE ADB01 
AJGASİ TOTLAKT! MISABl 
MEVCUT TCPLAKn ->dSAB! 
ASAterBM 
vncALerEN 

H A Z B . C N C£TVBUNGC GÛSTHÜLEN ORTAKUK VC SERMAYE 
YAPOIŞİRKET ?AY DePIDINK VE KAYITLARIN A UY GÜNDÜR 

YÛHE7İM fVHKUl 

I 
İS Lh^H^?-
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GENEL KURUL 1 

PAY İAHUNTM ADI SOYADI / 0NVANİ 
VE tKAMKTOAfl ADRESİ 

I- AftDtÛZûKUlt 
F»H»ryi'ıwııli Çtka Sak. 
Ko-.*Aak*4»13T 

3- OtiçmCSOtJJk 
' M t h f y K t f Çdaıiofc. 

N a ^ A « M t ^ I S r . 
V OncrOZOIMt 

ÇTrtmı fcfcMcd» 
JC^akfnbn/tfTANBUL 
hfelSD2M«i4yffc3ş/l$T 

4- ZrUYOCK 
U*JcrJotAÎBlak 
D-Ktlakıpe/İST. 

s- ibidmoozEuanr 
Bft CÜLBolnı SotNoJ* 14 
î f a l « Ko^Mft/tST. 

ŞAMAYI v e TİCARET B A K A H U C I 
JCOMUEU 

IHâAN ODA PAZARLAMA VBTJCAİCT 
ANOKDt | t tXETTW!*«Z/ l !»TAIIH|X08 YAPILAN OUÛANDSTÜ 

- ^ U L T 0 P U N T a W A A r H A 2 a U H C B T V « U 

^^WA 

S E R M A Y E MIKTARI 

a».w>,ooo.aoû-

7.K4OOO.O0O,-

23.800X00.000.. 

aa.tto.oae--

HUUADEDT TtMÜLpKLt TtUSlLCft!». IM7A 
AİLVVEK. ADI lOVAİ» 

DİVAN BA$KANl 
"ÂTİUJ» e ı o t - ı t - J O M A M İ l B O A O S O 
* " " ^ - ^ T S G A J t i T0KJ4UABI 

9 t a x n m SERMAYESI -. «0.000.000.000.. 
U M HtSO ADEDİ :W0 

!00 
M R V C U T T O P L N B A B J : 100 
ASALATEN - : 100 
VBKALSin 

HA2JRlwaTVELDnW OÛSTttfiJN O K T A K U K VB SERMAYE 1 
$ a x s r pA.YosntkMevEKAYrrLAUMA U V O M D U I 

YÖNETİM KURULU 

I ÖRNEK I • , . . „ 
„ • — _ _ _ ANONİM JlRX£TİNt.V f & A ^ j T A R l M l N D E Y A M L A N İ 3 Ş L YİLIKA AİTOLA^ArTtENSL KURUl 

TWLAHTWINA AfT HA7İRUNCETVEXJ 

M Y tAiMM* xa İOYAOVCWAMI 
vEKoaırrçÂHAMEal 

HUJAYtidnUtİTl HİSSE ADESİ TRlitîKÜ 
AtAicn.<wıxÂumı 

TEMJtLCIhlN 
AOI SOYADI 

Al» acaa-
ESL—^»!*».**. i l l a funrm 

_8ta .^ . »fl>mm#:ıı- 1 

.NAY1 VE TİCARET D A K A N U İ T 
KOMtSERt 

OY TOrtAYlO 

İKrtA 

Ö C.>«y fc
JAOY_ıifc, 

- r 

DİVAN »AİKANJ 
„ ISIM İMZA 

ŞİRKETİM SERMAYESİ 
T O M J U * Hisse ADEDI 
ASGARİ70PLANT1 NtSARI 
MEVCUT TOTtAKn NİSASI 
ASALETEN 
VEXÂlEYCK 

KATir IİAZIRUN CCTVeLİNCC GÖSTERİLEN ORTAKLIK W£ SERMAYE 
İSİM YAI-KIJİRKBT fAY DEFTERİNE Ve KAYITLARINA 

İMXA UYGUNDUR, 
v / y t - YÖNETİM KURULU 

i > 
İMZA 
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V2NIDUÖ\> J oıo.ı P-\ZABI 
ı ANONIM ŞIRKETI 

Ticari ikâmetgâh ; 
lata/ıbul Vilöytti dahilinde 

«enuindo Pangatu mahetîej irdc «2r» II 
geaşkon.-Caüd.eein£le l i / 2 numara. . 

j f içari IkûrjisJgB^iL ils.<içi\. numa-ij 
ri»ı ye unvanı yukanda- yajftlı bu- ] 
Vunan şirketin Ticaret ' bakanlıgınuı 1 
1,4.11977.. UyCunde tucUfcinden. j e . 
çeû Esaı' mukavelesinin. İstanbul As 
lir» 1. Ticaret mahkemesinin l ' -L 
1977 lerih 1977/217 saytlj karannıfl. 
ı«scü ve llJufu istenmiş B«y»£lu t. 
Ngter^iı«leJB -rajdlkü tU.1977 tarih 
ı/c U^£~caytl»~hBM bcyaxvnamu<('de 
mazriurîyetimice tevdi kılınraı» al
makla 6762 sayUı Türk Ticaret Ki-
nuruı. iyiScUmierinc uygun olarak vo 
mıtJmurİijÇUrnuadakı. vesikalara da.-
yanljirak .17.2.1977 tarihindi? te.ıcil 
üülllüt't iltoı•• Çlıınur. 

i s tanbul ' AcUye S l r t n d Ticaret 
Mahlcemcal Karandır 

IBasa No : 
1777/747 
Kurar N o : 
1977/337 
Key'et : 
ReU ; Şükrü Torun 
Vye ; Orîj*n Gönen . 
Tjys-': Maahar-Pehlivanlı 
B J t V . : 
Müraid* Sarkan 
Kurulmalına. gJciçTjklML Yem-

dogan G:da P a t a n Anonim $irkcti- j 
nin kuru lum . kurucular imzas> i l e ' 
yerilen di 'ckçs ile « t e p c4İlmis ol-' 
makla eldi belceler İncelendi, '• 

G«r*ftl duftinlildü : . ;) 
Şirket : M M Jnükaveloainiv. T ie i ' l 

ret 'fiaJrnntıttnca, kurulmalına iz ini 
veri(ıX:6l v * »omtayenln "H 25 İnin i 
TUrK" Ticaret B a n k o n A. Ş. incirli j 
Subcjtne yıctırildigı ^nlajıldıftından> 
talebin . k.umluylo T. T. K, un 303!' 

Mu«lx'.-ı Cj-', .^Sr.u j / f t * r ı r . T / 
İt. No: 2Î /İ ,)IÎ:> - / V i n S u l / 

ı, Vaiılij-cJ 
S.ıy SoV. SLI. 47.-32 KJ-'.;İ.0V • 

S. Cülaiim yi'ı^-r'.-' ii/Tton 
eckr Caüdasi. Oir.ıKcl. Sok. No: '.). "I 
r ! u f « - Ut. T. C .cb ;<sı 

t. t«tcai; K.ı/'ı • CmHur"•.--•. 
CvtUcsi. No : 143/1 HarbV/e - U-nrv 
bu). T. C. leb'as». 

7 tfun Bükcc • H»tbcy« SokV* 
No : y i /6 Yenirnîha'.le •• îsutnbui T 
C. :cb'*n. 

i. Marika Ks».î<:-£iu Karcı. S ^ 
kak, N o .: B Beyojlu - ls:*abul T. ~ 
ıcb'ası. 

.Vladd* 2 — 
Tlearıc U B V U U : 
Anonttn yirVenn ticaret u.-.va.-.i' 

• Yen:<lo6»n Gı i» ?axan AnoaiiTi: 
s irkel i . (Ut*. 

Mkdoa 3 — 
Makaat ve mevzuu : 
Şirketin »na P".akıaı «c ir.cv^J^J 

Cüttı fflda *e ev ı'e;;eri tUkctırrı n w -
cnulicrinin v« Lhtiyı; trvaddclcritıı-ı 
unal. ihiar, pi£sr'om«ii t icaret iJT 

Şirket gayeam'.r, tahaklcuku t » 
lummdnn: 

nj — Her lüriu _^jdı_yc ihtiyaç: 
maddeleri, ov aîeıltr" ve digar ıuV-
\\m TOâlTâhnın usptan vey» parjk'.-n-
de «Atıfıiçin rcarVc: kuT3nak. 

h) —- Mevzuu ;lc ilsili Us'A'Jcr 
kurmak,' i>!e:rnek dije;- haktiei ve 
hükmi arihısla'rU ttrketler veya >• 
ZJI\ oruıkbk^rr Icurtnuk, i;bırH£i >°ap-
rnak bunlara huscdar olmak. *-r:-
ftir.de bu. ıjtirajueri «iicrıak v^ya Ü * 
fi>c e ı mele. 

e) — Mevzu i'.c ilgıiı mamuller.1". 
ithal, ihraç ve eUhCi ticaretini > ı p 
mak. yurt içindeki ve anındık; fır 
maların." taUm«iillikl«nni deruhte 
etmek, bayilik, komisyonculuk ve 
toahhüt rU}*rt yapmak, 

BJ ~ MeVzu ile ifol) bahçe i î r i i 
ti, hayvan besieıliji . arıcılık, ssracı 

ncü n ı»cc l« i delalet^Jc 29suneu madl1 , , k y » P « » k ve bu üriloleria m « h * n 
aesî uyanıvca (YtnldoRan Ctlu pa.Hj Z M M Ç Î H «oitık-hr-vn depoları kurmak. 
anrı Anonim Şirketti nin kuruUsu-"i kıratamat, kiray» vermek «t . iarıia-
<utn t a l i k i n e , 15 lira Iıareın i lai lr i r l n yurt îçtade. e.*mda n'.;*ın( yjıı-
$:rkttiter. alınm:ı«ına l7.î.l?77 tart-»:İ » • k » • „ , - , , , , , • 

j \ t tnc^TtulurLO lalıakkuku İÇIA men 
tıindo oybiriifeî ile karar verild 

13243 15512 t«l»« 

ycnI4a*aıı Gıda P a j a n 
Aaanltn Şh'krtı E * M SKxlr«me*l 

BÖltun : I 
Oend HükUtnlcr 

fc5»i3dc I — 
Kuruluş -_ 
A7a$ıd;ı' ıcllan ve loyndlar;. jkQ. 

mote*niarı vç vft&kiyeticri yasih k-j-
rucuiar. aıaiarııula Türk Ticaret KA-
atımı ve i*bu esas söz]e«mç hüküm-> 
tzrimı göre yöneti lmek ürere ve «nil 
kıırL>Uı$ esasları dairel inde bir ano
nim şirket kuonujlardtr. 1 

\ 0 KurucuJar : j 
( 1. Bora tanir.arı Mu*ıafa Ma*- | 

I lıar Bey Sok.. UBur Ap:. No: . 29/10 i 
K.ıUıkSy • l i tanöui T. C. ıeb'ası. | 

\ • ' 2. Ali Naci Ergrn: ZccJer Caddo--1 

ti. Otluk«ii Sok. No-. U / i F l o r y a - I J - i 
I ıw>b«t T. C. T c b ' u j . i 

ukul v> . gayri m erik C»î mallar a!tn«k. 
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î . . W . 1 f C.. : 9 7 ? tarihli 

Sicili Gc*al«oirüc yavinton-
IIÜH ctrnca". üraj«/»Jıt, kiraya vtr-{ 

«T,Yl,r- ıwi, utmak, Jch ve aleyhine İter ac-; 
•-1 aynı halılar laais cırnak, caiısur- j 
nux, ipotek' alraak, vaftnek. Tek er- > 

• ;>n.-ic menkul rehru Tesis etmek vı.-j 
aıtirmek, intlîa ve irtifak hakkı ^-( 

üClüm •. I! 
SornMye 

Matidc 9 — 
E*** sennay» : 
Şirketin jarmayesi jıiıer- 5.0CO.— 

s:s *:«ıck ve mtirmek, 
1} — Şürkjsı nuK«'- ve mevrtru-

nun gerçekletmesi umanında remi 
nutü veya teroinaısu MOnc alaûı-
îir vey» v«r*bilir. 

Madde 4 — 
Şirket ntcrkn. *e «Ûretevl - = 
Sirkecin, raerkeıl istanbul'dur. 
fdtns meclisi, meytunt hUkiım-

\^r\ dahilindo, r«*::l ve üün edilmek 
iır.yclı ile. idar* yc?l ni. mericcz sınır-1 150 hisseye karsılık 7J0.0CO.— TL 
ları içinde başka bîr yere' Msıyabi-' Sora Fasincr 

{ (beshın) Türk lirası kıy^ctinc'c —. 
> mamı nama yas.'ı KO ııukityüı) his

seden teşekkül eden 4.M0.3CO.— iDorı 
nıüyonj Türk Urandır. 

Kurucular CSAS ıermiycyi aşağı
daki sekiiıle tamamen 'sAhhii; «t-
rnıilerdir. 

1 — 3 000.— TL. ™ iıiaari deler
de İM hisseye kardık 800QûC— TL. 
ti Mıuttfa GGodogan 

2 — 5 000i— TL. st iti'cAr. etefierde 

idare Merini, mevduat hüküm
leri ctalretindo ve Ticaret Bakanhgı-
n:> bilgi vermek kaydı ile. yun J- „ 
tinde v* dışında şubeler uçabilir, bü. j ı.sc hisseye karşılık 750X00.— TL 
fûlcr. nuhabîr ilkler tesit edebilir ; İsmail Kutu 

3 — 5.CC0,—• TL. sı lıiburt degerUc 
1S0 hisseye karşılık 750.COC.— TL sı 
Alı Skci Ersen 

4 — S-03O.— TL. sı itb»ri defterde 

Madde a — 
Süro ; 
Şirketin ;s(ircsi, tescil ve ilan ta

rihinden bajlamak. Üzere 99 (Doksan 

5 — 5.000.— TL. « itibari dc$er-
<îc 50 hisseye karsıUk 750.00C.— TL., 
sı Nvu\ Büken 

6 — 5.CCÜ,— TL. sı itibarı defler-. 

^ ^ J S ? * 1 1 U y a n n ° a " ; "- i 7 - 5.000.- TL. sı diban «te*r-j Jıp, ueaulabiltr. 
Madde. 6 — 
İlk ICınrulus CMerUrl : 
Sirkatin ilki kurutucu veya son-

ratlvı genişletilmesi için yapılan gi
derlere, Bdftncn. luyrç ve damga re
jim tuıartan T.T.K. m. «S9 hUkın.t« 
uyarınca. beş yıllık bir lUrcye bölüne
rek amont edilebilir. 

Madde 7 — 
Şirfceu alt ilanlar : 
Şirkete alt Hânlar. T. T. IK. M. 

sl/l hükjntl saklı kalmak kaydı İle. 
«irket merkezinin bulunduğu yerde 
çıkan bir gazete II* ve en az > İS 
ğün ünce yapılır. Mahalliode gazrte 
çıkmadığı mkdlrdc U»n en yakın yer
deki gazete ile faojiır. 

Umumi' heyetin toplantıya sagni 
maıı hakkındaki itun T. T. K. m 361 
hükmd uyarınca topların ve flnn gün
leri kaıdmaıhalc l'aore toplaodjlaji! 

{en az ikt hafta Önce yapılmak gor*k- ] 
. tir. • , 

Sermayeni» azalulmasına ve tas 
fiyeyc ilişkin itanlar hakkında T. T I 

! K. m. î77 ve *3* h'JVâsiler; tıyau'a.'. 
r;:.-. 

IVt«d<le I — 

Isbu jdtleşnıede yapılacak bvi- •' 
tün değişikliklerin1 tamamlanması ve ' 
uygulanman Ticaret BakanligiDin 
iznine bahtıdır. Deö'SlfcJikler uıuHi-
r-c uygun olarak tasdik ve Ticaret SI* 
zilini* tescil ettirildikten sonra ilan
ları tarihinden itibaren G*5*r'i o-

dc 50 hjssty karşılık 2SOJoa,— TL. 
: sı GUUym Müşerref Ergen I 

S — Ŝ OO.— TL. st \tiban defterde 
40 histeye far»ılıi 200.000— TL at • 
MariVa Kcsisoi'u, j 

Kurucular, taahhlitlsrn-.n *b 2S ( 
ini naklen Udctnislerdir CcrL k*itr. j 
toahhaclerin )>İCN. eanıan, teki] j 

1 ve sureti idare meclisince fcararlas-1 
' unlır. Ve hisse safîptcrinc laahUûtlû 
' mektupla bildirilir. Bu hu.ıusa. i lif- : 
j kin (lanlar sözleşmenin 7 nci ouCCe, j 
sine gttro yapılır. Serraııye î»rç'jtrnıı • 
zamanında ödemeyen hlsoe snhipte-; 
ri hakkında T. T. K. M. «0/ ve <0a 
hükümleri uygulanır. Hi&sc bedelle-: 
ri tarniroerr ödenmedikçe Ivsse se-; 

nedi ç>kArılama>z. 
Madıae 10 _ 
Hlsac senetleri : 

.Hisse senetleri, kurucuları, u-
ajjüılcri karlılığında ve oranında da-. 
ClHlır. i 

Hisse senetleri, 30, 50 ve 100 lük ' 
kupürler haJLude de bastırılabilir. An- j 
cak hiJşe-şahipletinİD talebi filerine. • 
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197? 
larüıll 

.],..& S 'û ' . ' i i1 Tü'kiyf Ticarcl 

Gczt ı c j lndü yayirilan-
büyük kupürlerin ilaha ii.çtlk küpü: 

rnıjur. veya tak hisse senetler; ıur d*{wıirü-
mtiı zoAjniuüuf. 

Misse senetleri £dn* metlisinin 
rnuvjîakHı <»lrrudtk;a başkalara! 
devrolun&juu, 

Hisse senetlerim kümen veya 
Umatnen satmak iıtcyen . hıstcdir.! 
ünce di»a- hissedarlara teklif etmek! 
m&eburiyetindedir. Vaki teklif diğeri 
hisacdariaroa; reddotandoja veya 30 j 
<un süreyle 'cevapsa bırakıldığı tak-i 
dirde İdare meclisi (»rafmdan râzii: 

geçen hisse senetlerini* satış. »e Get
rine İzin verilir. 

Medde U -
Tahviller i 
Şirke: öderimi* semaye tutarı-

mh ton büauçoıund* mevcudiyeti 
! anitaıUn m:fct»n/ıı asmamak v.e-u-

mumi hayetm] «örekli toplaan ve ka
rar nİjapUn jic karır alması kaydı 

. ile. mevzuat «a T. T. K. M, 420 ve 
j devnau hukUmlsri uyarınca tahvli çı 

kaıabiUr. 
| BMUm : III i 
i idare VfecUsl j 
I M A * W 12 — '• 
i fdan* meclUlnln- kuruluı şekli:! 
1 1 ıltrc Meclisi amurai bryn •.ara-
j tından ÜÇ yü'iürc tle seçSeri S U4 7 

t.lldon ibaret ört. 
i Süresi bi!;n üye'nin. yeniden it

tim, caizdir. 
İdare meclisi atasına .verilen I 

t hakkı huzuru ve Ccrsıl umumi heyet 
! kararlaştırır. 
{ tjfatC esas -sözleşme İle ilk İdare 1 

Meclisi um olarak üçüncü adı tunu- > 
1 mi hvyot loplnmısmn - kadar ibre» i 
1 görmek üzere;' flor» Fasiner. Ali Na- \ 
jci Ergin. Mustafa Giindoğan. l;ma-
j il Kıı/u. Nari Büken tayin edilmişler- I 
ı dir. ; 
i Madde Jl — 
i Uyellftlu ı c ı lnue 
I T. T. KL M. 315 da onartılan bir I 
j ncdonlvr bir tda/« meclisi Gyellfl açı

lırsa. İdare meclisi. Kanunda onsjo- [ 
j rülen niteliklar! hale bir kimiyi ilk J 
; Gend kurul toplantısına kadar gfirer | 
• (jörrnck u«»re idare meclisi azan 
| olarak tayin eder. 
j luk Genel kum! toplantısında bu 

üyenin göreve divanı etmesi veya ye 
i rine bir başkasının »«çllmasi genet 
| kurulun yetkisindedir. Bu suretle *e-
I cilca üys iet«rtnin »Üresini tamam-
; la jr 

Madde 14 -
idare McrUsl Tt>pUı>!ı<nf. 
ldaıt Meclisi azalar; i^rv :v 

resinin basında bir başkan. buiunc-.a-
dıgk »manda onıin yerioı ürr.ak üte- i 
re- bir baaknn #ardı»euı f er l er , ûr- ] 
ttkbk isleri gL-rcktlrdikee Iwre Mcc j 
lisi başkan v«ya y«rd«naı.r.ır. e ı £ ı 
rm üzerine toplanır. ( 

Toplamı gönü İdare Meclisi ka- | 
rafı ile tespit edilebilir. üyeierfcn \ 
birisinin yazılı isteft üzerine başkan! 
veya yardımcı» İdare Meçim ıop1sr. ; 

ttys Çağırmaz Ue. üyeler C-J re'ı«n 
toplantıya ça»rı yeikiıini. i"-ij». a'"-r 
l*.-, 

Toplajıııya çajrı UalılıOriü mc 
tup. telgraf veya «İden ya^ılrr.ıi teb 
ligatla olabilir Toplan» lic ea{rı a-
rasında en »x Mr hıftalıS i'Jre cl-
raaiıdtr-

İcrunlu ve jvedj hallerde bu :Cre 
kvtaltüabllcseti |ifai bütün üyeler 
toplantıya katılmış iseler, sure dik
kate aluunoz. 

İdare ML-c!isinU aydı c» u o:r 
defa roplanm44t zorunludur 

fdars mecliıi (driane kararı» 
nnda T. T. K. M. 330, 331 ve 332. 
maddîler hSkfimJeri uycultaır. 
. Mad<ae İS - . 

idare «e teaıaB ; 
Şirket İdare ..meclisi uı-afudan 

yöne-tilir ve ı*sei|, »dfljr. (TTX m.' 
317) YUnetlflı ve' temsil isleri löare 
MeclUl azalan ansında bo'.uneiıljr 
t î . T X M. 315) 

Umumi heyet veya lv!i!< Msc-: 

lisi kararıyla yâruıtim (jlerjııln veya | 
temsil yetkUitûn tepsi v e p baaıhr^ 
İdare Meclisi azaaı olan mut-ihhuun [ 
bırakıUbillr. (T.TJL M. 319) ; 

İdare Meclisi, idare ıncciS' « a ! 
lnrıyl» ..rauralıhasUra yalıuı müd^ı^! 
Icre sirkati en az iki imta ıie latnsü 
ve ilzam yeciiji tanıyabilir. 9u tıcv'i 
!<ararlar tescil ve Jlina c»o:d.r. 

Madde 16 -
Y6net)nı l«akfctean ve t«uull y.'-
İdaifilE! anurUa '. 
idare Mtcllji veya « R J .'nu-: 

rehh&j anlar, jirketia mtk.;c: v; V Ü ! 
nusunun elde edilmesi uğrunla, İv 
lutme mcvıuutiun çerçeve»! »çindc | 
olağan ve olağanüstü he: türlü iskm 
ve tasarrufları şirket adına yapmaya 
yoıklli oldukları (ibi. ticari murnes-
til. ticari "««kil, seyyar tikem mem'j 
tz. aıila'.aMern veyjçi ray-j- JÎ ail». 
ilebilir, jübela-, aeenti^i.a.- .'-arnes-
Şiilikler, büro ve pıuhabırlIklrT a-
çabüir, ortaklık adıaa gayrımcnku! 
îkıisab, i fnı , inşa ve iknjob edilen 
gaynırıenktülcri baskaiannA ucv;,» <.e 
femfc veyt, ayni bir haklı rn.idy»-
bilir ve bunbr 'üzerinde ba;'<aca ta
sarruf «debillr ve ayni ve jahiı tr> 
minat alabilir vaya verebilir 
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ICuiMI 

.. aav'iı ı'ünıiye ticaret 

G<ufctesj>.dc yaifinirtn-
j luaK msCİLSt ı/ı varü mur&lıros 
ı .ıcıîAr. sulh ibrr\ ve taiık^tıc d*hj m* 
I <uın ve yoıkilidii 

Madde 17 — 
Müdür Tayini i 
idare MooKci ve varca murahhas 

aaa. «irket i$)eni»in yürütme baritonu 
ne iiiakin kumı içüv T.T.K. M. MI ve 
Jcvaott uyarınca mudur tayın edebi-
Otlar. 

Müdürlerin yttüelsi ve ktthdScn 
ne verilecek ücret idare MecUîi U' 
mendin.'uyfn olunur. 

Mtddc.İİ — 
Şirketin l ı l tm v» hmkkncs y*i*fı: 
td&re Meclisi aMİonndan lıiç« 

birisi, umumi heycılco İ2uı almaku-
*i'.ı, kanisi veya ba-ikuı adına bıV 
VJ, veya. dolayıiiylc »Irkide ortaklık 
k.ı>«ıuitına • giren bir ticari işlem ya 
rmuıytrcnftı gibi, bu illerle bizzat da 
u&ruçHiM. (T. T. X. M. 3« . 335) 

Afatta 1» — 
Sirkati turaUc ycrJoffl olanların 
usaa «eldi c 
Şirke» tsuıftrtd.-uı' verilecek^ bü

tün belgelerin..evrik ve veşuikin, ya-
pılaeak iyleıu, vo akidjerîn jükeTi il-
r.vu edebiltrvtii - i^A bunların firü»! 
ımvnnı aitiA,a iconmyi. sirkeci tem
sile yetkili İlfücri» imzasını taşıma
sı î«nur 'A • 

; 3ûlüm : V 
Umumi Hejıci 

| Genci kutvl TC tovlaaıı yeri : 
I Genel Ijurul adi ve fevkalâde 
i olarak tupiamr. Adi geı>wi turu), $ır-
I ketin. J»eıap dOnecrünin *ODjQ=um b « 
' nyarmk Uç ay içende v* y>ld» «n û I 

bir defa coplanır. 
j Pevkalidc genci iurui. pile: idle

rinin gerektirdiği ise; /aman- kanun 
ve bu ana sotlejmcdc yunlı hüküm
lere göre loplotur vv.karar ;ılır. 

Umumi heyetler sirk-1 merkezin 
d; veya idare meclisinin çOıicreceâ 
bajJca bir mahalde topb.'ur. 

Modd* 24 — 
Toplanışlarda Tlearc( BakaRİıJı 
IM bildirilme*! ve Bakanlık ko-
mlrc*lAln bururu: 
Gere*. »di ve gcreJuı. fovkoJidc 

umumi hcyeı toplamdın caplınu pil-
nünden en az yirmi JT"" ünce Tica
ret Bakanlıgı'na bildirmek vo görül
me gUndomi üe bıma lli;k;E belgele
rin birer lurcti adı geçen bikrjjlıja 
gönderilmek gerektir. 

Bütün toplantılarda Ticaret D$-
kaniıjj komiserinin h«ır bulur.ma-
u .sırttır. 

Komiserin gıyabında yapılacak 
Toplantılarda alınacak tararlar gc-
çerli dfcjüdir-

Maddc İS - ' 
Qy lukJu : 
Umumi heyet toplantılarında. her 

psy. »hJoine bir oy hakkı venr. 
(T.T.K.. M. J3j .pay sahiplen T. T X 

tfadda Ifi — 
Uyguitaacpk hüStimler.: 
Türrk Tîcarct Kanununda î d v o 

Meclisinin kurulu» görev,'»orum. yet 
ki ve dijjer r^uımlanı jliikin, 

312 • 346 fici madoelrri.. htlklirc-
lori işbu çölleşmede karf it- hüküm' nun 360 uyarınca kendilerim umu-
bulunmadığı' oranda ifbu , ^tritete mi heyet foplinnlannda pay tshibi 
il» uygulanır. : 

•; a»lüm : IV. t. 
J^urUuphr. ':-,.>. 

Madd« 21 — 
Muraluplarra aeçlmt : . 
Umumi heyet gtrek p«y sahipleri 

.ıraıınd» ve gerekse dıtahdan; bir yi! . ._, . . ._r „ 
için bir veya co çok iki •murakıp se-. ^ r Afa, 0!»rak ve" <5rkaldırmak su-
çer. Süresi, biten munJriHınr.* Tekrar reti JĴ  verilir. 

oürt veya olmayan s temsiictier * 
raoılıtı ile temsil ctlûrebillrlcr. 

SeJlhiyetnemeleriâ »ekli T. T K. 
M. Wi stirct. tesbit olunur. 

Madda 2< '—' 
Oyiann veriboe «ojeli . 
Umumi hey»t toplanutarıad» oy-

seçimj «ildir. ,,. ;,.j ; •< • 
îjbu! jirket sdzlcjtKetl^ilç-ve ilk 

idi umqmi heyet toplAnn»ırt«i;kadw 
görev gtfrmek ûrsre V*^U»Ö- V.traUs 
«cçi İmiktir, -^"»'<4iîf» 

Madde ı*»a>uw. M. ^ inr") V i l ' i , 

Aûaık c**i termayın.n 1/10 una 
Sohip> elan p*y sahipleri vsya tem-
nlcilerî ulap ederlerse, >;u.,lı vçy^ 
gf*li oya başvurmak jartUr 

Madde 27 -~ 
Ba»k»jütk divatu : 
Umumi hoyet rçplanuvj yöne: 

SgrürcJarakJ«rr v« '*«*"•«* .,.!üc-! a v e l t ^2ere I t a n d i üyekn arosmcUr^ be 
r c r •- ••'.Uîv£l/*!••'' ! bûjkan. • bjr bav kan yardı tTictsn ve 
MoraJtlpfİrin ^reV/Jed^ve*>«o-| yeierinoe k«rip ve oy toplamı memu-

rumtulvıkları ,vc bxfM troâîşljrra. T 
r, X. M: 347 , J5» hü*^!er[Vüytv) 
lauır 

_ru jeçer. 

-NV 
Murakıpjara verilee^Jr* 'ücreti 

tnuroi heye(*tsyın eder, *̂ '_̂  

- 1 4 6 -



T.B.M.M. B:83 13 .4 .2005 0 : 3 

:.'..•,.-.-. ':.'.'. . . . t a r î M i 

:Q. i^f.tt ilişkiye T?c'arer 
Ga^a^sir.do ycryıntan-

TapLantı '.ıtUflaklurının iroK)ia> 
/naşı osausund* umorni hıtyeı bav 

* ıcajıîık divanın» yetki verebilir. 
Madd«,tt — -
İdare Meclisi ye rtturıktpJar ra-. 
porifcr< ite bUAftfo ve kir v* 2»-
r*r hesflbuun ticaret bakanlığına 

Idfirc meclisi ^t , murakı^Ur 
raporları iU yıUık bilanço, kir v« » 
rur htiibınUıin, umumi hey ut lutı-[ 
•uHindan' ve umumi heyette haıur 
culunan pay »lıipletınin ad ve so-
yjilaohı gösterir -cetvelden! üçer 
nîîslta, .umıdni ııcyet tvplo/m pütıÜrv-
d:a lUb'aröi eo geç' bir »y. içinde TU 
taret BafeanllJiiflÂ günderileeek veya 
toplantıda • hatır bulanım Jlcore» 
Sakanligı (camilerine verilecekti'. 

Madde 29 -
Uygukaacik hükümler : ' 
Umü;rii heyat 'iopl,ajBtıUrxa, gö

rüşme ve Varar tus&bl&rına' ve diger 
husurianı T. T K. M. 460 - » $ hü
kümleri işbu lâflccmede ' karşıt hü
küm bUlünmıdıgi ortada oraodu i« ; 
bu «irkeıe uygulanır. 

• BMlirri : VI 
Sendik H*«xpW 

Msdde 30 — 
Hatap Yıl» : 

. .Şirketin'hesap yjlı Oc*l( ayının 
birinci günü basiar *c Aralık oyımn 
ıio/ıuncu gvınü biler. 

ilk hesap yık şirketin te*eıi & 
dıJdigi gün b&jlat ve o yılın AntbU 
uyınvn tenuncu. günü biter. 

Madde 3i — ' 
Şaft Kir ; . 
Şirketin. takvim ytlı jonundi j, 

Krtl'i müârılna, mer'i rnuhasebe u- j 
sollerine jörc bulunacak genci ;u-1 
»ıel cider «rşjundaki mttfbet fark ı i / 
ketin «a/i kforrc» 10$kil edor ;' 

Muide J2 — 
Sarı karın <JttJta*mı : 
Şirket « f i KÂnnın dağıtımında 

«safirdaki' alra ve e*a41ar uygulanır. 
I. Şpli .kardan T. «T. K.'ıtun «M 

gereğince M 5 karnını .yedak akçesi 
ayrılır ve mâli kira göre kucumlrtr 
ve malj denge «ergileri Menir. 

2.' Pay »alüpletine Stlonnıi» tev 
mayclerinin *t S'ı oranında birinci 
teı-iıp fcnvuiü tevzi sdîUr 

î. Bfttiycnır. »t 2Cf. *{'1 jîrkeUn 
mUdClr, memci' vç voustohdeffiicriro. 
yönetim icuruiu b-ııkan ve üyelerine, 
murahhaı a>«ıya tejvüc pritrti olarak 
verilebilir, Tefviic primlerini:} kim
lere vo-ne nrsbctlcrdt vii-îlcoegj', îdiv 
rc Meclljfnrş tayfa ve itejpir cdi-

4. Gur» kılan miîcar pay sahip
lerine kttmen vsya »rec-er. :'<.v 
ci tertip f«meltü olarak ttojıu^as; 
!cce|i jfıl);* komM »ey» unrtmer. 
ihtiyari yedek ikçcjme ay/-><abilir vn;. 
y i \m)UiTii heyeı • buiıSAr üzet'ouis 
biıskacâ ttsarrjf.'edbbUit'. TuVic '1- , 
c«tvt Kânununtuv *«46/"> .ms'Jdcsi ( 
hiUÇnü maJ^udur. ;r 1 

,'M»ûOt » - : , ; ^ . ; j d ^ V i 
' .YılTttt kirm eubtub. rMuirı. • ! 

. YıIUk itirm pay.sahiplerine'hıac« ' 
tarihlerde ve ne »eitli ye suretle-da-1 
fiıatacajı fdare mec]2ciain tektifi ü- ' 
zerine umumi neye: janîmdun ka- ' 
rarlftjtınîır. .ymuTri,'.'fceV*c b« konu- • 
cUr "idare meclisi/n: % yeık, vere'jilir j 

.Bolüm •- vıı 
P«clh ve Iml-lyr 

Madde M — 
Fesih : 

- Şirke; Türk. Ticaret Ka.-u:nuo<l̂  ' 
ongiJı'Uiea sebeplerle- fetlî\ edilcbil-t 
veya infis&h eder. 

M«dde ii — 
Tasfiye : 
lf(Bj«sn ba^ka bir K'baple fcı'h 

veyn- inlitnh halinde, MsTıye ffie^ıur-
lan Moıum» heyetçe jcıpiir. Tr.sfi-
yeye ili {kin di(cr humıLarda Tür'ı: Ti
caret Kanunu hükümler; uygulanır 

Madde M — 
İdare medlet ve entırakıplanu 
Yitklterl;; 

'.Tasfiye «iirtaifioe İdare Mec
lisi - vo nburalaplana ymk, «e (ürsv 
lerî Türk Tteiret Kanunu hukûnv 
îerine tabidir. 

B4Mtm : VIH 
Dalrtrth; Hükânıln 

Madde XI '— 
AhlMunazbJc nalinda Mcı-d . 
Şirketin gerek faaliyctt ve gerek-; 

a • tajfiyert süretiaea jırkeLİs artaic- 1 
laı- 'arannda eıkabilacök ' aalatn»»*-'. 
lıklarda istanbul mahkems ve t ten-i 
lan yetkilidir. 

Madd* ?8 — 
Uygulajaaoak kaatı» : 
l*bw sihlci&ıtde *i>*ü edilmeyen 

hususlarda Türk Ticanr» Kanunu 
hükümleri uygulanır 

Mailde 39 — 
Baklalığa efindeıilecek ^ıııka-
velt . — 
Sıfkîi bj ^i is mtıiı>we,eyi Ssi« 

nrsvok, hı*»dari«ra vtrvocgi jibij 
10 nUshasiDi da^TîcAreı Bak«rUıfijna; 
B<SndereceWr. ' 

-147 
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&.. say:i: Türkiye Tıcarel 

L'ûazc.avlp.do yuyınioP-

ucciei madde 1 — i 
Şirketin kas'i kurulufuuu m ut e- j 

a kip firkat orjunizAsyoounun idare 
meclisince tesgi: edilip hazırlanacak 
îirkiilennin t cici I fcc tllûvna kadar, j 
tirkerin teresi; ve ilzarm İdare Mec- | 
iisi A»;arindan herhangi iVirinm | 
müjurek imzaları ile olacakıır. i 

Bu bin dukuz yüz, yemi i) yedi *c-! 
ne»; Ocak ayuun yirra ibiı-inoi pvinü 
2Î.1.1977 rarihC ile olan bu maktvulc 
akındaki imza sah»* ve hüviyeti da
irece marufum ve kendi adına asal©. 
(en ve müvekkili Bor» Paaırıar ve Va-
sifakî VltaJit adine vekSItıcn Ali 
M»ct Ergen, Mustafa Giinricgan, 

j Gülsüm Müjerref Ergen. rsmaıJ Ku
tu, Nur; Büken. Mevruta Kejjjofilu 

; olup cıahvüinde ' irnzal«>mı» oldu
ğunu t.Ajdik ederim. 

Beyoğlu 4. NoLcri 
Vekili • 

Kcrıain Tfaiüı 
, .(RcsşıL miUtOp vu im») 

Bu sııecıtn dairede dosyasında ' 
) 21.1.1977 *.s ve naJu nüshaya \tygun ' 
I olduğumu tasdik 'ederim. 

Beyoğlu «. Noteri 
Kesatı Ahuhaılıar 

(Rıitmı müjıvr VTJ imza) 
Beyoğlu l. Noterliğinden 17i. 

1977 m ve 475 oolu uınutni vekalet-
nameye mwu«nidfcn . Sona Pat ince 
yine aynı hoıer.'ik tim 17.1.J 977 u ve 
İ79 -Hoh\ umumi vekalete mü» ten i-
deft VuHaki Viıalis adına Ali Naci 
Ergen inuıaya macundur. 

Sirkate kumcu ortak olarak if I 
tırukc. ana mukacelesir.i imzaya.,. I 

Yenidojfan Gıda -Pazarı Anonim 
Sirkelinin oııudokut adi b.-r geçi-

i ci maddudccı ibare; ojen bu eıas 
: mukavelesi uygun eÖrüldüjünıJcTi < 
j Türk Ticaret Kanunuaua 27i ncü j 
] madden gereğince kurulmasına taı ı 

veri İmi» ur liçarec Bnkauı a. [ 
Şcma«tıln. Vural 

I<; ticaret Genel Müdür | 
Baa Yard:.-ncı»ı 

Î2J/E • 16902) , 

- 1 4 8 -

file:///tygun


T.B.M.M. B:83 13 . 4 . 2005 0 : 3 

IJHÎ BÛ*** &0* m**** 

Genel • W L 5 t o p l « t ı * W « d * * * * * * * Ö«t**liiU*i 
, Toplantı - S U İ & 2 & « İ £ I 9 W ' * 1 * , • * * W * \ 
:Ttoplaati T«ri • V . Ç f c ^ t M * » * " ., ^i^.-% 

Starta!-

SAZtei}*'&BWt 

ldrtgİT&uahurijet Cad. 
IJo: 343/.İ ^airbiye/îet. : 

Adresi fflatboju- sokak. 
No:80/6 Teijitoahallö/Ist. 

DTaci Ereea- S j 
A4r«8iiEoelax: caddesi O^lvtofrliT * 
sokak.' lfo'aj/a Î lor j f t / I s t . 
Wîg«n»ei Eçga& 
Adreai^Eeelar cad. O t İ k b a l i 50 
sokak^SoslJ/ l yiorya/IsrC. 

Mustafa'C2BdoJ«a Jtgg 
Adr«8iıHarröaşah, Sokak 
flo:22/5 ğ i ş l i / l a t . 

İ m a 

Marika Kffçlfogl* . 
ÂdreaiîKarçol sokak 
No:8 BgyofcWîat. 
Bakanlık Komileri 

Naxaia'-"P3ta^ ^ r v İ g . i V . 

B* 

A ^ 

•îopLs&tı 5a4 
• • ismail îus» 

fCâ*&'2 

"'•-•'"••'•'.' ' . - ' " ' ' " ' ^ ' ^ i ' V i j ^ i v î i v , . ' . \ •••''"*•• '. y 
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V-:İ«t#J(55t4V-

^ T ^ ^ ' n t t ' y e j ^ . , ' 

î ı ı ••_•_• '_'iîSi.'•«%;• 

.'•«ti 
Ĵ ft-̂ V*-"-

,:^dr*4E^*tJpâW^crte*^ ' 

•W. 

m-

. • ' : * > • ' • • ' . . . . - ' ; , • ' 

tın»». _ 

P A b 

•r /;^« 

-^ ' - J . ' sı 
»p»i 
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V • • : ; | & Ç ; 8 & I J L .Tpfl^jğŞŞZBA, AtT JİAZ£B*W 

i .'•«/.. . * > •/ 'i 
';. . ^ W k $ ı ç i T « « ^ t . 25 »*?fryn J981 S a a t i l A . 3 0 

T*igİ»atx"y•*! r»' Şr*»^»Vpjnı' c*d., No»8^/2 ?»»«*! t i 

İnan 

•i::~.:«-*.a£J.' 

Ec*%f^Cadv^tluJcfeüİİ -ak. 

latiKaiıı- . . . 

Matı .t ftta J3Üad <v jftn 

, Sultaâv.<Süadûğ;.«ı 

50 *? 

f ŞÎAMBttt 

1.98 ytffi 

8ÖÜ i; 

' 8afcaıUxlc Ki'jRİa^ri.' 

* V * S *} ^" *'" **'" ^ ^ *"»*»*i 
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« MAYB 1B86 » gATt WB» T0HKIYE flÇAJlET flCLİ OAİTTE8İ 

Toa anıya. KkCtanfcv 
O m » unauda 
Badnun E m * 
AbduUn Boduragk; 
ZMcı Z M M C U 
' ( rga Karga) 

O m ç Sunan Ayın 

aondaaı aYuoa/a. yttiak kıdafln m 
i m a ııdaannin Ha*» >a k a s * la 
ı tal İma krUkkriran yayın n nadi 

Alnın Karay ttnam uruumut 
opamvak bundan onca gabari atan 
1«kV1 aanu laıaı kupamı «rai 
• » i » ana « M a y a »o TTK ajıı »• 
1 * maMaafi »ntgirca fimden r » 
u l a » » aktaki 1«ST taya İm» 

Vanatnı Kuıuk> Bananı Orhan 
Karaduajtmca 

VtjMnkn «unlu »a atan vat» «ad-
AMtn traaak laa» 

Yonaam Kü Oyan a m îarnoCr 
Mu a n a 

nnaan M Oyaai AMMan Btdu-
« tk ı imn 

Yinaan M Oyaal I Enaa Saran 
İ m a 

|1VVAHVltWJ 

• M M T k k l t f U l . 
•Km»v<><<aaı A VI — -

• k a N a . « o c a r / ı « 3 l f t \ 

T h M Onanı 
DOÛU» « a O f t T * M U C U K 

Hiaıenud «MOMU şuam 
'naal lauMrl latanbul • oahtVı-

da EminOrt} YaaaakS CadOaa U-
<«an Hon Ho-101 

TV* I (Aarku ta akı munan» va 
Ortnan ynUr-da p u t bühtan alıl» 

. »untui i l ncttruanjın 
ı r o a ı u t «Mı M U H » H la 
M M H «M>ntawn«ı katot t * b n , i*. 

I 7 M aaya, TOrk Tam Kanun, 
MMMajlaa tuaua aU«k «a m a ı r v 
kı>«ı«u**J «ukalanı dayjmıknk 
0+at.iaaS tanNnda ttaoi « M t > 
aaltokjnur 

KaaMaa Bak SkjDruı fcŞ.Mnu 
Tauanl Hasa Qa<w n m K M I 
O0n«H«i|rıı afltnM 

ttwnaau*Dag>a Sgom Ara 
H«KA«y<tıklt ıa) Cıaaad Onaı 
Ha* M a l oda 101 Enknortl lantjut 

KanuAcamMk uuteaıakarı* VV 
tkMnamaataln faal* 

• " • M a l garajınca İ W M 
iMMtjr iKian U t a ı n a kaıtı 
20171 grama/a nuMAaı da «uda* 
•cama* mı kınlamamak <M laaav 
M Bamgaj 1|/utor«6aMa 
2a «7 I U M M a U*n yaartyı nu-

.*<*raa< la MdVfl taama» takalav 
nantaaHam k a k a f ı i g » Aa»agtn«Bn 
a * U •» kdüp raakırtn MuaduCusu 
o * * » Kayantu 7J»T katın hOagrn-
rannet lan ıdlaragka *J»UUUX. 

Bat Sığana Anorarn jlrkM ıra 

İ!0rÂXıVi4O.| 

alantti Ttokr.4 Rkd 
U a a A a U M i \ ^ 

Hat No. 1M0f7 i t » •7\ 
BAÛBUI2 BAAN AJaMU ANONİM 

anuom 

fkad > • » « * bxnıgui ıı ranttı-

Tkari ı ı a ı ı ı j ( « d ısunaıa* 
«a Umarı' nAanda y u « T» unNa-
daı bar! tunımuı oauı avtaln la -
»Maı J j ıoa ıû JA'MJS • * * m 
1«û40 aa*ııı oarc mart» kararının 

rm M H < TSrK ikana < a x ı u 
MtAnarha ünün aana «a aa-
auraıtunıaaaM «aaMam eaanla-
ak 4 İ .1M4 taanMda k a d « d k » 

Toplankja Hirmk adanav Badrl 
» a * n KaaaM Uahjnat Hnatı Oat-
« M BuMa HCdavıaOkJ ailodam 
•uta A»rm>ı 

Kanv 
Şuta r iM la ı kurju a.1M «w-

aaanda unapana kHfrdat) «"al
an almjllor. 

IJNjitıd* aak MİMİ »aMikM «u-
banil 41.0*19*8 ardada a f a n r 
•r-Doga m i r i a l M ! • « Mo2 
YanftcaM lakjnM 

2 | u M ckvaaiM tama) >a taim 
ı yftnaan UI IMIUM 

IŞukanln n»( aaıtıdafi a o k a ı a 
t>4b eank kkt>r>n> bukmauına 

4 Şuarr* a l nVttaaM .tlamarl-
* ı «1MU m«Mar*an jür im™»-
na 

«.TukınaVkkı ruauaaıuı uagU n 
M a ) ı aara da'ntara bMrtnvtn 
raaılmaiM <M«V*9 * • kar* «aaV 

BadnAaam KayaM Hua 
MJdltd Dalnava H i u 
l a a u ı MûrayofA, inuA 

KAOİKÛV, st 
UanvAâjwtauı 

Kd lHa (hakta*/ 

TkaM 
SAUH PUTOJIAI < 

WUL2EHOZMTlCMieT UairrCO 
« M E T I 

Hart Uakaai Aavjı luAHaaan 
H.0ıaan<r t«tvan< Na.KV) Kani la-
anbm 

TteM Markaa la aal numuta 
«a İnanı jMandt yıuit tukman 
aVtaftı Kartal 1. natartlkıdıa 1aa4U 
M İ M artı va 1»m «a/k srkM-
lar kunıtı larannm a«ca w lanı t» 
anmla Kana i , MiaıCgadan a a * J 
1.11MS « * * n Zaan u y * *rax 
BayırMMaal marnullMMa rt* 
<«ad<r«ala 

• T t l m r * tlkk. Tarat tapunu 
»ilaflraaitla uyjgn g a n i «a mr-
auAıluaaıMakl aagıara rayanaa-
ak 11.1 aje artraraa a « | adldOl 
Kn okut» 

Kaau « : • 
Kırw adnl: M .M. iHS 
Balkanın i d kVKk. Gklm Arfu 
Anamı a * Haark: Barcan Aykut 

wu*A«fcu 

Kkam Matu 

Î W « raaadarkM tugOn frkal 
markailnaa Bpana/aa akı pot • » -
k vaukkn kmar aaca annaVdı-

1- f M w nlıaananannaal ladt 
Aykut • " « • ma>arl arjD afta n * 
•a kaı«>|ı 40oa».gr».- t ü n yoı 
«myan) T . luynvnnoj nınayaam 
Kartal 1 «amUüııkm as.4.ıaK «r 
«I a i t t aayaı haM «w(ı t U a t -
IMtl I ı Yukaı İH*£nK*>Jlf 
Cad Ot |l man 8ok>al l lA Kınal 
Uankul adraanaa n N n T C ur 
rukkı «14* hımıknanndBn oVna-
«aı aavoaı AırkuTa davmanatr 

>• viMAOa kain gaçarı anlı» 
kaMCı» r» M ^ a l n pay daflulua 
h/anmaııına 

> Vtkl lw*ı Mtcmtnn dıtM 
klaadMan ık) MMkjıtaA 

- İ » MkM Kan i t i M0 000 000.-
(tott yûi mvan| U UaVn *yKjl 

• 2CI «kat İMf^ı < « 000.000-
(flin y&c mlyan) T l tavan A>hm 

• l a naat kanjagi lOOMU.ooa-
(yftt a»ran) T\. b d Aıkuı 

ımlır4aı> umanan tuMıCı adi-
nü) «a MarmtkV. 

• $*m TCdCrktrırtn g0nw aOnv 
•Incı H i v Mnaa talıaalylt a M 
yt l(tn «dnkW Ura I ı Kaim Ayhn 
>• la<caı Aykut akka ımMOlOtOM 
oy btıco it «çirrahKU' 

& SaMyi «t TleAm lakanaOı iç 
TlunM Ctfld M0d0rl0(0rk> W7«1 
•ayiı »ıMian tanjglnga «saaaııaiki 
lagkjMk yaatnamatMa « a u t ı » 
' « ^.nıa, 

Sa*n Ayku Jrnu ' 
lavcan Aykuaua 
Safl Afkyl i n y ? 

y ' n9AKs«o«3) 

KaaUy Tkana Udi ~ ~ 
UanafctVAdajı 

• d i N K KaikaV 0^0* 

H a r a O m n ı 
8AUU M K U H V I I 

U A U * W U r t TİCACET L 

TkmrtUakaıt EtM: Ktraasa 
UarıJ. SoCtnl* C a l M a ' i Kana 
UtantJİ 

Vant A^aoı Uak Hamam 
6k-<iıfltm/ V w i ' 1-0 W J Kana kv 
anku . . 

Ttarl Matta* la a d nurranıa va 
Onanı yuhanaa nua tukafan kria-
•n K tn l 1. /tadMMndM ÜMIU 
U 1 N I > | 0 | •» Ufti »myıS »ok
la kuruu kjrtnnn Uaffl va itnı «• 
anma aVrakla 

f i l tay* TOrk Tcanjt Kanunu 
Mk'bNanM uygun oiaaa m «amu>-
luOanuıdtkl M k U a a dnamamı 
K n a K tanMndt aAd « W » a n 
otmur 

K t a r n K l 
Kanr urK. 2 i 0* IOM 
ttakkırın * a a iyM: (nail Aykıi 
Aalkfin adı acyikk: Eavcan Ajtul 

UMlAykıl 

KanvaMaa 

araklar kurutı tugin adanarmk 
aaaOıdı y u a «Mu kuMaku kanr 
alıra arM|kuaır. 

BlrM markaıl Kamapa kuvı.l. 
«O0AAM CMMa.1 M « J UbvtU 
tartandın Ama> MHuHanam 
SAOidMikY Ujrao No.Xrt Kına 
IktaoM «Vulna naUıaMalr. 

tkUŞaMI 

AMBI kkk\H«ıum lak. ûıdurr-
kjUJk Ha.Xn Kına İdantul 

S a m AyHrl anal 
lAykulknu 

8ad Aykutma 

T k a m O r M a 
UAI»ajaAk7röÛ«TBl|ÇW 

OM •navırr AMONIM swwm 

Tkaıl latnadı CaaaaDoaun Bas-
Cal CadJ. BCjCatkUy iaanbul 

"caıt UtAıaa I t . a o l nurrana 
• • gnvara yukancı yaül kuknvjn 
arlaln «nJuJOy 10 nakykaJftOan 
M M » 4.1M< ann * 1J0İ7 a-
y>k ranaûn kurakı kammn »adi • • 
anı « tavM » * • * ) • 

0782 «ayıa H.rk Tlcaıt kanımı 
MkCmuvına uygun curak «a ı w 
rnııtuBAjmuıdakl kaoalır» dayan » 
rw 3 . İ . 1 M İkrKnda aa>l adldltl 
iar olunur, 

alada Oma btdtaaki lo w 0>| 

Totat Anontıı fukal 

Yontan Kurukj Ktnvı 

Karır ı»or«-2AK ılkM 
Karar MF ît 
Kan,, Suat » * • ık. 
Şaykan. Atoanv StnkVk 
Ürvkr. Anma Pakdamar VMvrrl 

Sar) Karcur A « « KAntur 

5lrluntnı> yflnaim anju Oyaart 
|Wal «ıtnaanot Bjlanınk aaıOr 
dkh tamrvjr oy örliS M AknMlA 

:• ŞlrkM nar ıauır baOk aanık 
M0A.1NI larrrfcıoan «Baran But
sun» Lkaaya Cadıo.aa bkfcar 
ı « w a tuta ıçımtv 

2- Ttart M unmı oy MnlV la 
M/ır «arOn»aw. 

Oya 
Aıuruı Puenrrar r v ı 
Oya 
Mtnmat Sat Kansur iro« 
Oy. 
Akta Kanbur m u 
vrvvM.Byk, 
Alınan «antOrk mn 

TcınaÛntanı 
OCK TUİ*QM «TVAHAT VE 

KAKUYAT ÜMtrCO SJflKBTI 
KAVACK HKM 

uafUo tranbul« darıOnot Vato-
ttndi Maı.Çro« Vdu M a i l 2*y*> 
kumu (tkkvj^ maralındı bukmın 
Uiayvju Tk*at aka raamu^Junun 
l U O a i M M A i Wol aaytaaıa * • / • 
Dek Tunkm Btyılw ta HUfy» U-
ırtk» 3U«ta Umana ****> laanbul 
I dahinnda İUagart tMi(a Cundu-
•Va Caa'.Na.» Karaok İ n nokı «a-
raldaM aubanln aplaa» « * - «an-
tul 24 natart lMu u n a * 7 A 1 M 
aylı • • 00aS2l uya onakav tuna 
kamun atol w lanı kaHkra| ta-
rayl «i Taanjl R4loWı«Vaı 
U . 1 M } avKndM onayından la
ta» a n ı noknvaktı İMkMul 2«. 
rvu«e>dan kualkl r . l .1Mt kjrlı 
va 0O1SB taya lmw kayak a n i 
oanıunyaıCUNıa •antnly abnakla »4 
kukrokıl 24. noa<lt>ndın ajakM 
4A.1M* uı t ı 04633 a l I1J .1 IM 
tork 013BI « r t onaMa karviu aa-
nrlHin ınatıunytjakMu «aamlı ot 
rralui 

4712 aayık TOnı T o s a Kanunu 
hûkomUm, w n J u n tatuk n> rra-
rrurkjn/miidaki baoaırı rayanııa-
• * 14.4 IMS kvilNfa ıtack •dMat 
tf skınur. 

Karı/ na 18 
u*>tuL guta atkıyı nk 
T.TanW:|7AtQ»5 
TKAtanıar.: uaur CuMra M A 

û o * k FVm K J 

ŞMı»< Ortakıtrı kugM ykuı •»•• 
kadnda ladlaarak k t t ^ r u i iıtfı 
•millidir yoyiakl 

1. TTK. run 10. nutira garı 
ajcankı Omanı o OK. Turum Saya

nı ! • • >«au*m i m a d î**1 

t Suba» 4 ( * «Antalnkı Blrjo^ 
B>nç> Oınıuıy« CnOo- l < « • 
afcrlıatoul agıaaıra «ıratına 

1 »maadan «liMyı UoitJ «M"" 
kufia «ana^a 1.0X300-11. tkn 
adyan) oanaınt 

V 9uartı amal • • t a m * /»« 
•na aadnaa-rın I. md. andı t>» 
(raaM> g*> » a a nüdknj Ugu- öt-
ûrkûr akta > n n ı Otarkıa netf-
m 3kv»k r a ı ı a ı > anu la K»» 

V YjkıMHa kandann l a m M 
• m m oy orfıfl »• <"* <«•»<•< 

1 OurtıyJao* Mika kuıu amir 
4k)ndan Kkina oy >kı«> a • » 

uğur Cav» < R U 
Malt OnVır ınu 
rjjra Km m a 

TAMİMİ/ 
Uıanu/iugaata 

SOt Ko. UdâOy ı j 

^ TkaaıO 
SkdtTrTT QIOA «ANAVİ ut ' 

TİCAajjT lilfTR» g^JaoîTl 

Tksd laakaıt Burkanrfi aUjn. 
Gargar OkJteKA OlkOdar knanDU 

TkaM kkkiuuı l ı adi anmanı' 
v« Ormr» yuandı ytsk tvk«w 
kfkabn uranftul 7AourSg»rJan at-
M 1 6 .1M anh <• ıaMS av>l> 
«nakfctf kunAı kanınmı a « < >a ta
nı laaıaaı anama 

1713 ayAı TtVk T«an> Kag^ru 
Mkû^kKkıl uyoım cMrık >a m» 
rrıjıkjOu-nuklaH Movaara dayarMa 
rtk 1 4 1 »M arlhıraı ktıal to la» 
i m aunur. . 

Oraklar Kunaı Kanan 

Slnaı Naatearun bugın |kt>a 
•nrkaanrM kkılananyi aktgıda yur 
t kuauaar kar* Kıra dmdara» 

StaM aVkada ırma» M nkaıtm» 
handa 4M.0O0OO0-TI. a aanaay* 
Maadadan to !yaaa karkjkgı 
2a000O.D0O.-U * karnkr «antt i 
16. ol naka4n>nwı Oİ.04.IIM ^u^ 
•c 0M49 U y * a n ' kana aıılty-
aaayla T C uyruklu Oaaoakv Bwt» 
ruyt kkjn.OOıpm SkJioJ branbul 
analMa naam "kuat 'ayva e -
daflanı İKlrnaalr 

2- Yukarda tana) gagan davutn 
toMOna «a kaylryalri tay o*»»*» 

40 luaa kan)da> Ho.0oO.0O0.-Tl. 
fkafaBOaın 

10 Nata kaajad/ «OomoOO.- TV 
UıaaaCnlaaan 

10 rttta kanjiıgı 10.000 000 Tl 
2nrt kg» 

«0 raaa AanH>Bı 240OK OOü •••). 
ftaoaa Tayyla SraHan 

M e n k u l a a M * i d i m • • w 
ıntyaraı a n a m Odapauar ftad» 
akraş inanokıgaı 

v Buta* ırtHOıkrVıaı ray ı w » 
kir am&MU yataknaaıruı' B»»* <*• 
ıraklığını 

6- »anayı «a Ticlnrt Mıanlı|ı K 
Tkava lırval MOdMoOOrıon 117ATI 

(Onarr. yad.aaytarlal 
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SAYFAM* TORMTT •ncAHEr gfCtıtuzfTEBi. • MAYİS W9» • »AYI : İT»*, 

gaaauaı v . aayıM) 

l a f t a * n H n i K gan* 

Itaalk CMetM «nu 
Ota* 
« • İ S » İma 
Ora* 
« a n » Tay*!* en»»»» İM» 

ı r a aar* Tî* inimi u ı u 
«inanma m a akwk * .i» 
«Uk4%MUEan1 MBBİM a**** 
ı tk îT . l .1 " • • ' " " 

«tun 
T»c*rruMtTBJ 

MAJbâaı ClAltolMtTo* «**-

Tkal Marta! I» HcJ nuaaraa «a 

tJ.1 
Uf tunau kaan 

Ontflı **«/•» )«f* M u m *r>a< I Tcari MMa*' to «t* 
*ı KaakO) J. rn»»itj|nwn BMMI Onvar» |«W;<ı 1*1A njunM a«a-
SM.'tK aıtı «• UVt HIVI or- «n K M H I ' I iMarltiran «MtU 
M U » kuniu t n r n ı tanı m »uıı j I7J.1Mİ » * * or«7i nyU •»• 

•tur auıukı Mnnnn ıttd »a Jaıu 
araka; oknaM, 

»3te i n i TM TfcMk ***#« 
ıaku*M»)»j utt/jn «ava) x « t » 
lııhıınj»* M M ı a dmmrt» 
Jİ.1Mİ VMfcMa «nal atUn) İ M 
ekmv. 

Kın* no:» 
k*ı«lı«M7.£lM» 

OraMv ıun*> • * * *wU4a» 
K l M u t Mat***! luv»/|aa Mm*-
ara* 

1. »V»a ManlaaMdaı OUaUl 
r m vMaaj mmvı • r*»»» « f 
•(i «JJO.000.-n. k̂ MDcAM ••>• 
Fara Mk «• «MMbi Kattktf 1. 
w« naufl«r>diıı I7X1MS >*» M 
7««l ntm nitaı lanY «rkr»aak 
I* taM* M nw»_ fMMI n*4* 
« ı v ı Ouduy inunvi « m * * 
«**•» T.C. <jyn»kı V W M fcuft-

MİBan C«H«t U r u 
bOra( T B N M I imi* 
C«na TUMuat « W Maya! Ta»-

Taa j f ı l uUMtkC İMA C«**\ 
Nago> Catoı. Um« T*a»a. îman 
Tamız 

ın>ı M U MI km ay 

•70 aaya TM Titana Kaim 
«Mniarva vMuft aaan «a «aıuf-
!uQwu4*i t nalım • ı n l ' » 
U t l N arları»] vad nMOl ta 
ok/n». 

Ckıaav Kın* Kaan 

«•/*« « 
Karar a * * MM.1MS' 

• M N M ta»*** IO.008.OOa.-TV. 
«ıyınatn«a aanayjakun lamatıa 
Oaaoaar tnonMJmn» 2a.04.iaaS 
İM* n W • « * MBM l*W ıM«v 
*aa) »a teıannunı MıkJMaa 
OMUtofM Kat* n r i ı ı akan» 
da nıftİM T.C vjıutaj Sam» H a 

Bt t a n ı W M V > H J Û M O D . - T I , 
V U I U kophanoy 

ta Kin* tu »ı» an.aoo.oao.-Ti, 

[V»XV1T7S1 

akaOy T ı > « w > * l 

ci Ha k*y<tr « 1 
TMMOltMM 

4UQ«LY*VE0O^MU 
AVIVSTICMETUHrTCa 

«mm 
Maun: Vttindı *«»Ju 

AadA a « T U M ». MC< Omm*-
yt'bldM 

TVal IMı«aa »• a< u a a 
w aiMnı yırtma Mtt* buavaı 
tVlatn »agCkı <•• MtB«fMa> 
nau ü.ıtM al* »• \ua »m» 
arunır «v»*ı NVOTKI ındt »• I» 
M W>ıw| tlnall» 

n« l » n * ""Tl* 7 t * - ««unu 

OMltar lonaı anvı 

K « V « M ; oarn.tME 
KuamıtaVl 
TtpkMıa uaKn Naat 0ak>-

nw, vuaı tat, Ü ga», Na> M> 

4- taaıt vt Tlcaa M U M ) İç 
Tkanı Oaaı MflaırtoCttı» ıtrtn 

• H I M M I M V O M . 

YUNI MÇOHA*W Haı 

Z. ŞHı* hlıaıa^rnoın Mu—h 
'«•ajan |Maa « I M I t, Mna 
uy»m> 100.00e.Tl nynamMU ««v 
mana hâk « l a n H Küm)) I 
« MarlOnM t H U » taft «• 
TW7 u ı * rna ank Müıaııaı 
i ı namımla» moU aaa T»w» 
•a a d i krtMv k « * • 
maVn tnln Yafa M okvraMrtr. 

1. Vai dnH nftanva (Ma 
HUnaıoaı- h MntM Kİ MM* 
anlık UHM0O.1I M44» VŞ«D. M 
Kaa hafM> 4JûâoaTı U6aax> 
EAthıana • M aka </4 t atav 

4 BAM nOdSıHlftCM tM>l V«4n 
o« I M t l İ l a d i m i MJP < « a Mı 
M * r a MDMuıaı u a t ı i n » a 
t M « i M k m yaat u « « 4 w 

OllMioı n k a v «atMav 

Ma*ı v a ) a h « u 
N l n m ı &wı ıv ta ı ı Unu 

sS! /I H'«vı«* 
a/ UrtJ t* <« J «"» 

C M | i M » a « l«*l« * " * 
ğvmaı a n » " » " * ' 1 * 

k M J M » ' >>«• 
Fara Ki*» *»*~ r '"*» 

•ıi9»K5r»X 

_^, . „ „ _M,YI VE 
TKAATTIMTED |»Wei1 

Tkaı Haaat W O M « IMA 
ita*) od. tun OMav Invıkvıı 

Vırl 0 a « mav M. a « H OI-
uvar aknbi 

Tka4 M««ca a «di mjıao» 
M »Ma r>av>H ıav> * ! « « • 
( M ü Kam»/ i l «a**!»»»* 
v*M t «.il» a * « , 0 S»J "T1' 
ortanr tunfc nM>«ıiwı nad 4» 
Hw aa«wın otmafcla 

m ktrlı nm Tka» Kaıaa 
MkOııMMM KnV »*•« "J «*• 
mıAıtuıudaı M^kv* 4na» 
a ı l X ı « s M M i i aad «ntjl 
an okmır. 

i y t a Maıduwı<. |iıMt "anma 
ı « aganMı •*•>*• n*it • • • 
; ar. k w atanı «Imıaaif. 

1. MaMdn. m t u l M I » 
ttıKMaı jajBl «Vnâk ban lavı-
M * 0 a * mft. 31. * <w:10 U*-
ttav «Vnlr» aımiMJır. 

t AMMA ı w k M «•«:• •» an 

ı u > OlUanjvimu 

|WX»n*tı| 

ICkWT«a« 
n a a t * * * * * 

eal I. a*. H K 1 « V.Dudu*. ûrtn> 
ntVtUaıM at«*ıdi Ol t ı ı i . lM 
a«t »aataı B> »ub» nt*. 

>»-»ıi2£Sv'k" 
M-»J,-»aMa| 

»VA)t«W41) 

•«••y 

10U1 

TJomlOManı 
oteruSou VE iHTtr<c 

kUCOBJM IklMAT) VI Tfc*ETI 
iMTCOtiMCTI 

Tkaf UMat. C»* lovMnl» 
«ajvın oat Emi a . Mikan «a. 
zam Ka. Vananı 

VM: Bın*r ci. V«W4 a. narlı 
Invbu 

Tcal MaiM >• atı IN IMI * * «t 

ifunvıiM) 

}. Ka»*>Mn aad ta H M I «aıl 
atVtakıt .DlnVaHn» o» blaky M 
tonr " • 

|«M|«yi*SO) 

Tteal Onanı 
OOflÜMTVjNZMmuUTVE 

M*W»T IMTEO |M*ET< 
Ttaaı laaaet CaVa» narı *»• 

> * > « Ik. M : M i l Kaih»/ '»-
a a h i 

n _ ^ Q n » a ı 

T a M MaıaBt fittapı »an. 
İ I İ I M M Cf4 "244/4-1 U a M f . »> 

Tkarl H M U I I • • ı k l n a a n a M 
amam ynııala «nal fcjMaı » » * • 
in fCatat» I I .1aıl»«awı a a * « 
ı ı . iMt » * w ısa* Mr> aw«-
Stı kaıviu hanmıM « M İ ı a H M 
l a m a n utrakv 

I 7 B * « * T«Vk İkan ı Kanunu 
Maonlarni uvgua otoat»» aaı»»» 
kOumuaMI b n > U n «Vamrak 
U İ 1 M 5 Ü İ I M I Mat « M » kal 
okrtJf. 

ICan/nel 
K « V * * c tUjanJl f t t 
OtUır İ M I W * . Güra» <M* 

İH, S . V ı M 

B u j M a l ı M maMDna) baa la ı 
onaMV kan* Mift ıK j M l ı luartı-

TtamOmanı _ 
M.VOT8KI UCTM. &AHIY1 v t 

T Ö U ^ L » « r t O | W » l f T I 

T ı ^ U « i a i : b v > l < * » » < a > . 
Int j l i M U > m J I ICıdMı I*-

u ta 

r m Mata* •> ı U ruNVaa 
»• Onan r a a n i ı . İ Ü * M » * * " 

İ L İ M m * n aİ4W a * U 
a » toJu kaanaı a a d » H » 

• ı M U 1 W M » » l * > < » 1 1 

Iniaa »nvnamaıl ıan«jrV»«"*n 

1. 8MM OudnV Baaına Yalı 
İ M I k ı t » »a «krrnat • * • mi 
ncSıVB (tmm*ıtfl»mu aannnda 
fubanamav. 

I fenayı «• T " * * U a " C < << 
Tcaal gana aOdMoOl t n « t • » 
I * «VMart paıaynea ana maaı * -
laia l ı l l j l l İ ! y*+r*»Mim m%k-
la ıaır M»«ala« 

r«S uy* T l * Ttonl Kanunu 
mUnlaİM .ay»aı avmk <• a» 
ıtnnuBunuıaM ktfaılM onana-
•a M-ifM »in»»»* »a l ««kta 
im akmur. 

Kav uHi: U* 1IM 

Kaıw,n «u* |Ma r M t »«>-
•*«>• 

gMM arakuvı ougûn ı»*H naf 
•HİMkı ««lanvaı. aHİ>ıaM »aın 
* * a r U ı * n a r w | l * n » < . 

i. Kurgluaan tu I M * V M m> 
oW0(on» ytHOpM a n " M M AUV 

ganĵ dan « r » » t a n o» BKflgl W 
k a M M V H 

t NılV» nfirinv un ujvfnı İH M-. 
İMA fi/kat ırıULVttPM WanW 
Htm» ». Xaw «oat fim ast« 
W M i «vjhakfı lunm I0»n Inv 
•a 1144 attunkı MrıH OVJ lom-

•d) NB uaMy KİM 

aınoduii. 
«MiAVIVI^ 

gi 
Ton Uaaut t^*a*j«*i <*ı 

nolV2 Boana K»** / " » * J 

Tteai MütarJ t i «ol ıwniM 
wj oroaıı **w™ »•*• * * * * " 
I * * * Kn1*»r t « T S S f i S 
tana anam kumk kannmna •»-
o) m uan kaMk> KaMay a. no-
a<j»ıl«ı tanl ı ı . * . ıM • * •• 
2T«C> aar><"» a»ınwnwı»tl "•• 
mı<v«anln »•*»'• anala», 

«7t3 ıltck TW Ucan» Kanunu 
nlMnaaıuıa rt9" "a»11 •» ""•• 
mulu»»T»i»ai *Wanj • * * • • 
nu i t "W aıMnaa Ha» a£KI3 
tanakuıur. 

Karar art1 

. K ı a V a n « M M . l İ M 
Kaam anıaı; Hka» trm 

ayan r a ı ı a l ı n. ı iMt » I D 
•İnal ınaıUftnı» klpanarat aaat-
lakı n a t IkavıUn un> «lana «» 
nvauvar 

1. * A * n»ı«»Jar«"'*»ı M lan-
etti anaaı ıraıo» n o >i«a ka»|i-
M H.00a000TI kyr - lnnnl »»-
a * , . * . Kaaut ». « * » * -
I l O M S tkft 1*1)0 «mk M»** 
• > « a o ı a r a » * | i«aa y a l t> 
ma T^ayiukiu «0w*ı •»«>»• " • 

Z Vukanla bala alçan k a n 
•a ıkk ı V4<uiaM «• kaytml** aay 
«alanna iaMınnnı. 

1 Vık' * H ratoaıMa al'ka 
•amana, m Muaımaı, 

M kka. kaa*> »000 * » n 
|akıatC«n«(k< . 

^g M j a aarylrftl 1.OOO.O0G.H Ufr 
MlMknkn 

a TIM»a*iu»»* kıtaat»o*-
ıa< l*k*Vk»JBn»n Ut* a » * » » -
MHH «aragM» « a » n u k a n » « 
naat d a » 4 * * ı l l * a a « « »I-
a H a k a a > ı * 

Onak M »nal» i «naa 
Onu 6sW AsayoM kua 
Onan OCknv * • « < * ' »"•» 

Oranv kava n m 

Karar m u 
Kanv a n l i H . * , t « ı 
l a v taAimı 1na< M l n f M. 

$at*l «lâMM 11.1. 'M» 0»"0 «k ' 
kat matatinaa ıa»*»vaı amOrdDo 
taran a»n«>an*r. 

pma •«•aaa'annlan (Ovan 84-
v,gu M y i n l a ı k anal m n t K 
oara ıat*mlı v> ki y* a)ıt w av 
M taa» ' alına maralı • < • * • " 
ynua, n ylrui t a mmü »• i» 1 

u t a n I»*» ' «• " i m » yasa W«» 
nuar. 

K D İ M U U oMaoaaMı aaata 
maoaa aknaatıraV ıapvaarı «m 
»aıihr^ll.-

Cnak takar 8nnoflJ İHtf 
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S O C A K t t M ' S A Y U M M rûnKhre r/cA«tr akit) OAZFTM. 
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ŞİRKETLER 

O f » Ho. ««dikey 13273 T 
•OOUR MC4.ll »A VC ı 

TtAnı atım 
«KAN aROrUMI SArlAYi VC TKARBT UWTr29 

fHMETI 

T1«ıt Kar la r ı Onca<«ytJ>*%» oHagurki <••« Zarara ık (133 KUf lM 

Tattrl «arkan n* « M « I m n a v» amana yutanca y u n r» aaa«« a ı H*a urUud** MA 
«uruvmn «Un kYalad iarkatkı Sarayı » • lata*»» oakanatnan 3«. 1 i . t M 4 ıvttrkda «aı»y»j-
«aft fçmn m ırıunavanalnaı t a « t *a itan Mamut OtıOött 2 ıwtaıt||nln l a a d k M M 
.yara» 1» .1 Z\ t t a »trirı vt * 1 M 7 aayıli irrua bayamamnl mam<ın)faia*«M vaatVnn namlı. 
1a 

( 7 ( 2 aaya» T«rt Tkaraı K M H N I h g M a M H uygun atarak. v« aıafflviufumutdakı Ml-
aahra aayanavnk ] O t u l M 5 UriMnea raarj loıkkfll I M olunur. 

<«miı j _ _ 
V l l U âalar ı . n n i U l , ıkaratlaaları — 

fraraaalar « H M Mr L l . l t . a «UMt karata>|lal> 
rrıaBİarı raaalk 

l l a r l a , Uka41>a U a . U a r U Hu laıJJ/1 «aklkar/ia laakaV 
I . h a v H t o t.t, lakaautaa 

I d C İ ' , l lkaalıa Ca4. Ikarka «k. • a ı j V I ^akMar/Ia taraal 

• a a t t v v . 
ı t tLnrl» « u m w ı a w ı ı > •• 

~Î-««J ı « Mrl<~>»ta» u l r « . < ı > U ı ı •» W N » I ı , l « r t « l r . f * , 
• a t f l a r t | l a aarattU ı l ı * « | a ı . aar<al>, . » • • . kaalaaa. 
kaalraallak, a»4lla, a i t t i , aar l , «ant aar ı , ararlllk. a ı a l a t U , 
aalklaal», (akakıl akta lok, avalaalla i l l a , aafa, kkkal,, 
a » B karaar «a »araalklarla, «1«| »• aiaaoclaın*, 

« I «ar lan» »• » l a » " araaa I r t a l . r l , «aatr alarak 1»»4 "a l l a t , 
aakUjaı «a aka aa « a r l ı n a , «arat Bavlar la , 

• I l a l ı k lUa w a l aaaatlart kahLarl »aa, r a n aaalll " 
««.nUartala, 

41 M i Maarl » . kürk aa- y a n aakan ra » U l « l < u , 
a l »a» ( « r l l - a r t—, ataallfc aa »a4a«l I r t a l a r U , aa*, j a r ı aaaakl, 

«a aaaal larUla, 
f) l l r a l . aakaUlarla ra Kar «ar I I »a. >• «rfa O * . M a l a r t a t a , 
«J faaak, Ja» İ f a * , aaat vt raaaatU tUtt kaa, »art aaaU aa 

aaaUlarMla , 
. »t «ar t t r l « alattu-ut, alıaaraaıs, kUauajaa , i ı H l u m u ' • 

lataal aalaaıalariaia, 
- l ) Tak l lU • • MataatLraa W , f~\ aaaHL " . — O U . r l . t » , 

U Jialarla ta aauraaa aaajt «aaıtalaj ı at l«4ak aM-fa^aatAl., 
] ) (Uaakla h r a u I l U t « > t U a a U a r U U , 
k) ki>7a»l taa, iart . a M I l «a a a a U l a r U , . . 
1) «ar t l r i a u « M H M H taa t l Ikr lal ır la, 

' f a r ı Mlıaaa va atyaaaa, aaaaa araf<W«aaa( raaarl«aat a ra t ta l , 
u ıa ia lL, « L J * •« aalaaı, rlahaLat aa Uıaaaatıaı javaıajı. 

C. (aaaaı t . / . n i » aakaal <i ı t u l l U a U( i>> a l v a . a « , l . Kata 
«araafc, aattı^a, allıaa «a raa»a aar«»İB#Ua alaak, aaLaa*, itfcalat a» 
lAraealıaı fakMa]t klralaaaJa.rara alraıa a«r*>au 

) -»lr taS • • ; >ıt>a, taarlaı aa «itar y a a u a r u aiıaa* " « a u t 
aaaaaaalariak.^ »aataraapaaa, aaaaraa^aaa4 aaatuıa. la aı .Alf «aaıaıavaal, 

•allar. a a u a U l r . la ia tah ıur a i ıa ra laaOU tt aı|rafa aartaiLu 
L. aykaa aaiaat aa luaaaaa 4a«uiaaa j a a l l *a f***j, «aaıa - . 

•aaiar &a artaUık k a r a t u ı / , aajraUu artaklaiava l|ttraaı a l a t U l " 
• u « l ( » a a J ı » ) , la laal aa lltaaa aalaşj t lar ı >a>a»ulr> l»Ua 
•a «arka U a r U • • İkraa aaaklUa. 

pnjataıaMcılmaaa asraMarM «oorttnafoılak yapmak va yapunaaA kg RiK f(M jaraHI 
fı*r «9K0 « K flarva va OrtrtaAılA atamaaı v« M M t kımtanntaaı kJnya varlaamf Vıal 
»«»ratKlaTnaK. 

a - | l»k«ı aa>4a« va «aavavta U 4 U I raaat'ia t â ı i âaâaa'nâiâr, 
«akla aa aaaparaUllara fcaaaaaaa* aalaaaall. laalalara <Uv**, ka lalart 
raaaak aaya t n l ı n a t . 

a . «uaaa iartaa aaaaialut , rakaarılk akaaaaıUlu l aaakUl r .Ma l : 
•aaa l , aaaartaaaı, la LU kaal, raalaraal aafatırra. faaiaa,a|laata ra r l a r i , 
»la», raaaj» kaaa.. a tar t i t taaAolarl laaU ««aaltla-, aaaaat laalalarl 
• l a a l l a r . aaifAUlr " ' * ' 

fataıla. . 
aaı-ka U a r U >a lWaa aaaklUr. 
. a j»wı Mkaai aa r a n ı ı a laa.aaaaa t t l a aUaUala aaJul 

t a a l a l a r a Uttaaf aalakl,11/, aartr a lab i l i r , 4arU a l a a U U , kirala 
aarakUU aa akaraaa UralayaktUa. 

1-aVkıa laaaaaaa «ıraa « a t l a r » l a a i a t u ı taaaaUarua raftkraaUlr , 
Lata taat lU , t"aa ra ıaa lUr aa ?aa>ajratulr. 

I . »İrtat kaanıaaaa firaA lalaa »it* «aaUaa fa < t | tUmttA^, u a , 
araa.r . kı*a rayl.lt ar.41 alaa •alaaâakark j ra fa t l lu , « inatta t a ı u a ı 
4a>aaa|ı UUkraalaX4a * » ' — " • ! " f t * " * alacaklarla» laaUaı » İ l l a * 
ala»* u u iMkUaakal İ M U | 1 r» aaaaal »akaI alaaULr. rak »a-aüt r . 
f i r M I aaaaaaaa1a« aklaaaLUt karalar U U aarrlkaa*»! laaaa|l <a aaalaal 
rakal n ı ı l U l ı . 

1». «u tu l aakial aa kaaaaaaaa fanaalaşaaal 1|U **n. aa|Ma, 
aaka« atarkaal aaaafalar kguraiafaatlir, aalaa a lak lur , aa ta l l l l r . laaa 
aaakiua tart a t u a a k u t r . ı « l a i « a ı l u , raa». «arat u kaantrlara k a i ı l a . 

' U ı a l r k a t aaataaa ra baıvaafla U r U l «jlarat> kar i a r l ı l l aa r l , »Uat, 
aal» a» ka«aaxl taaarrarlaraa aataarai.ua. 

itaSCı 
4»rka*4> ••»a^at la uaaaA'«aaUr,aaaak ar lakla» karala karart ra 

kkpaaarak aaaaaja f Tllarak a k k — l ı f T t i kakar aaaaıak a a r t ı f U fart la l j 
•a «uaa«a r^alar aa ir t ıkak kuraları aajakuır. 

( M U . 
l l a t r ? » «KMrll • _ : 

( t rka ıU « « r . a l ' t . ı a l l ra l laa H U U l l U J İ > ' « aaalaaık «ara 
aauaaaaka» «tla' ır . la aa>a artaaâar karaja «ara / t / t ı ıa aac^ai Jaaajı ra 
Ttaarat lakaajı|ı'»a«»ı lata aiaaa la r tUU.k taaKt laaUl r ->7> u u t t l a a U l r 

« M H - I . ' 
fiîSÜLtîüUHÎ : • 

.»kkarU a a r a » a a t Utİ S U » « . 
«aaaa I 

arrtAaıı, lov.oeo.oao..lJiLrB«\ 

tArartaa^a ***m*i la ırâl »«Ualı aka», İ / t ' â taklfa aatiat, frll* a«lar 
Vl 'kaa artaaoar k»r»ttıa*N altaarak k4r<tfa |«ra Maaaraa»u< 

aVkala a t i Uaalar Tara Tlcaral faıtaaaaıa. J7. aataaat «raıaaları 
u u ı tafnak«artfrlaıkkarmarttarMa«ylunaıaju yaroa m « w jaraa*•» no" ' n"" 
kvvajj yfa7Ur. 

«trkatla tarra »a aaaaalalrrt artaal«r kurala taraflaaaa l a Ü H r t 
• t r ™j» »traaa aaakr aaranataa rkrJlUar. tUkat aaakrl »larat »aaaall 
aort, a n U a t r i i a . 

purriı Tini ; 
f l / ka l l akakrlar taarU atar .a tnat l Uaaaı aaaaaa laaatar v taa l 

karalı» Ura.rta4an taaatr, taatU «a tlaa alıamr. Oaaat alMara »aaaaaJA 
laaar alalartt laraatrta «trkait laaall aa l l taa atarakttr. 

ptlk.lla kaaaa n l t Oaak a f tua k l ı t aU rV< kaalar 
ataatutaa» « W aaaa arar.lalaaa O» k a n ı r ı l i «ırkatla 
karalil la U r U k a ı aa«lwara«. aralık aflaıa »akaara l»aı< • 

J İkrtrat tacaal a j r ı l ı r , 
aaıatk alaaaaarlara ktaaaia aaravalart Uı.rUtaa klaaalati arauıraa 
» a £ l U l r . I a T t l r i t rak a4aalarU ktaaaaa/lara laM'U«aat «ararU.ruUaa 
aucar«aa. T . ' ' l . ' a « i >**• aaaaUaMte C nkraatata i aaaaralı kaaU 
a»ra|iaaa t 10 arr t lara* aaaj.1 1—^ aktara attaalr.lCAraaa kır aatauta 
klanaarUra «attlalaaa». • « ! • «Irk.k «Ula la la ıuaaat »ara aaaarlart, 
ataa.UUar» İkraaıtr» alarak aartlaaal « » 1 «ararlar'«tokat .afaatraalata 
aa aa t Ja' lkl aaaalU •—* aiaaaaarlaru karaflarUU kaBıtaır, 

Ikltra 
ka atktarıa aaalaa. 

kanaat fa l * l t )ark lkı«i>al aaa'iart Ua kaaa» »a k« ara .«a. 
alakalarla» «t>a arrilaaaı faralaa alalar a r n karaan aırılrr4l*C' 
«arlart U r aaktıalaaa. 

IMHaVU., 
c u u l i n t ı 

ı kalaaaaraa kaaaalar' kakktaaa TUfc ntara i aaaaau'aaa 

. » n a i l . : noaaa yASAhtOOü» 

0 o r y ı r > » M U « 5 I M 

tVıtkjr HoMya v* Omun oronlaH Saruyı M nctraı ı.ırl Stt 

llku (.mitaa Sıkan» a ita raaıuvalaal ıncatanaaı va> m Tkırar Kınunu'ra 
SOl.ma^dı^prk^rıcarlrVaaVıkuıVüaNrıaUjnvarlmajilr. 

lamar. tayn Sak* rtouoro »aarnl w«vapr«a ımfa 

Hokaı CıKtan Btnka Adc TOrkVa CumlaJrryaıf Zkıat Bnıka-n 
»tarata (usaal: SaaVaHya 
(««kavMIMan « JOH.O00TL 
B r o k a M a k l u b u T . r t h ^ S a v m M l l I M a O 

rUalUy Tlcarat «İr i l Mara«riü»uMl 

«Ol Ma. rUaMay 1 S » İ 

.V-
'i #- -

Tlrari Mar taU turNayKya VatıOfVmnakN'rtfAâakaaiarlaiar.Kl » 
Tlctn MçmauJ \ra ucıl numara» v ı arrrara.yukavıdt ««mı »a lanca ** »n lanranaaf M U 

kumimın • " • Unataal tak ava Sanayi aa Taran* JakMkJajaı J0. l2.HBI laraSaMa Okyv» 
dM OKaaı « t w mukamUM i M r j n f m I t A a ^ »TaMaM 7 M 
C««n. l ] . IM4kı rMv«* )g32uy*RMIgavar«a > Tla^ ' rM( lv^^ 

(712 «ry* T u t ThurM Hutuau htkOınlanna uygun olınk v« marnunujurmrirjun tal-
fajkara <layın*waa ) CKık t f33 uruıınria laacH a*ıa«JHa(i «unur. 

ıaar ı - ava«ıı 

. t . laaaaa.M^. 

1M| t l r ta l la»Ut-<l 

|Ckawam MM. aarkaaaı 
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. I I » . M|-> 

^ " ' ^ . * y * * f , i " , ' " COfİVı 5o*i tVr.1' 

ı « l ' f ) | ı < « " 
t « i l «T ııo# yn*«ı 

1 - H»'|.»M. «t»l | l l» ««•«••«•I 

• - »»* U.rl< 
» » h l . . » » . 

>ııı »*4i i ı»*t t i» • ev ı i v ı . «««'«»«t -

|ı a o rvriN** - - M , a*-» . . . r - . ı i f»* 

i l . - . . . . — . . U f l l 
t»l*a», 4<arl»V»»l aa»»«l 

ı . t ı * » . «giıı ı , %***iAı***ı * » a n r ' j t » « ı • . »»t ı * i i i * 

I - t i l * » ^ M»î»a. l*CIMf»t . * * « W U * » . ( l . - J l . W»l»r 
•^-' «ıMg . . . . . . •*•»•>.««' »t • •*•« I I ' K I I ' I M I I U<->» 

f - t l ' . a ı l . !•»•»* l«J» » - . .» İ l t« l l t l» r j l l t J m İ l * * » , 
l i r K I « | » I « »f«l . . f.S.1 l ı M ' ^ ı " d ı » » İ r * * * , 

, 1«- l l - . - t l . l u l l ı i l ' • • * « , . . t ı r , « 1,1.r> , . . . 

naluıti »aiMiı/u )Mi«ı t n u ı « m i H 9c « I «MinıaiM* ııtirık • « • •« 
) ] SUAM»*«™a.»lçjMfol«r»*»l*4«r\0<ı«;l4/ıaıv« 

»Wr .oa j . l i 

. 1 I M C I I •» İ l — - » l U l . l 1 . 

l i M l t u n m a İ M I*».I 
« . • M . « M . - « l » r * » " M » ' l 
I » J » W M ı l l H » H . 4 M . ıır««MaBİtrv«Tl < 

I . M . t V . . f l l l n u l t l « ı l < l . ' ı 

ı.aoa.aaa. > ıa ıL ı» . ı l ra» tn . ı 

l * r l «*4lı «•!««« ı a » t ı l l ı » İ n a l «»'»«»1.1ı* aMİu"avf> r»»4« 
• • »| »I» » . ! •>• I I» •"^••1 I l*«aH •»< » ~ . l F ^ l l ı ' 

•*..*» • - I I * * » 

I I K I ' I " TtMI lJ 

,..-£ ! i ,» ı i ı ••.-->... •* 
« I I I H ı l ı ' l » l» . . * l t * * * l l 

« I I İ r i • " « < »an» I I» ] 

M « " i 10 Ortakaayınyirmiyiqaqtnvayagatmaan N i » ı U M M « V m a t a f c m a r n » 
»» kır t w v haaaiıinna U.UU lUıar w»Na« lotJantı gonendan Hi»a»n t v i r ıravJa Sa-

f .k.Mt»!"»' a*«a* ' l l -c.»l 

*"?,*:££'£! ÎKÎ;*" 

:> l»Ul-«. • • ( • • / • y i l l ' ' . U t M Kft«MMriWı M*A»n » ı 
••ta b4"-tn4«M N t l » 1 f ' l f * » » " * * ««l* l t lk>. »U'f I|tlr*< 

L 

Öoayaflo- }ii.lW>\4 

Ernnyt! 3ıd« î»xayt va T ı ; w !.(d T>° 

'ıen i'mtua Srtwı* a ««a üiırtavajiaaı «Kctaıımı va Toıa r ı t m - Hionnıj'ru» 
50» m«M»i3m*{pnnımMn'nnıMıJna!ı»ıv»nıır'i(iH. 

lamat îayı n futa M M M ( u m ı MOMr v« i m * 

tmuttunBmu.'ıot * < p ı « H T M i t < n u K A.? 
m u { I M I f a n ı 
ttoia Mfcun: I JO.0O0.M0 TL 
3mtıM. ım*aTınt ı««S«ynrJ8 İ 2 . 1 M 4 0 

x m * o y Ticıpıt 5»ı|ljM«mu«1ııJıııX«» 

3lcU Na. Kı*n«ır |6IOO 

JMJ< A J | M . AKfOUk 

Tleui M ı r t i ı t »X«nj»l««»ırn(lc«4 flo?0C«vttI W.ltrç« t««nW 

rvırt M«rk4U ıl< n o U I M I um <kı»jm yı*«HM ) w ı * •/< " * ™ •" " " tarınn4Mı c*n 
«uıutmuı Oltu kmıı«t ırt«(wı Stnty M İKtnt MMntJmn 21.111 İ M u n r m o ornvr-
4tn g««u • * « n u n v « « m n n « l n fl>« tunml t ^«ml s M«rtJK* ı mdM>4wı j « 
(an 27.11.1 M 4 H > M M >]B77 »«ıh l>Ma taywıwı«»l m«oıv«/rfmk« v»rtk"l« *••>»•(• 

( 7 İ 2 « » • T«f* H n W Nuıuro M k o n t v u t V|^MF 0<«r«H »• ıim»u<!ıı<fJ"i><<«»l 6<H-
B«»ırl «•vtnUaıM tOcW H»'.l»^r»rm>ı»»<II »0111114i••noJuıM 

»T-̂ öL r**cc 
« H l f tXVn« 

»«•»«i »< rıç«»tT ı_miTtff s ı m n 
• M IDILCIKEİI 

•URJ-Ut 
" * D « l ı 
• » •«< • • ıs la « • la«»»cg»Ji .»r»»l , .c (aat»^li»> ı ^ ı 

l l a l taa a l r l ı t »_rvl«uı<v'. 

».' • • • » • » W C T ' 
l»«ılt r*l*i ı ı l l o l n.ıioe 
T.e «VrWtl« 

• 1 HMJ* taeruteı 
.C»*«t»Ctl»'- «l l»»l C « »I 

J . C 
H.W NUI7CT 3LMCMM 

C « » l a»)r cad.^a'aa to««v Cavı^»)«« 
r . e w » v » u 

D) I U I aLI b*L«IC 
I f H«ıı« c»»;.lala<m' aa«»W la»«r • 
r .e ur ruku 

sıra«tıj» a»«iıc» «»»c «• I ^ - V « M aw^l» 
» l l t i H ı -•• l»»1«rtını«tı»» tr*nar\*r 

ı c f M t u . 

» . ^ . t / IITM^U. 

M a i l C.flaa "•' n « l l « » ' i r « 

» i l uo.J e.a '«laik/ ınavavK. 

A l t l » » • 1 . 
al»ü« i l m i ) a»Ma<Mak«rl,a'ı»«l» . . ıno^jır. . . » İ H — - I H ' .ftiaallı 
>ayalaı'l,»a>-»att<'a M r ' l a r t » l " - l l ,.:,ı - lo l» . . m ı l ı ' i , ! » ! 1 

. l » . U ı - . . « l - l . - . » l k r « ı M « . « • M . / . l - v l » M a . l x i . a r t i . i t . » ! . ' ' . 
a . l l . l l l ^ l . - , . < O 0 U » . | . - . . k ı l l ^ a . laacı l . . . I M ! » f . . H v ı l K 
İ l a ! * v . »• M»l l»a« h u l l ^ l l a a a . l l ' . « i « H . a H » l « » l »a4 r»»i»»»yı 

. l i f t aaaun - . *at»/j»<> a w ı » l i la H a l t ı ' « k ı u ı , o . ' u ı I i •>. »*»i-
( l « . . . . - . . l l > 
yara•» 
a asa*» 

amakı ••yıavitâ.'kaaa . 
uı 

e l ««•• tür 10 Caa l l»» ( •»!vakarda»! ı ıtkvlytt I * * »«vuçuk laanıt 
ı « ı< ın ,auar i« ıs.»ı«a »« tanc«' i ~aaa la r !« ı . a i l "> a- — > : 
»^aJ.I^4»A M*e , ru«n .P^ tw« • e / > . » a * l g > a ' a / l l . a l a l r * ^ at l rn î ' l r l ı 
i n i l ı ıa » K l . . - . r .-m . . . . r ı » » . : a l . r . t » H K . < • - . « « ı « ^ . 

aı Har t i f lO » m i l l i . , Cıa-a v» , ! , « * • » « a ı . ı » u . ı n l * j ı | . ı t n . l ı 
I W « I , taatan rm a«ra<ı»naa l l »» '»« l» t v»»)*.a. ^ - » urlu .««»llar 
»la»a, ,aac««a » . Or . l a * . I l r a t . h »a Ibra&. ı ını r***** 
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3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Tarihî Millî Parkında yapılan bir 
projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5225) 

T Ü R K Î Y E B Ü Y Ü K MflOLLET MECLİSİ BAŞJCANLIÖINA 

Aşağıdaki somlar ımın Çevre v e Orman Bakanı Osman Pepe tarafından yazı l ı olarak 
cevaplandırılmasına arz ederim.Saygılarımla. 

A h m i t KtİcOk 
Ç&naidcahfVlUIetvekili 

Çanakkale den iz ve kara savaşlarının yapıldığı bölgemiz olan Gel ibolu Tarihi Milli 
Parkı'nda ; tarihi, kültürel değerleri, orman ve bitki örtüsünün korunması v e geliştirilmesi, 
bö lgenin yapısını bozmadan, ziyaretçilerin bölgeyi rahatlıkla gezebilmeleri için bir projenin 
uygulanmakta o lduğu malumunuzdur. 

B u projenin uygulanması ve 6 6 ana parçadan önemli bir kısmının yapımının 90 .Yı l 
törenlerine kadar bitirilmesi planlandığı şahsuuzca mecl iste defalarca ifade edilmiştir.Bu 
projenin çabuklukla yaşama geçirilmesini sağlayacak ihale kanununda değiş ikl ik yapan ilgili 
kanun teklifi hükümet tarafından henüz T B M M de kanunlaştınlamamıştır, 

1-İlgili kanun değiş ikl iğ i henüz gerçekleşmediği halde Tarihi Milli Park içerisindeki devam 
eden işler v e yapılacak ihaleler hangi yöntem ve kriterlere göre yapılmıştır v e yapılacaktır? 

2-20OO yı l ından sonra Tarihi Mill i Park içerisindeki ihaleler hangi şekilde v e kriterlerle hangi 
firmalara verilmiştir, hangi işlere ne kadar para hangi usullerle ödenmiştir? 

3-Projenin gerçekleşmes iy le ile ilgili olarak konuya duyarlı özel ve tüzel kuruluşlardan zaman 
zaman bö lgen in talan edildiği v e şehitlik tespitlerinde hatalar yapıldığı ve bö lge coğrafyasının 
doğal tarihi yapıs ına zarar verildiği iddiaları doğru mudur? 

4-Tarihi Mil l i Park içerisinde bazı projelerin yapımı* -. hangi özel firmalara devredilmiştir,bu 
imalatların kontrol ve yapımı konusunda hangi tedbirleri aldınız? 

5-Projerıin uygulanması sırasında 18 Mart Üniversitesi Tarih Bö lümünün bilgi' ve 
• - .-vübelerinden yararlanılıyor mu? 

T . c:. -~«— — 
Ç E V R E VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-O2-09O.01- / ^ 7 3 ~ l û o e . / J /fy /20O5 

Konu : Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 21/03/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün "Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı'nda yapılan bir projeye ilişkin " 7/5225 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir 

Arz ederim. 

Ek: 
1. Cevabi yazı 
2. İhale döküm listesi 
3. Kitapçık 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜĞÜN 
"GELİBOLU TARİHİ MİLLİ PARKTNDA YAPILAN BİR PROJEYE İLİŞKİN " 

7/5225 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içinde yapılmış, devam eden ve yapılacak 
ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılmaktadır. Bir takım yatırım işleri de 
aciliyet ve iş yoğunluğu nedeniyle, Bütçe Kanunun 1 l/c maddesine dayanılarak Bakan Onayı 
ile Çanakkale Valiliğine ödenek aktarılmak suretiyle yaptırılmaktadır. 

2,4- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı yatırım bütçesinden yapılan ihale döküm 
listesi (EK-1) ekte gönderilmekte olup, yapılması gereken işler Kamu İhale Kanununa göre 
yapılmıştır. 

Bu projelerin bir bölümünün kontrolü Çevre ve Orman Bakanlığı teknik elemanları 
tarafindan yapılmakta olup, bazı özellikli projelerin uygulama aşamasında kontrollüğü de 
ihale sonucu belirlenen müşavir firma tarafından gerçekleştirilmektedir. 

3- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun devreli Gelişme Planı 23 Aralık 2003 
tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Milli Park için harcamalar da bu tarihten sonra 
başlamıştır. Ayrıca, Gelibolu Yanmadası Tarihi Milli Parkı Kanunu 2000 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 1/5000 ölçekli Sebdülbahir ve Kabatepe KATS alanı Ana Planı da ODTÜ Proje 
Grubu tarafindan hazırlanmış ve Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge 
Kurulu onayından geçerek uygulamaya başlanmıştır. Milli Park sının içinde yapılan tüm 
uygulamalar; ilgili kanunlar, 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı ve 1/5000 ölçekli 
Plan hükümleri uyannca, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıktan Koruma Bölge Kurulu onayı 
alınarak, 18 Mart Üniversitesi öğretim üyeleri, bölgedeki sivil toplum kuruluşlan, yerel 
kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmektedir. 

Milli Park'ın alan büyüklüğü 33.000 hektardır. Şehitlik yerlerinin tespiti için 1916 
yılında savaş sonrası yapılmış olan ve yabancılann da o dönemde kendi mezarlıklannın 
yerlerinin tespitinde kullandıkları Şevki Paşa Haritası kullanılmıştır. Üzerinden 90 yıl geçmesi 
nedeniyle bazı Şehitliklerimizin tarla olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Şehitlik yerlerinin 
tespitinde ve yapılan uygulamalarda 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Prof. Dr. 
A.Osman UYSAL ve Tarih ve Kültür Danışma Kurulu üyeleri ile koordineli olarak çalışılmış 
ve raporlar hazırlanarak Milli Park Müdürlüğümüze iletilmiştir. Uzun Devreli Gelişme 
Planında öngörülen Şehitler Coğrafyası Projesi Milli Park'ın öncelikli projeleri arasında yer 
almakta olup, yapılan tüm uygulamalarda bölge coğrafyasını, Milli Park kaynak değerlerini 
korumak temel ilkemizdir. 

5- Projenin uygulanması aşamalarında, Projenin özelliğine göre 18 Mart 
Üniversitesi'nin ilgili birimleri ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Öncelikli 
projelerden Alan Kılavuzluğu Eğitimleri ve Şehitler Coğrafyası Projelerinde Çanakkale 
Üniversitesi ile işbirliği yapılmaktadır. Milli Park'ın hemen yakınında bir üniversitenin varlığı 
Bakanlığımızca bir avantaj olarak kabul edilmekte, alanda yer alan tüm uygulamalann 18 
Mart Üniversitesi ve diğer üniversiteler, Genel Kurmay ATAŞE Başkanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Çanakkale Kültür ve Tabiat Bölge Kurulu, ilgili tüm Resmî kurum ve kuruluşlar ve 
sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. 

Aynca, Planda öngörülen ve görsellik esasjanna dayalı Tarih ve Kültür İhjişas 
Bölümü Danışma Kurulunda 18 Mart Üniversitesi Tarih bolümü öğretim göraçfîiyfyfi^ 
Ahmet ESENKAYA, Marmara Üniversitesinden Çanakkale tarihi konusunda^^âVpro^V 
Dr. Cevdet KÜÇÜK, Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN, Prof. Dr. Süleyman B^fOÇ^^â^' 
almaktadırlar. ' « 2 'VV '" » * 

• t s > ov'-.; J? 
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DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GYTMP ÖZEL HESAP VE GENEL BÜTÇESİ 2004-2005 YILI PROJE VE YAPIM İŞİ 

İHALE DÖKÜM LİSTESİ (EK-1) 

YTL (KDV DAHİL) 

FİRMA ADI 

Günal Inş.A.Ş. 
Mapa Inş.A.Ş. 
Bio-Tek Ltd. Şti. 
Bio-Tek Ltd.Şti. 
İnnova Bilişim A. Ş 
Firuze Reklam 
Firuze MERAL 
Ilyas ŞENTURK- Hastaş 
Inş.A.Ş. Çınar Peyzaj 
Ltd.OrtakJığı 
Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 

Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 

Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 

Dalokay ve Güzer Mim. 
Ltd.Şti. 
P.M.P. Kemal OZGUR 

Atmosfer Plan.Tas.A.Ş. 

Altyapı Müh.Ltd.Şti 

Geogis Müh.Ltd.Şti 

Akademi Zemin ve Su 
Sondaj Ltd.Şti. 
Kale Harita Planlama 
Alpay SAKA 
Boğaziçi Harita Ltd.Şti. 

Güre Harita Planlama 
A.Barış GÜRE 
Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 

İŞİN ADI 

Ana Tanıtım Mer. Bina Inş. 
İstinat Duvan 
Evsel Atıksu Arıtma Tesisi 
Biyolojik Arıtma Tesisi 
4 ad.Bilgisayar Kioks Alımı 
Aliminyun Sunum Tablosu ve 
Şehit İsimlikleri 
Ana Tanıtım Merkezi Çevre 
Düzenleme İşi 

Morto Koyu-Jandarma 
Otoparkı Halihazır Harita ve 
Plan Krokileri 
Morto Koyu Otopark ve 
Abide arası Patika Yol 
Halihazır Haritaları 
Morto Koyu Otoparkının 
Halihazır Haritaları ve Ağaç 
Roleveleri 
Kilye Koyu girişi 18 ada 1 -3 
parsel peyzaj projesi 
Kilye Koyu Ana Tanıtım 
Mer- kezi Çevre Düzenleme 
projesi 
Açık ve kapalı Sergi Salonu 
Tasannu (I.-II Aşama) 
Alçıtepe Bakı Noktası Yolu 
Projesi 
Anafartalar sahil yolu (Anzak 
yolu) Projesi 
Jeolojik ve Jeoteknik Etüt 
Çalışması Hizmet alımı 
GYTMP Muhtelif Yerlerinin 
Halihazır Harita Çizimi 
57.Alay Otoparkı ve Anzak 
Ko- yu yoluna ait Halihazır 
Har.yap. 
Koca Çimentepe Halihazır 
Haritası Çizimi 
Kilye Koyu Proje Koordinat-
landınlması, arazi 
aplikasyonu ve kot alımları 

İHALE 
YÖNTEMİ 

4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

İHALE BEDELİ 

2.367.382.-
200.600.-
67.850.-
65.490.-
24.367.-
13.452.-

778.726.-

8.496.-

7.670.-

8.401.-

7.670,-

7.670.-

13.865.-

82.482.-

~~ 80.8307 

48.675.-

5.900.-

8.260-

3.648.-

8.531.-
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Atlas Harita 
Murat DEMİRYAY 

Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 
Boğaziçi Harita 
Planlama Ltd.Şti 

Eksen Harita 
Plan.Ltd.Şti. 
Jeo-Tek Sondaj İşi. 
İsmail KANLI 
Koçoğlu Inş.Ltd.Şti. 
Küçükler Inş.Ltd.Şti. 
Detay Yapı Tur.Ltd.Sti. 
ÜSAT Inş.Ltd.Şti. 
Ezgi İnş.Ltd.Şti. 
Aydoğan Inş. Ltd.Şti. 

Tekaral İnş.Ltd.Şti. 

Teğet Mim.Mobal Ortak 
Girişim 
Yeniyapı Şehircilik 
Mim.Müh.Müş.A.Ş. 
Ege Plan Ltd.Şti. 

Onuk Sağlık Hiz. 
Ltd.Şti. 

Uygur Mim. Ltd.Şti. 

Uygur Mim. Ltd.Şti. 

Şayka Inş.Mim.Ltd.Şti 

Aytekin BİBER 
Şayka Inş.Mim.Ltd.Şti 

Sembol inşaat Ltd.Şti. 

Atis Ltd.Şti. 

Atis Ltd.Şti. 

Alçıtepe Köyü askeri alana ait 
Halihazır Harita Ağaç 
Rolevesi ve Plan Kotelerinin 
yapılması 
Kabatepe Günübirlik alana ait 
Halihazır Harita ve Roleve işi 
Fidanlık Halihazır Harita ve 
Ağaç Rolevesi -
Damakçıbayın Kamulaştırma 
İfrazı ve dosya- ların 
hazırlanması 
Çöp depolama alanlarının 
Halihazır Haritalarının Çizimi 
2 ad. Sondaj Kuyusu açılması 

Kayrak taşı Döşeme işi 
1 ad. Silme Kuyu Yapımı 
Granit Döşeme işçiliği 
57 net Alay Otopark'ı yapımı 
25 ad.Satış Standı alımı 
150 kişi kapasiteli Mobü 
Tiribûn 
Kilye Koyu Ana Tanıtım 
Merkezi açık ve kapalı Sergi 
salonları Tefrişi 
Mobilya yapımı 

Proje Danışmanlık ve 
Kontrollük Hizmetleri 
Alçıtepe, Kilitbakır 
Sebdülbahir Köyü İmar Planı 
Kilye Koyu Ana Tanıtım 
Mer-kezi İç Dekorasyon 
Mob.Tas. 
19,20 ve 23 nolu Şehitlik 
düzenlemeleri Projeleri 
Morto Koyu Ziyaretçi 
Dinlenme Noktası Projesi 
Mimarlık Müh. Proje 
Hizmet atım işi 
Morto Koyu Otopark yapımı 
Mimari Teknik Uygulama 
Sorumluluğu Hizmet alım işi 
Kocadere Şehitliği Hastane 
yapımı 

Alçıtepe Bakı Noktası Yolu 
yapımı 
Alçıtepe Abide Ring Yolu 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 
4734 Sayılı Kanun 

Çanakkale 
Valiliği Özel 
İdaresince İhale 
(Ç.V.Ö.İ.İhale) 
Ç.V.O.I.Ihale 

Ç.V.O.LIhale 

41.300.-

64.900.-

5.923.-

1.460.-

2.360.-

8.413.-
2.655.-
1.770.-

82.010.-
61.950.-
58.469.-

68.676.-

114.283.-

326.860.-

250.457.-

6.195.-

17.700-

22.420.-

61.360.-

115.286.-
8.260.-

542,800.-

1.62^.600.-

1.799.500.-

SMT İnş.Ltd.Şti. 

SMT İnş.Ltd.Şti. 

Polmad Ltd.Şti. 

Yankı İnş.Ltd.Şti. 
Yankı İnş.Ltd.Şti. 

Milli Parklar (6 kişi) 

Behramlı Şehitliği 

Jandarma İskelesi Ziyaretçi 
Dinlenme Merkezi 
Çanakkale Savaşı 
Komutanları Rölyefi 
Kilye Koyu Kavşağı yapımı 
Anafartalar Sahil Yolu 
Yapımı 
Milli Park Logo Yarışması 

Ç.V.Ö.İ.İhale 

Ç.V.Ö.İ.İhale 

Ç.V.Ö.İ.İhale 

Ç.V.Ö.İ.İhale 
Ç.V.Ö.İ.İhale 

4734 Sayılı Kanun 

340.725.-

1.062.000.-

ı 182.664.-

» 558.376.-
3.239.100.-

20.500.-

TOPLAM : 14.523.847.-
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4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, yeşilkart sahibi yurttaşlardan ilaç payı alınması 
kararına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/5394) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

İzmir Milletvekil 

1. Yeşil Kart uygulamasının amacı; Ödeme gücü olmayan vatandaşların ted; 
giderlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır ve bu uygulama sosyal devlet olma özelliği] 
bir gereğidir. Yapılan kanun değişikliği ile ayakta tedavi gören Yeşil Kart sahibi yurttaşlarc 
yüzde 20 oranında ilaç katkı payı kesintisi yapılası karan alınmıştır. Bu kararın, sosyal 
devlet olma ve Yeşil Kart verme amacına ters düştüğünü düşünmüyor musunuz ve 
yanlışlığı gidermek için nasıl bir girişimde bulunacaksınız? 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :BIOOTHG0740007 
Konu:Soru Önergesi. 

flftf*» 07*81» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:31.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM tarafından. Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen Ya/ılı 
Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr/Recer?!AKlflAĞ 
'BAKAN 
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İzmir Milletvekili Sn. Enver ÖKTEM Tarafından Verilen "Yeşil Kart sahfbi 
yurttaşlardan ilaç katkı payı alınması kararı" ile alakalı 

Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORU: 

Yeşil Kart uygulamasının amacı; ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi 
giderlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır ve bu uygulama sosyal devlet olma 
özelliğinin bir gereğidir. Yapılan kanun değişikliği ile ayakta tedavi gören Yeşil Kart 
sahibi yurttaşlardan yüzde 20 oranında ilaç katkı payı kesintisi yapılması kararı 
alınmıştır. Bu kararın, sosyal bir devlet olma ve Yeşil Kart verme amacına ters 
düştüğünü düşünmüyor musunuz ve bu yanlışlığı gidermek için nasıl bir girişimde 
bulunacaksınız? 

CEVAP: 
Yeşil Kart uygulamasına başlanılan 1992 yılından bu yana bu kimselerin ayakta 

verilen ilaçları karşılanmamakta ve bu kimselerin yıllar süren mağduriyetleri devam 
etmekleydi. 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil 
Kart Verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında kanunda değişiklik yapan 5222 
sayılı kanun ile yeşil kartlıların yatarak tedavileri yanında ayakta yapılan muayene, 
tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi ile diş protez ve gözlük hizmetleri ve ilaç bedelleri 
de kanun kapsamına alınmıştır. Böylece yıllar süren mağduriyet giderilmiş ve yeşil kan 
sahibi vatandaşlarımıza önemli bir hizmet sunulmaya başlanmıştır. 

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinden pirim yatırarak yararlanan SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı mensuplarının ilaç hizmetlerinde emeklilerden %10, çalışanlardan %2() 
katılım payı alınmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde sağlık hizmeti sağlayan, diğer sosyal 
güvenlik kuruluşları ile uygulama birliği sağlanması amacıyla yeşil kart hamili 
hastalardan da ilaç katılım payı alınması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca yapılan bir 
çalışma sonucu Maliye Bakanlığına katılım payı alınması ve oranını belirleme yetkisi 
verilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

- 1 6 1 -



T.B.M.M. B : 83 13 . 4 . 2005 O : 3 

5.- Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, 2005 yılında memur adayları için KPSS sınavı 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
SAHİN'in cevabı (7/5406) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Morîarrem İNCE 
s ' Yalova Milletvekili 

Daha önce; 1999 yılından 2004 yılına kadar her yıl öğretmenlik, müfettişlik, uzman ve 
denetmen yardımcılıkları için merkezi seçme sınavı yapılmıştır. Ancak bu yıl, Mart ayının 
ortasına gelmemize rağmen hala KPSS yapılıp yapılmayacağı açıklığa kavuşmamıştır. Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak 2004 yılının Ekim ayında yaptığınız bir açıklamada 
2005 yılında KPSS'nin yapılmayacağını belirtmiştiniz. Sizin bu açıklamanıza rağmen Milli 
Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için bu sınavın yapılacağını yetkili isimlerin ağzından 
yapmıştır.Yine Şubat ayı içerisinde ÖSYM Başkanı bu sınavın yapılacağını söylemiştir. 
Devlet Personel Genel Müdürü Jale Aygül ise bu sınavın yapılmayacağını kamuoyuna 
açıklamıştır. Bütün bu farklı açıklamaların konuyla doğrudan ilgili ojanlarda bir kafa 
karışıklığı yarattığı açıktır. Ayrıca bu sınava hazırlanma amacıyla çok sayıda insan özel 
dershanelere gitmekte, para harcamamaktadır. Sınavın yapılmaması durumunda bu kişiler 
maddi olarak mağdur edilmiş olacaklardır. Bu nedenle; 

1. 2005 yılı içinde tüm memur adaylanna yönelik KPSS yapılacak mıdır? 

2. Eğer bu sınav yapılacaksa altı ay önceden duyurusunun yapılması gerektiğine göre ve 
bugüne kadar duyurusu yapılmamış olmasından dolayı geç kalınmış olmayacak mı? 

3. Milli Eğitim Bakanı ve Personel Genel Müdürü, öğretmen adayları için bu sınavın 
yapılacağını söylemektedir. Bu açıklamalar doğru mudur? Bu sınavın tarihi belli 
midir? 

4. Sınava hazırlanmak amacıyla Özel dershanelere giden kişilerin sınav yapılmadığı 
takdirde maddi ve manevi kayıplarının sorumlusu kim olacak? Konuyla ilgili bugüne 
kadar kamuoyuna kesin bir açıklama yapamamasından dolayı Bakanlık olarak bu 
sorumluluğu üstlenecek misiniz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.0Ü2/ ? 1/ 6 ' V 
Konu : *" ı T V 4 / 

/ J>.../.fj./2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk.nın, 31.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5406-10100/30714 sayılı yazısı. 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının, 05.04.2005 tarih ve 
B.30.1.ÖSM.O.OO.0O.0O/219-681 sayılı yazısı. 

c) Devlet Personel Başkanlığının 08.04.2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.100.01-6410 
sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/5406 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
1. İlgi (b) yazı — . 
. f l

t o . ) ' J . . Mehmet Ali ŞAHİN 
2. ilgi (c) yazı eki D e v i e t B a k a m v c 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

Başkanlık 
Sayı: 13.30.1 .ÖSM.0.00.00.00/219-681 05.04.2005 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali Şahin) 

tlgi: 04.04.2005 tarih ve B.02.0.002/22I7 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce'nin Bakanlığınıza tevcih ettiği 7/5406 Esas Nolu 
yazılı soru önergesi ile ilgili Merkezimizdeki bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

I. 2005 yılı içinde A Grubu Kadrolar ve Öğrelmen Kadrolarına atama yapılmasında 
kullanılmak üzere 2005 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik) adı 
altında bir sınav yapılması planlanmıştır. Bu sınav için başvurular 11-18 Mayıs 2005 
tarihleri arasında alınacak ve sınav 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılacaktır. 

2004 yılı içinde yapılan 2004-KPSS sonuçlan iki yıl için geçerlidir. Bu sınavın 
sonuçları kullanılmak suretiyle 2004 yılı içinde çok az sayıda B Grubu Kadroya alama 
yapılabilmiştir. 2005 yılı içinde B Grubu Kadrolara yapılacak atamalarda da 
2004-KPSS sonuçlan kullanılması planlanmış, bu nedenle de 2005 yılı içinde 
yapılacak KPSS'nin sadece lisans mezunları için A Grubu ve Öğretmen Kadrolarını 
içermesi karar altına alınmıştır. 
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2. 2005-KPSS (A Grubu ve öğretmenlik) ile ilgili olarnk Merkezimiz tarafından bir 
basın duyurusu hazırlanmış ve bu duyuru 28.03.2005 tarihinde basına iletilmiştir. 
Yazılı ve görsel basın, sözü edilen sınav ite ilgili bilgileri kamuoyuna ertesi gün 
duyurmuş bulunmaktadır. 2005-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile ilgili basın ilanı 
da Kamu Üan Kurumuna aynı gün gönderilmiş ve 31 Mart 2005 tarihinde Zaman ve 
Posta gazetelerinde, 03 Nisan 2005 tarihinde de Hürriyet gazetesinde çıkmıştır. Bu 
ilanın 06 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazetede de yayımlanacağı Öğrenilmiştir. 

3. 2005-KPSS (A Grubu ve öğretmenlik), Eğitim Dilimleri Testini de içermekledir. 
Sınav sonunda Merkezimiz tarafından hesaplanacak olan öğretmenlik ile ilgili KPSS 
puanı bu yıl alınacak öğretmenler için kullanılacaktır. 

4. Yukarıda açıklandığı gibi, Merkezimiz 2005 yılı içinde KPSS'nin yapılmasına karar 
verilir verilmez hazırlıklarını yapmış ve bu sınavla ilgili gerekli bilgileri kamuoyuna 
duyurmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. 
Başkan 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DPB.0.100.01 £ H İ U ANKARA 
KONU: 0&>l(/2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. M.Ali ŞAHİN) 

İLGİ:Makamlarınızın 04/04/2005 tarih ve B.02.0.002/2217 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Makamlarınıza tevcih ettiği 
7/5406 esas no'lu yazılı soru önergesine ÖSYM Başkanlığından alınan bilgiler 
çerçevesinde hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jal< AYGİIL 
Devlet Personel Başkanı 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN Muharrem İNCEnln 7/5406 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNİN BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN SORULARLA İLGİLİ 

CEVABI 

Daha önce; 1999 yılından 2004 yılına kadar her yi! öğretmenlik, müfettişlik, 
uzman ve denetmen yardımcılıkları için merkezi seçme sınavı yapılmıştır. Ancak bu 
yıl, Mart ayının ortasına gelmemize rağmen hala KPSS yapılıp yapılmayacağı 
açıklığa kavuşmamıştır. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak 2004 yılının 
Ekim ayında yaptığınız bir açıklamada 2005 yılında KPSS'nin yapılmayacağını 
belirtmiştiniz. Sizin bu açıklamanıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik için 
bu sınavın yapılacağını yetkili isimlerin ağzından yapmıştır. Yine Şubat ayı içerisinde 
ÖSYM Başkanı bu sınavın yapılacağını söylemiştir. Devlet Personel Genel Müdürü 
Jale AYGÜL ise bu sınavın yapılmayacağını kamuoyuna açıklamıştır. Bütün bu farklı 
açıklamaların konuyla doğrudan ilgili olanlarda bir kata karışıklığı yarattığı açıktır. 
Ayrıca bu sınava hazırlanma amacıyla çok sayıda insan özel dershanelere gitmekte, 
para harcamamaktadır. Sınavın yapılmaması durumunda bu kişiler maddi olarak 
mağdur edilmiş olacaklardır. Bu nedenle; 

SORU 1- 2005 yılı içinde tüm memur adaylarına yönelik KPSS yapılacak mıdır? 

SORU 2- Eğer bu sınav yapılacaksa altı ay önceden duyurusunun yapılması 
gerektiğine göre ve bugüne kadar duyurusu yapılmamış olmasından dolayı geç 
kalınmış olmayacak mı? 

SORU 3- Milli Eğitim Bakanı ve Personel Genel Müdürü, öğretmen adayları için bu 
sınavın yapılacağını söylemektedir. Bu açıklamalar doğru mudur? Bu sınavın tarihi 
bellimidir? 

SORU 4- Sınava hazırlanmak amacıyla özel dershanelere giden kişilerin sınav 
yapılmadığı takdirde maddi ve manevi kayıplarının sorumlusu kim olacak? Konuyla 
ilgili bugüne kadar kamuoyuna kesin bir açıklama yapılmamasından dolayı Bakanlık 
olarak bu sorumluluğu üstlenecek misiniz? 

CEVAP: 1,2,3,4. 

Bilindiği üzere, 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunun 
25 inci maddesinin (a) fıkrasında "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin boş memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile 
konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları 
memur nakillerinin toplamı 48.000 adedi geçemez. .." hükmüne, aynı fıkrada, 
tahsisi öngörülen bu kadroların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile 
Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirleneceği 
hükmüne yer verilmiştir. 

Bütçe kanunun yukarıda belirtilen hükmü gereğince, 18/01/2005 ve 
05/02/2005 tarihli Başbakanlık Makamlarının Olurları ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
tahsis edilen kontenjan sayılan belirlenmiş olup, Devlet Personel Başkanlığının 
08/02/2005 tarih ve 002631 sayılı yazıları ile de ilgili kuruluşlara bildirilmiştir. Söz 
konusu dağılım ayrıca, bahsi geçen Başkanlığın resmi web sitesinde de 
yayımlanmıştır. 
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Kontenjan ayrılan kurumların personel planlaması yaparak, acil ve zorunlu 
olarak ilk defa açıktan alınması gereken personel ile ilgili taleplerini Devlet Personel 
Başkanlığına bildirmelerini müteakip, yeni bir KPSS yapılıp yapılmayacağına karar 
verilebilmektedir. 

KPSS sınavları tüm adayları kapsayacak şekilde genel olarak yapılabileceği 
gibi, belli bir mesleğe yönelik olarak da yapılabilmektedir. Örneğin, sadece kariyer 
görev olarak vasıflandırılan müfettiş ve uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, 
kaymakam adaylığı gibi görevler ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan 
öğretmen adaylarına veya sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ebe, hemşire, sağlık 
memuru gibi sağlık personeli için KPSS açılması mümkün bulunmaktadır. Bu 
sınavların genel veya bazı meslek alanlarına yönelik olarak yapılmasında; kamu 
yararı, bütçe imkanları, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin nitelikleri 
gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 04 Mart 2005 tarihli ve 770 sayılı yazısı ile, öğretmen 
adayları için yeni bir KPSS yapılmasını, 2005-2006 öğretim yılında derslerin fiilen 
başlayacağı tarihten önce, atamaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla öğretmen 
adaylarına yönelik KPSS'nin sınav tarihinin 2005 Temmuz ayı olarak belirlenmesinin 
elzem olduğunu bildirmiştir. 

Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin aksamaması bakımından Milli Eğitim 
Bakanlığının talebi makul karşılanmış olup, bununla birlikte kamu kuruluşlarının 
kariyer görevlerine yönelik sınav yapılması hususu da uygun bulunarak bu durum 04 
Mart 2005 tarihli ve 4385 sayılı yazı ile ÖSYM Başkanlığına bildirilmiştir. 

ÖSYM Başkanlığı, KPSS sınavının 02-03 Temmuz 2005 tarihinde yapılmasını 
kararlaştırmış ve bunu Türkiye genelinde yayım yapan 3 büyük gazetede ilan ederek 
kamuoyuna duyurmuş ayrıca, Resmi Gazetede de ilan etmiştir. 

Bilindiği üzere, 2004 yılı Temmuz ayında kamu kurum ve kuruluşlarının atama 
yapılabilecek kadroların tamamını kapsayacak şekilde genel bir KPSS yapılmış olup, 
ÖSYM Başkanlığı verilerine göre bu sınava 1.731.759 aday katılmıştır. Bu 
adaylardan 1.655.435 inin sınavları geçerli sayılmıştır. 2004 Yılında yapılan genel 
KPSS sonucuna göre öğretmenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 
ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların sayısı sınavı geçerli sayılan adayların 
%1'ini dahi bulmamaktadır. 

2005 yılı bütçe kanunu ile belirlenen 48.000 kontenjanın, 20.000 adedinin Milli 
Eğitim Bakanlığına, 7.000 adedinin Emniyet Genel Müdürlüğüne, 4.000 adedinin 
Üniversitelere ayrıldığı düşünüldüğünde ve 2004 yılında yapılan KPSS de 1.655.435 
adayın sınavının geçerli sayıldığı göz önüne alındığında, yüz binlerce aday 
yerleştirme beklerken 2005 yılında tekrar gene! bir KPSS'nin yapılması gereksiz 
beklentilere sebebiyet vereceğinden, bunun yerine kamu kurum ve kuruluşlarının acil 
ihtiyaç duyduğu kariyer görevler ile öğretmenlere yönelik bir sınav yapılması uygun 
bulunmuştur. 

Kaldı ki, KPSS sınavları 2 yıl süreyle geçerli olup, 2004 yılında yapılan sınavın 
geçerlilik süresi halen devam etmektedir. 

Sonuç olarak, KPSS ile ilgili işlemler Bütçe Kanunu ile belirlenen kontenjan, 
kamu yararı, hizmet gerekleri ve istihdam edilmesi gereken personelin nitelikleri 
çerçevesinde değerlendirilmiş ve Temmuz 2005 tarihinde KPSS kariyer görevler ve 
öğretmenlik sınavı yapılması uygun görülmüştür. 

Yukarıda izah edildiği gibi, 2005 yılında sadece kariyer görevler ve 
öğretmenliğe yönelik KPSS yapılması kararlaştırılmış olduğundan ve bu yıl içinde 
genel bir sınav yapılmayacağından daha önce yapılan açıklamaların hilafına bir 
uygulama söz konusu değildir. 
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sJDü 
DÖNEM: 22 

MI 
YASAMA YILI: 3 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
13 NİSAN 2005 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 
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07 

BAŞKANLIĞIN G E N E ^ K U R U L A SUNUŞLARI 

ÖZEL G Ü N D E M D E ^ E R ALACAK İŞLER 

SŞÇEM 

OYLAMASI YAKILACAK İŞLER 

MECLİS-$Qğ&ŞXjâEMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME ve^facLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA L>AHL Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

08 
KANUN TASAM ^TEKLİFLERİ İLE 

KOMISYONLA^DANJGELEN DIĞER İŞLEK 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 24.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 29.3.2005 
tarihli Gelen Kâğıtlarda Yayımlanan Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü Haklarındaki (9/12) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin Gündemin Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler Kısmında yer almasının ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince 
soruşturma açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin 19.4.2005 Salı günkü Birleşimde yapıl
masının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 6.4.2005 tarihli 80 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- 13.4.2005 Çarşamba günkü Birleşimde Sözlü Soruların görüşülmemesinin; Gündemin 

Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmının 214 üncü sırasın
da yer alan Türkler ile Ermeniler Arasındaki Tarihi İlişkiler konusundaki (8/19) Esas Numaralı 
Genel Görüşme Önergesi ile 12.4.2005 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan 
aynı konudaki (8/20) Esas Numaralı Genel Görüşme Önergesinin öngörüşmelerinin 13.4.2005 
Çarşamba günkü Birleşimde ve birlikte yapılmasının ve görüşmelerin tamamlanmasından sonra 
Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşmelerine devam olunmasının; Genel Kurulun 13.4.2005 
Çarşamba günü 14.00-23.00 ve 14.4.2005 Perşembe günü de 14.00-20.00 saatleri arasında çalış
malarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 12.4.2005 tarihli 82 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
- 13.4.2005 Çarşamba - Saat; 10.30 Komisyonu 
- 14.4.2005 Perşembe - Saat: 10.30 14.4.2005 Perşembe - Saat: 13.30 

* Adalet Komisyonu * (10/238) Esas Numaralı 
13.4.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

14.4.2005 Perşembe - Saat: 14.00 
İçişleri Komisyonu 
13.4.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 
14.4.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
14.4.2005 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 NİSAN 2005 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCtk 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 Milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından düzenlenen at yarışı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay 
almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü hakların
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/12) (Görüşme günü: 19.4.2005 Sah) 

03 - SEÇİM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

- 3 -



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. - 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) 

3. - 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) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (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) 

5. - 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) 

6. - 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) 

7. - 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) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. - 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) 

11. - 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) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - 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) 

13. - 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) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararlann 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

23. - 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) 

24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan 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) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 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) 

31. - 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) 

32. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 
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48. - 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) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 
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61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcak 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

_ 9 - 83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 
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88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartlan 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 
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101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'yc 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) 

113.- 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) 

- 1 2 - 83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
114. - 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) 

115. - 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) 

116. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticari 
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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki 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) 
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127. - 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) 

128.- 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) 

129. - Hatay Milletvekili Zühcyir 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) 

130.- 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) 

131. - 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) 

132.- 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137.- 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) 

138.- 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) 

139. - 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) 

140. - Hatay Milletvekili Zühcyir 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) 
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141.- 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) 

142.- 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) 

143. - 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) 

144.- 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147.- 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150.- 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) 

151.- 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) 

152. - 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

153.- 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) 
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154.- 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158.- 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 
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166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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 uyannca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171.- 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) 

172. - 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) 

173.- 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 
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177. - 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) 

178.- 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) 

179.- 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) 

180. - 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) 

181.- 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) 

182.- 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) 

183. - 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) 

184.- 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) 

185.- 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) 

186.- 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) 

187. - 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) 

188.- 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) 
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189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197.- 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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 (10/251) 

207. - 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) 

208. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213. - 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) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
214.- 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) (Görüşme günü: 13.4.2005 Çarşamba) 

215.- 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) 

216. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 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) 

217. - 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) 

218.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

219. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve 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 (10/264) 

220. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

221. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

222. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

223. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 

224. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
225. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 

sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

226. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/271) 

227. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

228.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

229. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

230. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

231. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

232. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ermeni 
soykırımı iddialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) (Görüşme 
günü: 13.4.2005 Çarşamba) 

07 - SÖZLÜ SORULAR 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 15.12.2003) 

2. X - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 
4.4.2005) 

3. X - Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

4. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in Mera 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Adalet Komisyonları Raporları (2/386) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 12.4.2005) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

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 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 
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08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
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) 

28. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 
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29. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
30. - 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) 

31. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) (*) 

37. - 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) (*) 

38. - 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) (*) 

39. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

40. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 
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44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

51. - 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) 

52. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 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 (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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65. - 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) 

66. - 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) 

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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - 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) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyıildar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) 

90. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - 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) 

92. - 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: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.1 1.2004) 
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94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

95. - 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) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 
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103. - 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) 

104. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz-lıklannın 
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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

109.- 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) 

110.- 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) 

111.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

112. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 25.11.2004) 

114. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125.- 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) 

126. - 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) 

127. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128.- 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) 

129. - 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) 

130. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - 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) 

134. - 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 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

135.- 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) 

136. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - 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) 

143. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

150. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 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) 

151. - 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 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) 

160. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163.- 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) 

164. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Eîaşbakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

165. - 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) 

166.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

167. - 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) 

168. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172.- 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) 

173.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

175.- 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) 

176.- 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) 

177.- 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) 
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178. - 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) 

179.- 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) 

180. - 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) 

181.- 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) 

182. - 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) 

183. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

184. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu Muhtar Ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17,1.2005) 

185. - 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) 

186. - İğdır Milletvekili Dursun Akdcmir'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) 

187. - 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 Kanunu"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) 

188.- 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) 
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189. 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) 

190. - 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) 

191.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192.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) 

193. 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) 

194. 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) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196. 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) 

197. 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
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Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin 
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü 
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti 
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) 

203. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) 
(Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

204.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

205. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

211. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

212. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

213. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

214. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

215.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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216. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

217.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) 
(S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

218.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

219. - Tokat Milletvekili Zeyid 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- Mersin Milletvekili Hüseyin 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 Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - 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 (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'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 Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
11.4.2005) 

229. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'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 Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'c 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Karabük Milletvekili Mehmet Ccylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - 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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/640) (S. Sayısı: 781'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Konya Milletvekili Halil Ürün'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 Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. X - Avrupa İmar Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

(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: 861) 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/989) 

T.C. 
Başbakanlık 2.3.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-898/915 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.7.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Vergi idarelerinin temel görevi, gelir politikalarını, en iyi hizmet anlayışı içinde, şeffaflık, 
hesap verilebilirlik, dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, etkililik, mükellef odaklılık ilkeleri çer
çevesinde, adalet ve tarafsızlıkla uygulamak suretiyle; kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli geliri çağdaş vergileme prensipleri çerçevesinde en az maliyetle toplamak ve mükelleflerin 
vergi yasalarına gönüllü uyumunu sağlamak; vergi mükellefleri ile olan ilişkileri karşılıklı anlayış 
ve güven esasına uygun olarak geliştirmektir. 

Milli gelirin yaklaşık % 25'ini vergi olarak toplayan gelir idaresinin, farklı mükellef gruplarının 
sorunlarının çözümlenmesi, vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, 
ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, etkin vergi politikası uygulamalarıyla mükelleflerin ver
giye uyumunun en üst seviyeye yükseltilmesi açısından önemli sorumlulukları vardır. Bu çok yön
lü ve karmaşık görev ve fonksiyonlar ile ağır sorumluluklar gelir idarelerini bütün ülkelerde çok 
önemli kılmaktadır. 

Diğer önemli bir konu ise dünyada vergi rekabetinin her geçen gün artıyor olmasıdır. Küresel
leşme ve teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak, başta sermaye olmak üzere üretim faktör
lerinin ülkeler arasındaki akışkanlığı artmakta ve vergileme tabanı daha kaygan ve değişken hale 
gelmektedir. Gerek doğrudan yabancı sermaye gerekse portföy yatırımları daha düşük vergi ortam
larına kaymaktadır. Zaman içerisinde elektronik ticaretin yaygınlaşması katma değer vergisi ve özel 
tüketim vergisinin tabanını da zayıflatacaktır. Bunun yanında başta Avrupa Birliği olmak üzere 
uluslararası anlaşmalar vergilemede yeni normlar ve vergi istisnalarında sınırlamaları beraberinde 
getirmektedir. Bütün bu gelişmeler vergi sistemimizin dünya trendlerine uyumlaştırılmasını, vergi 
oranlarının düşürülerek vergi tabanının yaygınlaştırılmasını zorunlu ve gerekli kılmaktadır. Bu 
amacın gerçekleştirilmesi sürdürülebilir büyümenin sağlanması, yatırım ve istihdamın artırılması 
bakımından da stratejik önem taşımaktadır. Şüphesiz vergi politikalarının bu amacı gerçekleştirecek 
şekilde yapılandırılabilmesi ancak gelir idaresinin performansı ve etkililiği ile mümkündür. Bu 
hedefe ise ancak idarenin köklü şekilde yeniden yapılanması ile ulaşılabilir. 
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Türk gelir idaresinin mevcut yapısı bu çerçevede incelendiğinde; içe dönük bir organizasyon 
yapısının bulunduğu, merkez ve taşra teşkilatının yönetsel bir bütünlük arz etmediği, iş ve işlem 
süreçlerinin birbirinden kopuk olduğu, vergi politikası oluşturma sürecinin yetersiz bulunduğu, kay
nakların etkin ve verimli kullanılmadığı, çalışanların motivasyonunun yetersiz olduğu, nitelikli in
san gücünün elde tutulamadığı, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkili kuruluşlardan standart ve 
düzenli veri akışının sağlanamadığı, teknolojik altyapının daha da geliştirilmesi ihtiyacının bulun
duğu, mükelleflere etkin ve kaliteli hizmet sunulamadığı, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının 
yerleştirilemediği gözlenmektedir. 

Gelir idaresinin önemi ve söz konusu sorunların çözümünün gerekliliği de dikkate alındığında 
mevcut yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine ve yeni bir anlayışla yapılandırılmasına ihtiyaç 
vardır. Bu konuda genel bir görüş birliği de bulunmaktadır. 

Tüm bu hususlar ve özellikle mükellefe en iyi hizmet anlayışı esas alınarak hazırlanan 
Tasanda, gelir idaresinin Maliye Bakanlığına bağlı bir başkanlık şeklinde örgütlenmesi öngörül
mektedir. Önerilen yapıda; güçlü bir merkez ve taşra teşkilatının oluşturulması, yönetsel anlamda 
taşranın doğrudan merkeze bağlı olması, yetki devrini esas alan ve mümkün olduğunca yatay bir or
ganizasyonun ortaya konulması, bu amaçla merkez ve taşradaki fonksiyonel birimlerin hiyerarşiye 
yol açmadan doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişimin sağlanması hedeflenmiştir. Merkezde yer alan 
birimlerin strateji geliştirme, koordinasyon ve yönlendirme kapasiteleri artırılırken taşra birimlerine 
inisiyatif kullanma ve operasyonel esneklik imkanının sağlanması, merkez ve taşradaki birimlerin 
görev tanımları netleştirilerek mükerrerliklerin önlenmesi, özellikle taşra yapılanmasında ortak hiz
metlerin birleştirilerek etkinliğin ve verimliliğin artırılması, sadece vergi türlerini esas alan mevcut 
vergi tipi organizasyon yapısından; mükellef odaklılığı esas alan fonksiyonel bir yapıyı da bün
yesine taşıyan karma yapılanmaya gidilmesi hedeflenmektedir. 

Yeni yapılanmada, gelir politikalarını üretme süreci Maliye Bakanlığı bünyesinde bırakılırken 
bu politikaların uygulanması Gelir İdaresi Başkanlığına bırakılmıştır. Bu yapılanmada görevler 
lirasında mükerrerlikler oluşmaması; aynı hizmetin birden çok birim tarafından yüklenilmeınesi ve 
birimler arasında iletişimin ve işbirliğinin gözetilmesi öngörülmüştür. 

Stratejik yönetim anlayışının, sürekli kurumsal gelişimin sağlanması ve değişen çevre faktör
lerini analiz ederek politikalar oluşturulması, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve 
verimliliğin artırılması bakımından yeni yapılanmada bütün birimlere yaygınlaştırılması hedeflen
mektedir. Değişim yönetiminin ve performans hedefleri gerçekleşmelerinin izlenmesi ve tavsiyeler
de bulunulması amacıyla geçiş süreci, oluşturulan İzleme Komitesi ile desteklenmiştir. 

Mükelleflere en iyi hizmetin adalet ve tarafsızlıkla sunulması ve mükellef haklarının korun
ması da yeniden yapılanmanın önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla söz konusu hiz
metlerin ana hizmet birimi çatısı altında sürdürülmesi öngörülmüştür. 

Vergi kanunlarının mükellef tarafından doğru ve kolay anlaşılabilmesi ve kolay uygulanabil
mesi vergi yönetiminde yeni bir anlayışın oluşmasını gerekli kılmaktadır. Bu açıdan hizmet anlayışı 
yeniden tanımlanırken katılımcı yönetim anlayışını sağlamak amacıyla meslek birlikleri temsil
cilerinin ve akademisyenlerin de katılımı ile oluşan Vergi Danışma Komitesi ile yorum birliğinin 
sağlanması ve ihtilafların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

İnsan kaynakları yeni yapılanmayı başarıya taşıyacak en temel faktörler arasındadır. Bu amaç
la insan kaynağı yetkinliklerinin geliştirilmesi ve farklı uzmanlıkların idareye kazandırılması, 
kariyerlerin planlanması ve yeni yönetim anlayışının oluşmasını sağlayacak eğitim alt yapısının 
oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 
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Başkanlığın bir bütün olarak hedeflere ulaşabilmesi açısından performans yönetim sistemi yeni 
yapının en temel ve önemli unsurudur. Bir taraftan mükellef memnuniyetinin artırılması sağlanır
ken diğer taraftan kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik hedeflere aynı anda ulaşılabilmesi, 
Bakanlık tarafından belirlenecek genel performans hedeflerine paralel olarak, Başkanlığın taşra teş
kilatı dahil tüm birimlerinde birbirleriyle uyumlu özel performans hedeflerinin hem bireysel plan
da hem de kurumsal planda oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

Tasarıda teşkilat yapısı, başkanlık ve bölge başkanlıklarından oluşan iki kademeli bir yapı 
olarak öngörülmektedir. Taşra teşkilatının mevcut yönetim yapısı ve sorunları dikkate alınarak 
önerilen düzenlemeyle; temel fonksiyonlarını yerine getirebilen, güçlü, kendi kendine yeterli, 
yönetsel bütünlüğe sahip, yetkileri artırılmış, merkezden planlama ve uygulama birliğini temine, 
uzmanlaşmaya ve yetki devrine imkan veren, ortak hizmetleri birleştirilmiş bir taşra teşkilatlanması 
hedeflenmektedir. 

Mevcut yapıda, vergi dairesi yöneticilerinin ve çalışanlarının gelir vergisinden kurumlar ver
gisine, katma değer vergisinden damga vergisine kadar bütün vergilerin vergilendirme işlemlerini, 
muhasebesini, takibini bilmeleri; mükellefi tespit ve denetim görevlerini yerine getirmeleri gerek
mektedir. Bunların her biri ayrı uzmanlık gerektiren işlemler olup, bir vergi dairesi yöneticisinin 
bütün bunları bilmesini ve etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını beklemek yerinde değildir. 

Klasik vergi dairesi yapılanmasında, vergi daireleri; vergilendirme, muhasebe, kovuşturma 
(cebri takip) olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır. Bu fonksiyonlar dikkate alındığında, her 
vergi dairesinde ayrı bir muhasebe ve takibat bölümünün bulunmasına gerek olmadığı; muhasebe 
ve takibat gibi fonksiyonların ortak hizmetler olarak bölge başkanlığı bünyesinde yapılandırıl
masının etkinlik ve verimliliği artıracağı, ayrıca uzmanlaşmaya imkan sağlayacağı düşünülmek
tedir. 

Bu çerçevede yeni oluşturulacak taşra teşkilatı yapılandırılmasında, merkez teşkilatı yapılan
masına paralel olarak, merkezde öngörülen fonksiyonel birimlerin aynen taşra yapılanmasına da 
yansıtılması mümkün olacaktır. Buna göre, yeni taşra yapısında da; mükellef hizmetleri, vergilen
dirme, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, denetim ve uyum yönetimi, insan kaynakları ve destek 
hizmetleri grup müdürlükleri ile bunlara bağlı müdürlük ve şubeler oluşturulabilecektir. 

Vergi dairelerinin temel fonksiyonu olan vergilendirme hizmetleri, vergilendirme grup müdür
lüğü altında ihtiyaca göre mükellef grupları (büyük mükellefler, banka ve fınans kuruluşları, dış 
ticaret kuruluşları, serbest meslek, gayrimenkul sermaye iratları vb.) itibarıyla oluşturulacak ayrı 
vergi müdürlükleri eliyle yerine getirilecektir. Bu müdürlükler esas itibarıyla; beyannamenin alın
ması, iade - mahsup ve düzeltme taleplerinin yerine getirilmesi, vadesindeki teciller, beyan
namelerin revizyonu, inceleme ve yoklama talepleri, beyanname vermeyenlerin tespiti ve diğer tarh 
işlemlerini yerine getireceklerdir. 

Tahsilat ve hukuk işleri grup müdürlüğü; takip, icra, satış müdürlükleriyle, vergi avukatların
dan oluşacak ve esas itibarıyla cebri takip, haciz ve paraya çevirme işlemlerini yapacaklardır. 
Muhasebe müdürlüğü bütün vergilendirme müdürlükleriyle, tahsilat ve hukuk işleri grup müdür
lüğüne tek elden muhasebe hizmeti verecektir. Bu birimler bölge başkanlığı merkezinde kurulacak; 
mükellefle yakın temas gerektiren sicil/yoklama, tebliğ işlemleri, sicil değişikliği işlemleri, borcu 
yoktur yazısı, mükelleflerin bilgilendirilmesi, zorunlu hallerde beyannamelerin alınması gibi işlem
ler il, ilçe, mahalle ve semtlerde kurulacak şubeler eliyle yerine getirilecektir. Diğer bir ifade ile, 
vergi dairelerinin mevcut halindeki işlem yükleri bir taraftan hafıfletilirken, faaliyetleri dışa dönük 
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hale getirilmekte, şube yapısı içerisinde yaygın ve mükellefe daha yakın hizmet sunulması, mükel
lef ihtiyaçlarının giderilmesi, yetki alanı içerisindeki ekonomik aktivitclerin izlenmesi, mükellef
lerin fiziki kontrollerinin yapılması suretiyle yeni bir anlayışın kazandırılması öngörülmektedir. 

Geçiş aşamasında, herhangi bir sorun çıkmaması için vergi dairelerinin mevcut yapıları korun
makta ve bu dairelerin, tasfiye oluncaya kadar, 178 sayılı KHK'de yer alan taşrayla ilgili hükümleri 
ve bu maddelerde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları kullanmaya aynen devam etmesi 
Tasarının geçici 5 inci maddesiyle sağlanmaktadır. Şüphesiz ki vergi dairelerinin bu dönüşümü ve 
bölge başkanlıklarının oluşturularak tüm fonksiyonlarıyla faaliyete geçişi, tüm işlemlerin elektronik 
ortamda gerçekleştirilebilecek düzeye getirilmesine bağlı olarak uzun bir süreci ve yoğun bir çalış
mayı gerektirmektedir. 

Tasarıyla yeniden yapılanması öngörülen Gelir İdaresi Başkanlığı, etkin ve modern kamu 
yönetiminin en temel göstergesi olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, tasarının amacı, Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve 

sorumluluklarına ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 
Buna göre; gelir politikalarını en iyi hizmet anlayışı içinde adalet ve tarafsızlıkla uygulamak 

suretiyle mükelleflerin vergi yasalarına gönüllü uyumunu sağlamak; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine göre hizmeti hedefleyen, 
Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulması amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile tasarı metninde geçen "Bakanlık", "Bakan", "Başkanlık", "Başkan", 
"Başkan yardımcısı", "Bölge başkanı", "Merkez teşkilatı" ve "Taşra teşkilatı" ifadeleri tanımlan
maktadır. 

Madde 3.- Madde ile Başkanlığın merkez teşkilatının, ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet 
birimlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatı fonk
siyonel bazda örgütlenerek daha etkin ve verimli bir idare hedeflenmiştir. 

Madde 4.- Madde ile Başkanlığın amacını gerçekleştirmesi için öngörülen temel ilkeler sayıl
maktadır. Buna göre, Bakanlıkça belirlenen genel performans hedeflerinin, en iyi hizmet anlayışı 
içinde ve mükellef hakları gözetilerek yerine getirileceği; mükellef ve idare ilişkilerinde karşılıklı 
güvenin esas olacağı; orta ve uzun vadeli değişim çabalarının sahiplenilmesini sağlayacak politika 
ve stratejilerin geliştirileceği; gelir politikalarının uygulanmasında ve mevzuat alt yapısının oluş
turulmasında basitlik ve kolaylığın esas olacağı; uygulama birliğinin ve istikrarının sağlanması ve 
ihtilafların en aza indirilmesini temin edecek tedbirlerin zamanında alınacağı; uygulama kararların
da, şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık il
kelerinin varlığının sorgulanacağı; amaçları doğrultusunda kurumsal kapasitenin oluşturulması ve 
geliştirilmesi ile bu kapasitenin kendi hedefleri doğrultusunda ve stratejik yönetim anlayışıyla tüm 
alt birimlere ve süreçlere taşınmasının sağlanacağı; mükellefin vergiye uyumunun tam ve zamanın
da sağlanmasının Başkanlığın temel hedefi olacağı; uyumun sağlanmasında mükellef davranışları 
ve ihtiyaçları farklı mükellef grupları itibarıyla analiz edileceği; ulusal veri alt yapısından en etkin 
şekilde yararlanılacağı; Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurum
sal etik kuralların düzenlenerek personele ve mükelleflere duyurulacağı; nitelikli insan kaynağının 
kazandırılması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının 
ölçülmesinin sağlanacağı; Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına 
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giren konularda işbirliği ile uygulamalarında uluslararası gelişmelere paralellik sağlanacağı; 
faaliyet sonuçlarının yıl içinde düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurulacağı ve yıllık faaliyet 
raporunun ertesi yıl kamuoyuna açıklanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5.- Madde ile, 4 üncü maddede belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Başkanlığın amaç
larını gerçekleştirmesi için öngörülen görevler sayılmaktadır. 

Madde 6.- Madde ile, Başkanlığın en üst amiri olarak Başkanın, görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirme; yetkilerini, mevzuat hükümlerine, genel ekonomik politika ve ilkeler ile kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak tarafsız ve objektif hukuk kuralları içinde kullanma 
sorumluluğunu taşıdığı hususu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7.- Madde ile, Başkana; mükellef hizmetleri ve vergi yönetimi, denetim ve uyum 
yönetimi ile ortak hizmetlerin yerine getirilmesinde, ayrıca taşranın koordinasyonu ve merkezle 
ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görev
lendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 8.- Madde ile, Başkanlığın amaçlarını sahip olduğu temel değerler çerçevesinde gerçek
leştirmek, sürekli gelişim ile performans hedeflerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, birim
ler arasında eşgüdümü, bilgi akışını ve uygulama birliğini sağlamak, sorunlara ortak çözümler üret
mek üzere İcra Kurulu oluşturulmaktadır. 

Madde 9.- Madde ile, Başkanlığın üstlenmiş olduğu temel fonksiyonlar dikkate alınarak ana 
hizmet birimlerinin daire başkanlığı şeklinde kurulması öngörülmektedir. Bunlar; Gelirler Kont
rolörleri Daire Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Vergi Yönetimi Daire Başkanlığı, 
Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı, Uy
gulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır. 

Madde 10.- Madde ile, Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığının görevleri belirlenmektedir. 
Madde 11.- Madde ile, mükellef gruplarının özel ihtiyaçlarına uygun hizmetleri yapılandırmak 

ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak, 
vergiye gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere oluş
turulan Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 12 .- Madde ile, vergi kanunlarının birbiriyle tutarlı bir şekilde tüm kesimler tarafından 
doğru bir olarak anlaşılmasını, etkin ve kolay uygulanmasını sağlayacak yorumlar üretmek üzere 
oluşturulan Vergi Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 13.- Madde ile, amme alacaklarının süresinde ve mevzuata uygun bir şekilde tahsili için 
gerekli tedbirleri almak ve hukuki anlaşmazlıkların etkin bir şekilde çözümü ve en aza indirilmesi 
için öneriler geliştirmek üzere oluşturulan Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığının görevleri 
belirtilmektedir. 

Madde 14.- Madde ile, bütün mükelleflerin farklılıklarını da gözeterek vergi yasalarına tam ve 
zamanında gönüllü uyumunu sağlamak üzere oluşturulan Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Baş
kanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 15.- Madde ile, tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt yapısının tek mer
kezden geliştirilmesi ve yönetilmesi ile bu bilgilerin ilgili birimlerin kullanımına sunulması, birim
ler arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere oluşturulan Uygulama ve Veri 
Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 16.- Madde ile, vergi uygulamalarına ilişkin uluslararası ilişkileri yürütmek ve Türk 
vergi sisteminin Avrupa Birliğine uyumuna ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 
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Madde 17.- Madde ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri merkez teşkilatındaki danışma birimleri olarak düzenlenmektedir. 

Madde 18.- Maddede, Başkanlığın bir bütün olarak; süreç yönetimi, performans yönetimi, yet
kinlik yönetimi ve bütçe yönetimi stratejilerini ve bu suretle kurumsal gelişimi sağlamak üzere oluş
turulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 19.- Madde ile, Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmektedir. 
Madde 20.- Madde ile, Başkanlığın basın ve halkla ilişkilere ilişkin faaliyetlerini planlamak ve 

bu faaliyetleri belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütmek üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
görevlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Madde 21.- Madde ile, Başkanlığın merkez teşkilatında yardımcı hizmet birimi olarak İnsan 
Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulması öngörülmektedir. 

Madde 22.- Madde ile, farklı disiplinlerde nitelikli insan gücünün Başkanlığa kazandırılması 
ve geliştirilmesinin sağlanması, yetkinlik modelinin geliştirilmesi, her seviyede çalışanın kariyer ve 
eğitim planlamasının gerçekleştirilmesi, birey bazında performans değerlendirmelerinin koordine 
edilmesini sağlamak üzere oluşturulan İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığının görevleri belirtilmek
tedir. 

Madde 23.- Madde ile, fiziki ortamları uygun ve standart hale getirmek, kaynak ihtiyaçlarını 
etkin, verimli ve zamanında karşılamak üzere oluşturulan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 
görevleri belirtilmektedir. 

Madde 24.- Madde ile, Başkanlığın; sorunları asgari düzeye indirmeyi hedefleyen güçlü ve yet
kin bir merkez teşkilatı yanında, doğabilecek sorunları büyük ölçüde mahallinde çözmeyi amaç
layan, yeterli insan gücü ve teknik donanıma sahip bir taşra teşkilatının da oluşturulması öngörül
mektedir. 

Taşra teşkilatı; gelir idaresi bölge başkanlıkları ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 
Madde 25.- Madde ile, yetki bölgesi içerisinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından 

takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının özel ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sun
mak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurulması 
öngörülen gelir idaresi bölge başkanlıklarının görevleri belirtilmektedir. 

Maddede yapılan düzenlemeye göre bölge başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri, ver
gilendirme, denetim, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, insan kaynakları ve destek hizmetleri grup 
müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler yapmak ve 
mükellef hizmetlerini en yakından sunmak üzere şubeler kurulabileceği ve bunların organizasyon 
yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esas
larının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 26.- Madde ile, yetki bölgesindeki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesin
den ve izlenmesinden, vergi inceleme ve denetimleri ile kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin 
bir şekilde yerine getirmelerinden, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildiril
mesinden, mükellef haklarının gözetilmesinden, faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendiril
mesinden, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulmasından ve emrine 
atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak gelir idaresi bölge başkanının 
görevleri belirtilmektedir. 

Madde 27.- Madde ile, hangi kademede olurlarsa olsunlar, Başkanlığın merkez ve taşra teş
kilatında görev yapan yöneticilerin sorumlulukları belirlenmektedir. 
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Madde 28.- Madde ile, Başkan ve her kademedeki Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı 
yöneticisi, Başkanlığın üstlendiği hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, 
yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Böylece üst yönetimin günlük işlerin yoğunluğundan 
uzaklaşarak birimi ile ilgili politika ve stratejiler üretmelerine imkan sağlanmaktadır. Yetki devri 
sırasında, birbiriyle çelişen yetkilerin aynı kişide toplanmamasına, sınırlarının yazılı olarak açıkça 
belirtilmesine, yetki ve sorumluluk dağılımının iç kontrolünün en iyi şekilde yapılmasına dikkat 
edilir. Ayrıca yetki devrinin uygun araçlarla ilgililere duyurulması gerekmektedir. 

Madde 29.- Madde ile, yönetici kadrolar ile özellik arz eden kadrolara yapılacak atamalarda 
aranacak şartlar hükme bağlanmaktadır. 

Madde 30.- Madde ile, Başkanlıkta çalışacak bazı personelin mesleğe alınmaları ile çalışma 
usul ve esasları düzenlenmektedir. 

Madde 31.- Madde ile, Bakan tarafından belirlenen performans ölçütleri ve hedefleri çer
çevesinde Başkanlığın ve vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarının gösterecekleri perfor
mans oranında motive edilmelerini ve yükselmelerini, yetki ve sorumluluk alma konusunda istekli 
olmayı sağlayacak düzenlemeler yapılmakta ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların 
Bakan tarafından belirleneceği hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 32.- Madde ile, vergi kanunlarının genel anlamda uygulanmasında ortaya çıkan tered
dütlerin giderilmesi ve yorum birliğinin sağlanması, ilke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik 
önerilerde bulunmak üzere, ilgili başkan yardımcısının başkanlığında ilgili birim başkanları ile ver
gi incelemesine yetkili denetim birimlerinden, ilgili meslek birliği temsilcileri ile akademisyenler
den oluşan Vergi Danışma Komitesinin kurulması öngörülmekte ve Komitenin çalışma usul ve 
esaslarının Başkanlıkça belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 33.- Madde ile, iptal ve ihdas olunan kadrolara ilişkin hususlar hükme bağlanmaktadır. 
Madde 34.- Madde ile, diğer mevzuatta yapılmış bazı atıfların yeni kurulan Başkanlıkta nereye 

yapılmış sayılacağı, diğer taraftan; Başkanlığın görev alanına giren konularda, bazı yetkilerin bun
dan böyle kimler tarafından kullanılacağı belirtilmektedir. 

Madde 35.- Maddede, Gelir İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak 
yapılandırılması dolayısıyla oluşturulan yeni personel unvanlarının, 14.7.1965 tarihli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvellerinin uygun yerlerine yer
leştirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Madde 36.- Madde ile, Gelir İdaresi Başkanlığının bağlı kuruluş olarak yapılandırılması 
dolayısıyla diğer kanunlarda yapılması zorunlu değişiklikler yapılmaktadır. 

Madde 37.- Maddede, yapılan düzenlemelere paralel olarak diğer mevzuattan kaldırılan 
hükümler yer almaktadır. 

Geçici Madde 1.- Madde ile, 31.12.2004 tarihi itibarıyla teşkilat, personel, kadro, taşınır ve 
taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükler ile 2005 
yılı bütçe ödeneklerinin Başkanlığa devrine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 2.- Madde ile, bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle kadro ve görev 
unvanı değişmeyenlerin yeni kadrolarına atanmış sayılacağı, kadro ve görev unvanları değişenlerin 
veya kaldırılanların, gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlen
dirileceği ve bu personelin özlük hakları hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3.- Madde ile, Başkanlık kadrolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç 
yıllık geçiş döneminde yapılacak atamalarda aranacak şartlar belirtilmektedir. 
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Geçici Madde 4.- Madde ile, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 
aynı konuları düzenleyen tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5.- Hizmetlerin aksamaması bakımından; Başkanlığa bağlı bölge başkanlık
larının kurulup faaliyete geçeceği tarihe kadar; 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8, 9, 
10, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinin uygulanmaya devam olunması ve bu maddelere göre gelirler 
bölge müdürlükleri ile defterdarlık gelir birimlerinin faaliyetlerine devam etmesi öngörülmekte; ay
rıca, gelirler bölge müdürlükleri ile defterdarlığa bağlı gelir birimlerinden bu Kanuna göre kurulan 
bölge başkanlıklarına devrolunanların, bölge başkanlıkları bütün fonksiyonlarıyla faaliyete geçene 
ve mevcut vergi dairelerinin tüm işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede öngörülen görev, yetki ve sorumlulukları kullanmaları sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 6.- Madde ile, stratejik yönetim anlayışı ile yapılandırılan Gelir İdaresi Başkan
lığının belirlenen vizyon, prensipler ile performans hedefleri açısından istişari mahiyette tavsiyeler
de bulunmak ve on yıl süreyle görev yapmak üzere İzleme Komitesi kurulmaktadır. İzleme 
Komitesi Maliye Bakanının başkanlığında üçü kamudan, diğerleri ise özel kesimden seçilen ve 
hukuk, makro ekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler alanlarında birer uzman ile 
yönetim bilimleri alanında iki uzman olmak üzere ve en az onbeş yıl deneyime sahip üniversite öğ
retim üyesi veya kamu kesimi dışındaki kişiler arasından Bakan tarafından seçilen toplam on 
üyeden oluşmaktadır. Bu yapı ile bütün ekonomik aktiviteler ve kamuoyu gündeminin yakından iz
lenmesine olanak sağlanarak, kurulacak Gelir İdaresi Başkanlığına dışa dönük bir yapı özelliği 
verecektir. Ayrıca özel kesimin kamuyu tamamlayıcı yönünden yararlanılacaktır. Bu sayede top
lumun gelir idaresine güven duyması ve toplumla olan işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Oluşturulacak İzleme Komitesinin katkısı ile mükellefe ve hizmete odaklı, kurumun verimliliğini 
ve hizmet kalitesini artıran, faaliyetlerin şeffaf bir şekilde ve hesap verme sorumluluğu altında 
yürütülmesini sağlayacak performans yönetimi anlayışının Gelir İdaresi Başkanlığında gerçekleş
tirilmesi sağlanacaktır. 

Geçici Madde 7.- Madde ile bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen performans hedef
lerinin 2005 yılında Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde başlamasına yönelik 
düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 38.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 39.- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 8.4.2005 
Esas No.: 1/989 
Karar No.: 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 8.3.2005 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
"Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
10.3.2005 tarihinde yapılan 38 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla görüşülmeye başlanmıştır. 

Bilindiği gibi, çağdaş vergi idarelerinin temel görevi, gelir politikalarını, en iyi hizmet anlayışı 
içinde, şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, etkinlik, mükellef odaklılık 
ilkeleri çerçevesinde, adalet ve tarafsızlıkla uygulamak suretiyle; kamu hizmetlerinin gerçekleştiril
mesi için gerekli geliri çağdaş vergileme prensipleri çerçevesinde en az maliyetle toplamak ve 
mükelleflerin vergi yasalarına gönüllü uyumunu sağlamak; vergi mükellefleri ile olan ilişkileri kar
şılıklı anlayış ve güven esasına uygun olarak geliştirmektir. Milli gelirin yaklaşık % 25'ini vergi 
olarak toplayan gelir idaresinin, farklı mükellef gruplarının sorunlarının çözümlenmesi, vergi sis
teminin ekonomik ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sür
dürülebilmesi, etkin vergi politikası uygulamalarıyla mükelleflerin vergiye uyumunun en üst 
seviyeye yükseltilmesi açısından önemli sorumlulukları vardır. Bu çok yönlü ve karmaşık görev ve 
fonksiyonlar ile ağır sorumluluklar gelir idarelerini bütün ülkelerde çok önemli kılmaktadır. Ayrıca, 
dünyada vergi rekabeti her geçen gün artmaktadır. Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelere 
bağlı olarak, başta sermaye olmak üzere üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki akışkanlığı artmak
ta ve vergileme tabanı daha kaygan ve değişken hale gelmektedir. Gerek doğrudan yabancı sermaye, 
gerekse portföy yatırımları giderek daha düşük vergi ortamlarına kaymaktadır. Zaman içerisinde 
elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tabanının da zayıf
laması beklenmektedir. Bunun yanında başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası anlaşmalar 
vergilemede yeni normları ve vergi istisnalarında sınırlamaları beraberinde getirmektedir. Türk gelir 
idaresinin mevcut yapısı incelendiğinde ise; içe dönük bir organizasyon yapısının bulunduğu, mer
kez ve taşra teşkilatının yönetsel bir bütünlük arz etmediği, iş ve işlem süreçlerinin birbirinden 
kopuk olduğu, vergi politikası oluşturma sürecinin yetersiz bulunduğu, kaynakların etkin ve verim
li kullanılmadığı, çalışanların motivasyonunun yetersiz olduğu, nitelikli insan gücünün elde 
tutulamadığı, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkili kuruluşlardan standart ve düzenli veri akışının 
sağlanamadığı, teknolojik altyapının daha da geliştirilmesi ihtiyacının bulunduğu, mükelleflere et
kin ve kaliteli hizmet sunulamadığı, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının yerleştirilemediği söy
lenebilir. Bu durum vergi sistemimizin dünyadaki gelişmelerle uyumunun sağlanmasını, vergi oran
larının düşürülerek vergi tabanının yaygınlaştırılmasını zorunlu ve gerekli kılmaktadır. Bu hedefe 
ulaşılabilmesi, öncelikle, vergi idaresinin günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırıl
masına bağlıdır. Tasarı bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarı ile gerçekleştirilmesi öngörülen başlıca amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
1. Güçlü bir merkez ve taşra teşkilatının oluşturulması, yönetsel anlamda taşranın doğrudan 

merkeze bağlı olması, yetki devrini esas alan ve mümkün olduğunca yatay bir organizasyonun or-
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taya konulması, bu amaçla merkez ve taşradaki lonksiyonel birimlerin hiyerarşiye yol açmadan 

doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişiminin sağlanması hedeflenerek, (ielir idaresinin Maliye Bakan

lığına bağlı bir başkanlık şeklinde örgütlenmesi öngörülmekte, Gelir politikalarını belirleme yetkisi 

Maliye Bakanlığına, bu politikaların uygulanması Gelir İdaresi Başkanlığına bırakılmaktadır. 
2. Çağdaş bir vergi idaresi anlayışıyla, Başkanlığın işleyişinde gözetilceek temel ilkeler belir

lenmekte, Başkana görevlerini yürütürken yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısının görevlen
dirilmesi, ayrıca, merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonun, bilgi akışının ve uygulama bir
liğinin sağlanmasına yardımcı olmak ve sorunlara ortak çözümler üretmek üzere, Gelir İdaresi Baş
kanının başkanlığında bir icra Kurulu kurulması amaçlanmaktadır. 

3. Ana hizmet birimlerinin görevleri belirlenirken, merkezde yer alan birimlerin strateji geliş
tirme, koordinasyon ve yönlendirmeye ilişkin fonksiyonları artırılırken, taşra birimlerine inisiyatif 
kullanma ve operasyonel esneklik imkanı sağlanmakta, merkez ve taşradaki birimlerin görev tanım
ları netleştirilerek mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanmakta, özellikle taşra yapılanmasında ortak 
hizmetlerin birleştirilerek etkinliğin ve verimliliğin artırılması, sadece vergi türlerini esas alan mev
cut vergi tipi organizasyon yapısından; mükellef odaklılığı esas alan fonksiyonel bir yapıyı da bün
yesine taşıyan karma yapılanmaya gidilmesi hedeflenmektedir. 

4. Sürekli kurumsal gelişimin sağlanması ve değişen çevre faktörlerini analiz ederek politikalar 
oluşturulması, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması bakımından 
stratejik yönetim anlayışının bütün birimlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

5. Mükelleflere en iyi hizmetin adalet ve tarafsızlıkla sunulması ve mükellef haklarının korun
ması da yeniden yapılanmanın önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla söz konusu hiz
metlerin ana hizmet birimi olarak kurulacak Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülmesi öngörülmektedir. 

6. Vergi kanunlarının mükellef tarafından doğru ve kolay anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi, 
katılımcı yönetimin gerçekleştirilmesi amacıyla meslek birlikleri temsilcilerinin ve akademisyen
lerin de katılımı ile oluşan Vergi Danışma Komitesi ile yorum birliğinin sağlanması ve ihtilafların 
en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

7. Mükellef memnuniyetinin artırılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik hedef
lere aynı anda ulaşılabilmesi amacıyla, Bakanlık tarafından belirlenecek genel performans hedef
lerine paralel olarak, Başkanlığın taşra teşkilatı dahil tüm birimlerinde birbirleriyle uyumlu özel 
performans hedeflerinin hem bireysel planda hem de kurumsal planda oluşturulmasını gerekli kıl
maktadır. 

8. Teşkilat yapısında başkanlık ve doğrudan Başkanlığa bağlı 22 bölge başkanlığından oluşan 
iki kademeli bir yapı olarak öngörülmektedir. Taşra teşkilatının mevcut yönetim yapısı ve sorunları 
dikkate alınarak önerilen düzenlemeyle; temel fonksiyonlarını yerine getirebilen, güçlü, kendi ken
dine yeterli, yönetsel bütünlüğe sahip, yetkileri artırılmış, merkezden planlama ve uygulama bir
liğini teinine, uzmanlaşmaya ve yetki devrine imkan veren, ortak hizmetleri birleştirilmiş bir taşra 
teşkilatlanması hedeflenmektedir. 

9. Vergi dairesi yöneticilerinin ve çalışanlarının gelir vergisinden kurumlar vergisine, katma 
değer vergisinden damga vergisine kadar bütün vergilerin vergilendirme işlemlerini, muhasebesini, 
takibini bilmelerini, mükellefi tespit ve denetim görevlerini yerine getirmelerini gerektiren ve ver
gi daireleri; vergilendirme, muhasebe, kovuşturma (cebri takip) olmak üzere üç temel bölümden 
oluşan mevcut yapıdan, bu işlemlerin her birisi için uzmanlaşmanın sağlandığı, muhasebe ve takibat 
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gibi fonksiyonların ortak hizmetler olarak bölge başkanlığı bünyesinde yapılandırıldığı bir modele 
geçilmesi amaçlanmaktadır. Yeni taşra yapısında, merkezdeki yapılanmaya paralel olarak, mükellef 
hizmetleri, vergilendirme, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, denetim ve uyum yönetimi, insan kay
nakları ve destek hizmetleri grup müdürlükleri ile bunlara bağlı müdürlük ve şubeler oluşturulabil-
mesine imkan tanınmaktadır. 

10. Vergi dairelerinin temel fonksiyonu olan vergilendirme hizmetlerinin, vergilendirme grup 
müdürlüğü altında ihtiyaca göre mükellef grupları (büyük mükellefler, banka ve fınans kuruluşları, 
dış ticaret kuruluşları, serbest meslek, gayrimenkul sermaye iratları vb.) itibarıyla oluşturulacak ay
rı vergi müdürlükleri eliyle yürütülebilmesi öngörülmektedir. Bu müdürlüklerin esas itibarıyla; 
beyannamenin alınması, iade - mahsup ve düzeltme taleplerinin yerine getirilmesi, vadesindeki 
teciller, beyannamelerin revizyonu, inceleme ve yoklama talepleri, beyanname vermeyenlerin tes
piti ve diğer tarh işlemlerini yerine getirmeleri amaçlanmaktadır. 

11. Mükellefle yakın temas gerektiren sicil/yoklama, tebliğ işlemleri, sicil değişikliği işlemleri, 
borcu yoktur yazısı, mükelleflerin bilgilendirilmesi, zorunlu hallerde beyannamelerin alınması gibi 
işlemlerin il, ilçe, mahalle ve semtlerde kurulacak şubeler eliyle yerine getirilmesi öngörülmektedir. 

12. Yeni örgütlenme çerçevesinde, Maliye Bakanlığı kadro cetvellerinde yer alan bazı kadro 
unvanları iptal edilirken, yerlerine Gelir İdaresi Başkanlığı kadro cetvellerinde yer almak üzere yeni 
kadro unvanları ihdas edilmektedir. Buna paralel olarak, Başkanlık personelinin özlük haklarına 
ilişkin olarak, Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

13. Geçiş aşamasında, herhangi bir sorun çıkmaması için vergi dairelerinin mevcut yapıları 
korunmakta ve bu daireler tasfiye edilinceye kadar, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan taşrayla ilgili hükümleri ve bu maddeler
de belirtilen görev yetki ve sorumlulukları kullanmaya aynen devam etmesi sağlanmaktadır. 

14. Geçici hükümlerle, halen Gelirler Genel Müdürlüğü, gelirler bölge müdürlükleri ve defter
darlık gibi birimlerce kullanılan taşınır ve taşınmazlar ile bu birimlerde görevli personelin Gelir 
İdaresi Başkanlığına devri sağlanmakta, Başkanlıkta kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl için
de yapılacak atamalara ilişkin esaslar belirlenmekte, Başkanlığın çalışmaları ve uygulamaları ile 
yönetim sistemini stratejik plan ve hedefler açısından on yıl süreyle gözlemlemek ve tavsiyelerde 
bulunmak üzere Maliye Bakanının başkanlığında, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı 
belli alanlarda uzman kişilerden oluşacak İzleme Komitesinin kurulması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarının, geniş toplum kesimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu, mali idarenin 

en önemli bölümü olan gelir idaresinin Tasarı ile öngörülen konumunun ötesinde, daha özerk, en 
azından müsteşarlık düzeyinde bir yapıya kavuşturulması gerektiği, Tasanda öngörülen Bakana 
bağlı bir Başkanlık şeklindeki yapılanmanın özerkliği sağlamayacağı, 

- Denetimdeki çok başlılığın gelir idaresinin en önemli sorunlarından birisi olduğu, Tasarı ile 
Gelir İdaresi Başkanlığı olması gereken konuma getirilmediği için, doğal olarak, vergi denetimi 
yapan Hesap Uzmanları ile Maliye Müfettişlerine yeni yapılanma içerisinde yer verilemediği, bu 
durumun denetimdeki çok başlılığın sürmesi anlamına geleceği, böylece en önemli sorunlardan 
birisinin çözüm fırsatının kullanılamamış olacağı, 

- Bakanlık bünyesinde vergi politikasını oluşturmakla görevli bir birimin oluşturulması ve bu 
birimle Gelir İdaresi Başkanlığının işbirliğinin sağlanması gerektiği, 
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- Bölge esaslı taşra örgütlenmesi ve vergi dairelerinin bölge başkanlığına bağlanması olumlu 
karşılanmakla birlikte Tasarının güçlü bir taşra örgütü oluşturamadığı, daha fazla yetki devredilerek 
taşra örgütünün güçlendirilmesi suretiyle sorunların yerinde çözümünün sağlanması gerektiği, 

- Tasarının geneli itibarıyla olumlu karşılandığı, uzmanlaşmaya önem veren, mükellef odaklılığı 
temel alan yaklaşımının özellikle memnuniyet verici olduğu, ancak, denetimdeki çok başlılığa son 
verilemediği, ayrıca, belli meslek mensuplarına üst düzey görevlere yükselme imkanı tanınırken 
bazılarının bu imkandan yararlandırılmadığı, bu durumun çalışma barışını ve motivasyonu olumsuz 
etkileyeceği, bütün personel için üst düzey görevlere atanma yolunun açık tutulması gerektiği, 

- Tasarının dili ve üslubunun kanun diline ve tekniğine uymadığı, hukuki ve idari sistemimiz
de yerleşmemiş kavramların kullanıldığı, bu bakımdan Tasarının kurulacak bir alt komisyonda göz
den geçirilmesinin zorunlu olduğu, 

- Gelir idaresinin yapılandırılması zorunluluğunun herkesçe kabul edildiği, ancak, Tasarı ile 
getirilen düzenlemelerin olumlu yönleri bulunmakla birlikte ihtiyacı gideremeyeceği, özerkliği son 
derece sınırlı, pek çok konuda inisiyatif sahibi olmayan bir kuruluş oluşturulduğu, bu çerçevede, 
vergi inceleme politikasının belirlenmesi yetkisinin Maliye Bakanlığına bırakılmasının Tasarının 
amacına uygun düşmediği, mükellef haklarının korunması bakımından Başkanlığın siyasetin et
kisinden uzak tutulmasında yarar bulunduğu, esasen, genel gerekçede ileri sürülen argümanlar ile 
Tasarının getirdiği düzenlemelerin örtüşmediği, gerekçede belirtilen sorunların hiç birisinin Tasarı 
ile çözülemediği, 

- Yeniden yapılanma çalışmalarının, mevzuatın, teşkilatın ve özlük haklarının iyileştirilmesine 
dayanan üçlü bir temele oturması gerektiği, ancak, Tasarıda etkin ve verimli bir gelir idaresi için ön
koşul olan özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun ihmal edildiği, 

- Tasarıda kayıt dışı ekonominin kavranmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmemesinin 
önemli bir eksiklik olduğu, ayrıca, dünyada gelir idarelerinin siyasetin etki alanından çıkarılarak 
bağımsızlıklarının sağlanmasına yönelik bir eğilimin bulunduğu, Tasarının bu eğilime uygun düş
meyen bir düzenleme öngördüğü, 

- Tasarının başlıca amacının dürüst ve adil bir idarenin kurulması suretiyle vatandaşların mem
nuniyetinin sağlanması olduğu, gelir idaresinin sağlıklı işlemesinden en başta Hükümetin sorumlu ol
duğu, bu nedenle, Hükümetten tamamen bağımsız bir idarenin kurulmasının söz konusu olamayacağı, 

Şeklindeki değerlendirmeleri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
- Tasarının yıllardır sürdürülen çalışmaların ve geniş bir birikimin ürünü olduğu, değişik ülke 

uygulamalarından ve ilgili toplum kesimleriyle uluslararası kuruluşların görüşlerinden yarar
lanılarak ülkemiz koşullarına uygun olarak hazırlandığı, 

- Hükümetin, vergi sistemine ilişkin olarak anlaşılabilir bir vergi mevzuatı, öngörülebilir bir 
vergi yükü ve etkin bir gelir idaresi oluşturmayı hedeflediği,mevzuatın başarılı bir şekilde uy
gulanabilmesi için etkin ve verimli bir gelir idaresi oluşturmanın zorunlu olduğu, Tasarının gelir 
idaresinin aksayan yönlerine çözüm bulmak amacıyla hazırlandığı, bu çerçevede teknolojik alt 
yapının da güçlendirilmesinin hedeflendiği, 

- Gelir İdaresi Başkanlığının Bakanlıkça belirlenecek vergi politikalarını uygulamakla görev
li olacağı, politikaları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim kurulacağı, 

- Tasarının en önemli hedeflerinden birisinin de mükellef odaklı bir yönetim oluşturulması ol
duğu, bu amaçla yetki devrinde bulunularak taşra örgütünün güçlendirildiği, hızlı ve etkin bir uy-
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gulamayı sağlayacak koordinasyon sisteminin oluşturulduğu, mükellefin teknolojiyi daha fazla kul
lanmasının teşvik edildiği, Tasarı ile öngörülen modelin kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusun
da önemli bir katkı sağlayacağı, 

İfade edilmiştir. 
Geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve Tasarının ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini 
teminen kurulacak bir alt komisyonda ele alınmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon, 16.3.2005 tarihinde kamu görevlileri sendikalarının temsilcileri ile Tasarıda 
mensupları ile ilgili düzenlemeler bulunan Maliye Bakanlığı çalışanlarının unvanlarına göre kurmuş 
oldukları derneklerin temsilcilerinin görüşlerini dinlemiş ve önerilerini almıştır. 24.3.2005 tarihin
de ise Vergi Konseyinin görüş ve önerileri alınmıştır. Aynı tarihteki ayrı bir toplantıda da Gelirler 
Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınmıştır. Ayrıca, Alt Komisyonun, 30.3.2005 ve 31.3.2005 
tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu top
lantılarda, Tasarı üzerinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Alt Komisyon, Tasarıda Gelir İdaresi Bölge Başkanlıkları şeklinde öngörülmüş bulunan taşra 
teşkilatı yerine, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda ve yerlerde kurulacak ve doğrudan mer
keze bağlı Vergi Dairesi Başkanlıklarından oluşan bir taşra teşkilatının daha yararlı olacağı 
kanaatine varmış ve bu doğrultuda Tasarının maddelerinde geçen "Gelir İdaresi Bölge Başkanı" ve 
"Gelir İdaresi Bölge Başkanlığı" ibarelerini, "Vergi Dairesi Başkanı" ve "Vergi Dairesi Başkanlığı" 
olarak değiştirmiş ve bölge başkanlıklarına ilişkin olarak Tasarıya ekli bulunan (2) sayılı listeyi 
çıkarmıştır. Ayrıca, yapılan değişiklikler sonucunda vergi dairesi müdürlükleri muhafaza edildiğin
den, Tasarı ile kaldırılması öngörülen vergi dairesi müdürü, vergi dairesi müdür yardımcısı ve şef 
kadro unvanları da muhafaza edilmiş ve Tasarıya ekli kadro cetvellerinde gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Alt Komisyonda yapılan çalışmalar sonucunda Tasarının; 
- 1 inci maddesi; amacın daha iyi ifade edilmesi ve anlatıma açıklık kazandırılmasını teminen 

kısmen değiştirilmesi suretiyle, 
- 2 nci maddesi; tanımlar arasında yer alan Gelir İdaresi Bölge Başkanının çıkarılması ve yerine 

Daire Başkanı tanımının eklenmesi, 
- 3 üncü maddesi, aynen, 
- 4 üncü maddesi metinden çıkarılmak suretiyle, 
- 7 nci maddesi; başkan yardımcılarının, vergi dairesi başkanlıklarının koordinasyonu ile 

görevlendirileceğine ilişkin hükmün, ihtiyarilik sağlanması amacıyla "görevlendirilebilir" şeklinde 
düzenlenmesi suretiyle, Tasarıdan çıkarılan madde nedeniyle 6 nci madde olarak, 

- 8 inci maddesi; madde ile düzenlenen "İcra Kurulu"nun, icracı bir kurul olmayıp koordinas
yon işlevini yürütecek olması nedeniyle "Koordinasyon Kurulu" olarak düzenlenmesi suretiyle, 7 nci 
madde olarak, 

- 9 uncu maddesi; Başkanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan "Vergi Yönetimi Daire 
Başkanlığının adının, görevleriyle uyumunu sağlamak amacıyla "Gelir Yönetimi Daire Başkan
lığı" olarak değiştirilmesi ve bazı bentlerin yerinin değiştirilmesi suretiyle, 8 inci madde olarak, 

- 24 üncü maddesi; taşra teşkilatı olarak öngörülen gelir idaresi bölge başkanlıkları kaldırıl
dığından, ekli (2) sayılı listenin çıkarılması; vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdür
lükleri ile şubelerin kurulması, bunların faaliyete geçirilmesi, mükelleflerin işyeri ve kanuni mer-
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kezlerine bağlı kalınmaksızın bağlı olacakları vergi dairesi başkanlıkları ile müdürlüklerin belirlen
mesi hususlarında Bakana yetki veren bir düzenlemenin eklenmesi suretiyle, 23 üncü madde olarak, 

- 29 uncu maddesi; ikinci fıkrasında yer alan ve özel sektörde üst düzey yönetici olarak on yıl 
çalışmış olanların Gelir İdaresi Başkanı olarak atanabilmesine imkan veren hükmün madde metnin
den çıkarılması, son fıkrasında yer alan "gelirler kontrolörleri" ibaresinin "gelirler kontrolörü un
vanını almış olanlar" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 28 inci madde olarak, 

- 30 uncu maddesi; ikinci fıkrasında yer alan ve vergi denetmenlerinin belli şartları taşımaları 
ve açılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla gelirler kontrolörü olarak atanmalarına imkan 
veren düzenlemenin metinden çıkarılması suretiyle, 29 uncu madde olarak, 

- 35 ve 36 ncı maddeleri; bazı kanunlarda ibare değişiklikleri yapan maddeler olduklarından 
birleştirilmeleri, Gelir İdaresi başkan yardımcılarının Devlet Memurları Kanununa Ekli (I) sayılı ek 
gösterge cetvelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfı bölümünün (d) bendine alınması, (t) bendine Gelir 
İdaresi Daire başkanları ile Ankara, İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlarının eklenmesi, ekli (II) 
sayılı ek gösterge cetvelinin (2) numaralı bölümüne Gelir İdaresi grup başkanı ile vergi dairesi baş
kanının eklenmesi, (5) numaralı bölümüne vergi dairesi müdürü ve müdür unvanlarının eklenmesi, 
aynı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasının (c) bendine "Vergi 
Dairesi Başkanı," , 7 inci sırasına " Gelir İdaresi Grup Başkanı ve Grup Müdürü," unvanlarının ek
lenmesini ve 8 inci sırasının (a) bendindeki" Müsteşarlık kontrolörleri," ibaresinin " Müsteşarlık ve 
Başkanlık kontrolörleri," şeklinde değiştirilmesini öngören bir düzenlemenin, vergi denetmen
lerinin, Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin kariyer meslekleri düzenleyen kısmına 
"vergi denetmenlerinin" eklenmesi, istisnai memur olarak öngörülmüş bulunan Gelir İdaresi Baş
kanının, istisnai memuriyet kapsamında bulunmasına gerek duyulmadığından çıkarılması, yerine 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin konulması suretiyle, 34 üncü madde olarak, 

- Geçici 2 nci maddesi, aynen, 
- Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve özel sektörde üst düzey 

yönetici olarak on yıl çalışmış olanların Gelir İdaresi Başkanı olarak atanabilmesine imkan veren 
düzenlemenin, 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak, madde met
ninden çıkarılması; (b) bendine "vergi dairesi başkanı"nın eklenmesi ve defterdar veya gelir idaresi 
grup başkanı kadrolarında çalışmış olanların da başkan yardımcısı, daire başkanı ve vergi dairesi 
başkanı olarak atanabilmelerine imkan veren bir hükmün eklenmesi; (c) bendinde yer alan bölge 
başkanının (b) bendine alınması nedeniyle çıkarılması, gelir idaresi gaip başkanı ve grup müdürü 
olarak atanabilecekler arasına vergi dairesi müdürü, gelir müdürü, takdir komisyonu başkanı ve en 
az on hizmet yılını doldurmuş devlet gelir uzmanlarının eklenmesi, (d) bendinde yer alan ve 
denetim grup müdürlüğünde vergi müdürü olarak atanabilmeye ilişkin hükmün metinden çıkarıl
ması, müdür ve vergi müdürü olarak atanacaklar arasından "gelir uzmanları"nın çıkarılması ve "on 
hizmet yılı" şartının "sekiz hizmet yılı" olarak değiştirilmesi; Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teş
kilatında; organizasyon metod uzmanlığı eğitimi alarak organizasyon metod şubesinde en az beş yıl 
süreyle fiilen organizasyon metod uzmanı olarak görevlendirilen personel ile uzman kadrolarında 
çalışan personelin belirlenen şartları taşımaları ve açılacak sınavda başarılı olmaları kaydıyla dev
let gelir uzmanlığı kadrosuna atanabilmelerine ilişkin bir hükmün ikinci fıkradan sonra gelmek 
üzere yeni üçüncü fıkra olarak maddeye eklenmesi; üçüncü fıkrasında yer alan ve geçiş döneminde 
açılacak sınavların süresini belirleyen "dört yıl" ibaresinin "beş yıl" olarak değiştirilmesi; son fık
rasının, 22/7/1998 tarihine kadar vergi denetmeni veya yardımcısı kadrosunda olup, bu Kanunun 
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yürürlüğe girdiği tarihte kamuda görev yapanlardan bu unvanlarda fiilen en az üç yıl çalışmış olan
ların da Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeterlik sınavını vermiş sayılmalarım teminen 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 4, 5 ve 6 ncı maddeleri, aynen, 
- Geçici 7 nci maddesi; Başkanlık personeline, performansları göz önünde bulundurularak, net ay

lık tutarının dört katına kadar ikramiye ödenebilmesini öngören bir düzenlemenin eklenmesi suretiyle, 
- Gelir İdaresi Başkanlığının teknolojik ve fiziki altyapısının oluşturulabilmesini teminen, 

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süre ile bir önceki yıl vergi gelirlerinin onbinde beşi 
tutarında ödeneğin ayrılacağına ve bu tutarın yatırım programıyla ilişkilendirilmiş sayılacağına iliş
kin bir düzenlemenin geçici 8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 38 ve 39 uncu maddeleri, 36 ve 37 nci maddeler olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, Alt Komisyonda Tasarı kanunların hazırlanmasında uygulanan usûl ve esaslar çer

çevesinde gözden geçirilerek, kanun diline ve tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redak
siyona tabi tutulmuştur. 

Alt Komisyon ayrıntılı çalışmalar sonucunda oluşturduğu metni bir raporla birlikte Komis
yonumuza sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 7.4.2005 tarihinde, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile ilgili 
kamu kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu 42 nci birleşimde, görüşmelere 
Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda Alt Komisyon metni; 
- 1 inci maddesinin, Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyacağı ilkelerin temel ilkeler ol

ması göz önüne alınarak anlatıma vurgu da kazandırmak üzere "ilkelerine" ibaresinin "temel il
kelerine" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesinin, (c) bendinde geçen "karşılıklı güven unsuruna" ibaresinin "karşılıklı 
güven esasına" şeklinde değiştirilmesi; (e) bendinde geçen "Devlet gelirleri politikasına uygun" 
ibaresinin "Devlet gelirleriyle ilgili" şekline dönüştürülmesi; (f) bendinin başında yer alan "Görev 
alanındaki" ibaresinin gereksiz görülerek çıkarılması; Tasarıda yer alan ve Alt Komisyonda 
çıkarılan "Temel ilkeler" başlıklı 4 üncü maddede ilke olarak yer aldığı halde nitelik olarak görev 
vasfı taşıyan ve görevler arasında da sayılmamış bulunan bazı görevlerin metne konu uygunluğu 
dikkate alınarak (g), (p) ve (s) bentleri olarak eklenmesi; yeni sıralamada (o) bendi olan bendin 
sonundaki "işlemleri yapmak" ibaresinin "işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak" şeklinde ifade 
edilmesi suretiyle, 

- 5 inci maddesinin, (a) bendinde geçen "amaç" ibaresinin çıkarılması, (b) bendinde geçen 
"yasal ve idari düzenleme" ibaresinin" mevzuat olarak değiştirilmesi, "bütçesini" ibaresinin "bütçe 
teklifini" şeklinde değiştirilmesi ve (d) bendinin sonunda geçen "işbirliği yapar" ibaresinin "işbir
liği yapılmasını sağlar" olarak ifade edilmesi suretiyle, 

- 7 nci maddesinin, birinci cümlesinde geçen "temel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmek" 
ibaresinin metinden çıkarılması, son cümlesinden önce gelmek üzere Koordinasyon Kurulunun yıl
da en az bir defa toplanacağını öngören bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesinin, (d) bendinde geçen "kanun tasarılarının" ibaresinin "kanun tasarıları ile 
kararnamelerinin" şeklinde değiştirilmesi, Başkanlığın görevleri arasında olan ve Gelir Yönetimi 
Daire Başkanlığını ilgilendiren bazı görevlerin (e) ve (f) bendi olarak ilavesi suretiyle, 
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- 12 nci maddesinin, (h) bendinin, vergi avukatı istihdamı yerine ilgili hizmetlerin hazine 
avukatlarınca görülmesi benimsendiğinden değiştirilmesi suretiyle, 

- 13 üncü maddesinin, (a) bendinde geçen "tam ve zamanında" ibaresinin, (f) bendinde geçen 
"tüm" ibaresinin metinden çıkarılması, 

- 17 nci maddesinin, Başkanlığın görevleri arasında belirtilen vergi indirim, istisna ve 
muafiyetlerinin maliyetini ölçme, etkilerini analiz etme görevinin (d) bendi olarak Strateji Daire 
Başkanlığının görevleri arasına dahil edilmesi suretiyle, 

- 21 inci maddesinin, Başkanlığın görevleri arasında yer alan ve İnsan Kaynakları Daire Baş
kanlığını ilgilendiren, kurumsal etik kurallar düzenleyip duyurma görevinin (g) bendi olarak ilavesi 
suretiyle, 

- 24 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında geçen "idareyi temsilen" ibaresinin metinden çıkarıl
ması suretiyle, 

- 29 uncu maddesinin, vergi avukatları eliyle görülmesi düşünülen hizmetlerin hazine avukat
larınca gördürülmesi benimsendiğinden son fıkrasının buna göre yeniden düzenlenmesi, madde 
başlığının da bu doğrultuda değiştirilmesi suretiyle, 

- 31 inci maddesinin, metinde geçen "yorum" ibaresinin, kanun yorumu kavramının farklı tar
tışmalara yol açacağı gerekçesiyle "uygulama" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 32 nci maddesi, maddeye bağlı İhdas edilen kadrolara ilişkin (3) sayılı listenin merkeze ait 
kadrolarının sehven yanlış yazılan toplamının düzeltilmesi, taşra kısmında yer alan vergi avukatlığı 
kadrolarının kaldırılması suretiyle, 

- 33 üncü maddesinin, atıflar arasına ilin en büyük mal memurunun da alınması suretiyle, 
- 34 üncü maddesinin, istisnai memuriyet görevleri arasına alınan Gelir İdaresinde Basın ve 

Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Başbakanlık Basın Müşavirliğinden sonraya eklenmesi suretiyle, 
- 35 inci maddesinin, (2) numaralı fıkrasına, 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cet

velinde bir üst bölüme alındığı halde mevcut yerinden çıkarılması gereken iki unvanın eklenmesi 
suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesinin, ikinci fıkrasında geçen "müktesebatları" ibaresinin "müktesep hak
ları" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesinin, vergi avukatlığı istihdamından vazgeçildiği için ikinci fıkrasının 
ilk cümlesinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- Geçici 6 nci maddesinin, birinci fıkrasında geçen "istişari" ibaresinin metinden çıkarılması 
suretiyle, 

- Geçici 7 nci maddesinin, ikinci fıkrasının, kamu personel rejiminde özlük haklarını da içeren 
düzenleme çalışmalarının yakında gündeme geleceği, bu aşamada mali haklarla ilgili farklı herhan
gi bir düzenlemeye yer verilmesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- Geçici 8 inci maddesinin, kamu mali yönetimindeki genel ilke ve yaklaşımlara uygun ol
mayan ve bağlayıcı şekilde belli bir ödenek ayrılmasını öngören bir hüküm içerdiğinden, metinden 
çıkarılması suretiyle, 
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Kabul edilmiştir. Alt Komisyon metninin; 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 
26, 27, 28,30, geçici 1, geçici 4, geçici 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 36 ve 37 nci 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

Başkanvekili 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) (Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oy) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Uye 
Ahmet İnal 

Batman 

Üye 
Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
0. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Gelir politikasını uygulamakla görevli bir teşkilatın vergi inceleme ve denetiminde tek yetkili 
olmaması, vergi inceleme ve denetim birimlerinin Bakanlık ve Başkanlıkta ayrı ayrı faaliyetine 
devam edecek olmaları, özetle vergi inceleme ve denetiminde çok başlılığın önlenememesinin doğ
ru olmadığı. 

Vergi Dairelerinin kapatılmaması olumlu bir gelişme olmakla birlikte; Vergi Usul Kanununda 
Vergi Daireleri ve Şubelerin kurulma usulü belli olduğu halde, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi 
Dairesi Müdürlükleri ve şubelerin kurulması için Tasarıda yeni bir usul belirlenmesi ve Vergi 
Dairesi Başkanlıklarının hem Vergi Dairesi Müdürlüklerinin üst birimi hem de Vergi Dairesi 
Müdürlüğü yetkisine haiz olmaları ve bazı mükellefler için Vergi Dairesi Müdürlüğü görevi 
yapabilecek olmaları; her ilimizde prensip olarak Vergi Dairesi Başkanlığı kurulması söz konusu ol
mayacağından bazı mükellefler açısından sorun alanı oluşturabileceği, 

Genel kamu yönetimi sisteminden farklı olarak, bazı kadrolara atanmada zorîuk-kolaylık 
mekanizmalarının kurulmuş olmasının personel açısından fırsat eşitliğini bozduğu; personel üzerin
de olumsuz motivasyona sebep olacağı, 

Üst kademe yöneticilerin malî haklarının hükümet tasarısına nazaran yükseltilmesinin 
kamudaki ücret dengesini olumsuz etkileyeceği, 

Görüşündeyim. 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 
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AYRIŞIK OY 
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın TBMM'ne gön

derilmesi Bakanlar Kurulunca 29.7.2004 tarihinde kararlaştırılmış ise de Tasarının TBMM'ye gön
derilmesi yedi ayı aşan bir süreden sonra gerçekleşmiştir. Başbakanlığın sevk yazısından Tasarının 
2.3.2005 tarihinde Meclise gönderildiği anlaşılmaktadır. Yasama tarihinde örneği olup olmadığını 
bilmiyoruz ama bir tasarının Bakanlar Kurulunca Meclise şevkine karar verilmesinden sonra sev-
kedilmeyip aylarca üzerinde çalışılması dikkat çeken bir örnektir. Meclise sevkedilmesi öncesin
deki hazırlık dönemini de dikkate alırsak Tasarının hazırlığı yaklaşık iki yıllık bir zamanı kap
samaktadır. Üzerinde oldukça emek harcanan bir çalışmadan sonra ortaya çıkan bir tasarıdan doğal 
olarak sorunları çok büyük ölçüde çözmesi ve hedefe ulaşması beklenir. Ancak Tasarının böyle bir 
niteliği bulunmamaktadır. 

Gelir idaresinin görevleri ve yapılanması Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
daki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK)de düzenlenmiştir. Ayrıca Vergi Usul 
Kanunu(VUK)nda da vergi idaresi ile ilgili çeşitli kurallar düzenlenmiştir. 178 sayılı KHK ve VUK 
birlikte değerlendirildiğinde idarenin örgütsel yapısı ile idarenin uymak zorunda olduğu kurallar 
maddi hukuk - usul hukuku biçiminde şekillendiği ülkemizin geleneksel hukuk yapısı ortaya çık
maktadır. Bu yapının Tasarıyla da devam ettiği görülmektedir. 

Vergi sistemi ve vergi idaresi öteden beri ülkemizde en çok eleştirilen kurumlardandır. Bunun 
temel nedeni kaynak eksikliği, yani vergi tabanının yeterince kavranamamış olması nedeniyle top
lanması gereken verginin toplanamaması ve bunun kamu finansmanında ve kalkınma ve gelişmede 
yarattığı açmazlardır. 

Bütçenin vergi yerine borçla finansmanının öne çıktığı 80'li yıllarda vergi idaresinde ve vergi 
sisteminde reform veya yeniden yapılanma kavramları bir ihtiyaç olarak bu kadar güçlü bir şekilde 
kendini hissettirmiyordu. Vergi özellikle 90'h yılların ortalarından itibaren yeniden ön plana çıkmış 
ve vergi yükü bu süreç içerisinde giderek artmıştır. IMF destekli olarak uygulanan programların et
kisiyle 2000'li yıllarda vergi yükünün uluslararası ortalamalara yaklaşmasıyla birlikte vergi sistemin
de ve vergi idaresinde reform ihtiyacı kendisini daha güçlü bir şekilde hissettirmeye başlamıştır. 

Öte yandan gerek toplumsal talepler gerekse uluslararası vergi rekabeti vergi oranlarının in
dirilmesi yönünde güçlü bir eğilimi ortaya koymuştur. Bunun anlamı aynı vergi gelirinin veya ih
tiyaç duyulan ölçüdeki vergi gelirinin daha düşük vergi oranlarıyla sağlanması gerçeğidir. 

Bu gerçek vergi idaresinde reform ihtiyacını şiddetlendirmektedir. 
Öte yandan vergi yükünün OECD ortalamalarına geldiği Türkiye'de bu yükün dağılımı da son 

derece adaletsizdir. Vergi yükü belli kesimlerin, özellikle de tüketicilerin omuzundadır. OECD'nin 
en son yayınlanan rakamlarına göre sosyal güvenlik katkı paylan hariç olmak üzere 2002 yılında 
OECD ülkeleri için toplam vergi yükü ortalaması yüzde 27, AB 19 için yüzde 28.3, AB 15 için yüz
de 29.2 ve Türkiye için ise yüzde 24.9'dur. Türkiye'de konsolide bütçe vergi gelirlerinin GSMH'ya 
oranı da 2004 yılında yüzde 23.83'tür. Bu oranın 2005 yılı için yüzde 24.73 olması öngörülmüştür. 
Böyle bir tabloda güçlü gelir idaresi Türkiye'nin olmazsa olmazlarındandır. Yine 2002 sonrasında 
Türkiye'de toplam vergi yükü yüzde 27 seviyelerine ulaşmıştır. 

Kısaca güçlü bir gelir idaresine ihtiyacımız vardır. Ancak güçlü gelir idaresine sahip olmak da 
vergi sistemindeki sorunlan çözmek için yeterli değildir. Bu işin sadece bir yanıdır. Güçlü gelir 
idaresinin tamamlayıcısı, fıskal amacı sağlamasının yanında ülkenin ekonomik ve sosyal gerçek
lerine ve ihtiyaçlarına uygun bir vergi sistemidir. 
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Hükümetin getirmiş olduğu Gelir İdaresi Yasa Tasarısı ise Türkiye'nin ihtiyacı olan, sorunlara 
çözüm üreten, vergi yükünün adil dağılımı için gerekli araçlardan biri olan güçlü gelir idaresinin çok 
uzağındadır. Güçlü Gelir İdaresi sloganı ile kamuoyuna ve TBMM'ye sunulan Tasarı mevcut temel 
sorunları çözmediği gibi gelir idaresi bazı konularda bugünkü gücünün de gerisine gitmektedir. 

Tasarıya aşağıdaki nedenlerle katılmıyoruz: 
1. TASARININ HAZIRLANMA USULÜNDEKİ YETERSİZLİK 
Gelir İdaresi Yasa Tasarısı herhangi bir yasa tasarısından farklı özelliklere sahip olmak 

durumundadır. Bu Tasarı klasik bir teşkilat yasa tasarısı olmamalıdır. Toplumun taşıdığı vergi 
yükünün yönetimi, milli gelirin çok önemli bir kısmının kamuya aktarılması yani kamunun ihtiyaç 
duyduğu kaynakların sağlanması gibi tüm kesimleri ilgilendiren bir konuyu düzenlemektedir. Böy
le bir düzenlemenin hemen her kesimde tartışılması Tasarının hazırlık aşamasında bir yöntem 
olarak benimsenmeliydi. Ancak tasarı hazırlığında böyle bir yöntem benimsenmemiş tam aksine 
hazırlık çalışmaları çok dar bir grup tarafından yürütülmüştür. Tasarı hazırlığında sivil toplum 
kuruluşlarından TÜSİAD dışında görüşü alınan olmamıştır. Tasarı hazırlığında görev alan Vergi 
Konseyi'nin Tasarıya hazırlık olmak üzere hazırladığı metinleri sadece TÜSİAD'da tartışmaya açıp 
toplumun diğer kesimlerinde tartışmaya açmamasını da oldukça anlamlı(!) buluyoruz. Vergi Kon
seyi'nin toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinden oluştuğu dikkate alınırsa Tasarıya ilişkin bu 
yaklaşımın ne kadar tek yanlı, sübjektif olduğu ortaya çıkar. 

Ayrıca yine Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmak üzere Tasan Başbakanlıkça görüşleri alınmak 
üzere bir siyasi parti grubuna, AKP'ye gönderilmiştir. Kanun hazırlama usûlünde Başbakanlık 
bürokrasisinin siyasi partilerden görüş alması şeklinde yöntem yoktur. Böyle bir görüş alınacaksa da 
bunun iktidar partisi ile sınırlı tutulmuş olması ülkemizde AKP hükümeti döneminde yerleştirilmeye 
çalışılan kamu yönetimi anlayışının ne kadar partizanca olduğunun çok somut bir göstergesidir. 

Tasarı üzerinde toplumsal uzlaşmanın olmadığı, hatta bunun asgari ölçüde dahi sağlanamadığı 
bir tasarıdır. 

2. TASARININ DİLİ, ÜSLUBU UYGUN DEĞİLDİR 
Tasarı tutarlı bir dile ve üsluba sahip değildir. Genel gerekçesinden madde metinlerine kadar 

kanun diline uygun olmayan kelimeler ve cümle yapıları ile eklektik bir üslup ortaya çıkmıştır. 
Cümleler yer yer diğer ülkelerdeki bazı vergi düzenlemelerine ilişkin tercümelerin adeta zorla 
metine monte edilmiş olması nedeniyle düzgün ve anlamlı değildir. Türk Hukuk Sistemine, İdare 
Hukukuna ve kamu yönetimine aykırı bir takım düzenlemeler madde metinlerinde yer almıştır. 

Alt komisyon çalışmaları sırasında dile, üsluba ilişkin sorunlar önemli ölçüde giderilmeye 
çalışılmışsa da Tasarı yer yer bu üslubun izlerini taşımaktadır. 

3. YÖNETİM ŞEMASINDA KAMU YÖNETİMİ TEMEL YASASININ MODEL ALINMIŞ 
OLMASI 

TBMMde kabul edilmiş olmakla birlikte Sayın Cumhurbaşkanının bazı maddelerinin bir kez 
daha görüşülmesi gerektiği düşüncesiyle Meclise iade ettiği dolayısıyla yürürlüğe girmemiş olan 
Kamu Yönetimi Temel Yasasının Tasarıdaki yapılanmada model olarak alınmasını, kanun yapma 
anlayışında ciddi bir eksiklik, yanlışlık olarak değerlendiriyoruz. 

Halen Kamu Yönetiminin temel çerçevesini çizen Bakanlıkların Kuruluş ve Görevlerine iliş
kin 3046 sayılı Kanuna göre Bakanlıklar ve diğer kuruluşlarda denetim birimleri Ana Hizmet 
Birimleri içinde değil Danışma ve Denetim Birimleri içinde yer almaktadır. Tasarıda ise Gelirler 
Kontrolörleri Daire Başkanlığı Ana Hizmet Birimleri içerisinde yer almaktadır. 
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Şüphesiz hükümetler bu gruplandırmayı değiştirebilirler. Ancak 3046 sayılı Yasada olduğu gibi 
kamu yönetimine ilişkin temel bir çerçeve oluşturulmadan bu gruplandırmanm münferit yasalarla 
yapılmasını kanun yapma usulü ve kamu yönetiminin istikran açısından doğru bulmuyoruz. 

Yine kamu yönetiminde kontrolör veya benzeri denetim elemanı istihdam eden kurumlarda 
kontrolörler doğrudan birim amirine bağlı iken Tasan kontrolörleri doğrudan birim amiri yerine 
daire başkanına bağlı kılmıştır. Buna paralel olarak daire başkanı da doğrudan başkana bağlı değil 
başkan yardımcısına bağlı olmaktadır. 

4. GÜÇLÜ GELİR İDARESİ KURULAMAMIŞTIR 
Özerk veya yan özerk yapının olduğu ülkelerdeki yaygın uygulama Maliye Bakanlığının bakan 

dahil mükelleflerin işlerinin yönetiminde hiçbir rol oynamamasıdır. Bu kural gelir idaresinin 
yönetiminde en önemli unsur olan bağımsızlık görüşünün temelidir. Yoksa harcama veya insan kay
nakları politikalarında kamu yönetiminin genel kurallanna kıyasla belirli esnekliklerinin ve hatta 
tüzel kişiliğinin olması bu idarelerin mükellef işlerinin yönetiminde bağımsız hareket etmelerini 
sağlamak için yeterli değildir. 

Türk Vergi İdaresi malmüdürlüğü bünyesindekiler de dahil olmak üzere 1.000 dolaylannda 
vergi dairesi ve 43.000 dolayındaki personeli ile Türk kamu yönetiminde en önemli idari birimler
den birisidir. Ancak devletin organizasyon yapısı içerisinde Gelirler Genel Müdürlüğünün yeri 
Maliye Bakanlığının altı genel müdürlüğü ile eşit düzeydedir. Gümrük vergilerini toplayan ve Dev
let Bakanlığına bağlı, müsteşarlık düzeyinde örgütlenen gümrük idaresi ile karşılaştırıldığında daha 
alt düzeydedir. Mevcut yapı temel olarak şu sorunlan yaratmaktadır. 

- Vergi idaresindeki en üst düzey yönetici Genel Müdürdür. Bu ise yeterince üst düzey pozis
yonu yaratarak nitelikli personel çekebilme ve tutabilme esnekliğinin olmaması demektir. 

- Vergi idaresinin Maliye Bakanlığına bağlı olması Bakanlığın mükelleflerin vergi ile ilgili iş
lemlerine ve sorunlanna müdahale etmesi ihtimalini artırmakta bu da teknik düzeyde değil, politik 
düzeyde karar alma riskini yaratmaktadır. 

- Merkezdeki yapılanmanın fonksiyonel olmak yerine vergi türüne göre olması verimliliği 
azaltmaktadır. 

- Gelir idaresi vergi denetimlerini tek elden planlayamamakta ve gerçekleştirememektedir. 
Tasanyı mevcut yapının yarattığı temel sorunlar açısından değerlendirdiğimizde bu sorunlann 

önemli bir kısmına çözüm getirilmediği kanaatine vanyoruz. Fonksiyonel örgütlenme şeklinde 
getirilen yeni yapılanma ise temel sorunlann çözülmemiş olması karşısında hedefe ulaşmak için 
yeterli olmayacaktır. 

Tasannın Gelir İdaresi Başkanı için kamu yönetiminde öngördüğü müsteşar ile müsteşar yar
dımcısı arasındaki konum ve buna paralel olarak başkan yardımcılan, daire başkanlan ve silsile 
yoluyla aşağıdaki kademeler ile taşra teşkilatındaki vergi dairesi başkanları, vergi müdürleri ve 
diğerleri için öngördüğü konumlar güçlü gelir idaresinin birimlerinin sahip olması gereken konum
lar değildir. Üç başkan yardımcısı kadrosu dışında yeterince üzt düzey yönetim pozisyonu yaratıl
mış değildir. Aynı sorun taşra örgütlenmesi için de geçerlidir. 

Vergi denetimine ilişkin politika ve stratejilerin Maliye Bakanlığınca belirlenmesi (Madde 4/i) 
hükmü yanında, Gelir İdaresi Başkanlığının çalışmalannı 10 yıl süreyle izleyecek olan Bakanlık 
Müsteşannın da üyesi olduğu Bakan başkanlığındaki İzleme Komitesine ilişkin hüküm başta olmak 
üzere çeşitli hükümleriyle gelir idaresi üzerinde Maliye Bakanlığının ciddi bir vesayeti olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
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İzleme Komitesinin ABD'deki IRS(Internal Revenue Service)in yeniden yapılandırılması 
sırasında oluşturulan "İRS İzleme Komitesi"nden esinlenilerek Tasarıya dahil edildiği anlaşılmak
tadır. Ancak İRS modelinde bile İRS çalışanlarını temsilen komiteye atanan bir üye vardır. 

İzleme Komitesinde gelir idaresi çalışanlarını temsilen bir üye ile mükelleflerle idare arasında 
çok önemli bir görevi yürütmekte olan TURMOB'u temsilen bir üyenin olmamasını ciddi bir eksik
lik olarak görüyoruz. 

Ayrıca denetimdeki parçalı, çok kurumlu yapı devam etmektedir. 
Bütün bunlar Tasarının Güçlü Gelir İdaresini kuramamış olduğunun çok açık göstergeleridir. 
5. VERGİ DENETİMİNDEKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMEMİŞTİR 
Mükellef uyumunu yönetmek için en temel unsur olan denetim gelir idaresinin bir sorumluluğu 

ise de mevcut yapıda Türkiye'de denetim fonksiyonu tümüyle gelir idaresinin kontrolünde değildir. 
Tasarının genel gerekçesinde "yeni yapılanmada görevler arasında mükerrerlikler oluşmaması; 

aynı hizmetin (görevin olması lazım) birden çok birim tarafından yüklenilmemesi öngörülmüştür" 
denilmesine rağmen vergi denetiminde buna uyulmamış ve bugünkü parçalı, çok başlı yapının 
devam etmesi öngörülmüştür. Vergi denetiminde bugün yaşanan en büyük sorun gelir idaresinin 
yani Gelirler Genel Müdürlüğünün vergi denetimlerini planlayamaması ve koordine edememesidir. 
Tasarı bu konuda en küçük bir iyileştirme düzenlemesi yapmamaktadır. Gerçekte denetimde mev
cut olan sorunlar aynen devam ediyor demek Tasarıya iyimser yaklaşmak olur. Tasarı bugünkünden 
daha geri, garip bir modeli benimsemiştir. 

Tasarı madde 4/i ye göre vergi inceleme ve denetimlerine ilişkin temel politika ve stratejiler 
Bakanlıkça belirlenecektir. Bu düzenleme güçlü gelir idaresi kavramı ile bağdaşmamaktadır. 
Bununla vergi denetimi Bakanlığın vesayeti altına alınmış olmaktadır. 

Vergi politikalarının, vergi kanunlarının uygulayıcısı gelir idaresi olduğuna göre vergi in
celeme ve denetimlerinde önceliklerin neler olduğunu ve buna göre politika ve stratejinin ne olması 
gerektiğini de en iyi bu idare bilmek durumundadır. Düzenleme Bakanlığın gelir idaresi üzerindeki 
gücünden vazgeçmek istemediğini göstermektedir. Buna göre örneğin Bakanlık belirli sektörlerin, 
alanların veya mükellef gruplarının belirli sürelerle vergi denetimi dışında bırakılmasını bir politika 
olarak gelir idaresine bildirebilecek ve gelir idaresi de bu konularda denetim yapma iradesini ortaya 
koyamayacaktır. 

Bu düzenlemelerle gelir idaresi vergi denetiminde bugünkü gücünün de gerisine gitmektedir. 
6. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI 
Hükümet Tasarısında 22 bölgede kurulması düşünülen Bölge Başkanlıkları alt komisyon çalış

maları sırasında Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Vergi Dairesi Başkanlıklarına dönüştürülmüş
tür. Hükümet Tasarısında bölge başkanlıkları vergi dairesi olarak tanımlanmıştır. Değişiklikten son
ra ise Vergi Dairesi Başkanlığı altında ayrıca yine bugünkü uygulamada olduğu şekliyle vergi 
dairesi müdürlüklerinin olması öngörülmüştür. 

Bu düzenleme hükümetin vergi dairesi örgütlenmesi konusunda kesin bir kararının olmadığını 
göstermektedir. Bölge Başkanlığı modeli düzenlemede bazı eksiklikleri olmasına rağmen kendi 
içinde tutarlılığı olan bir yapıyı tanımlamaktaydı. Değişiklik sonrasındaki durumun ise şu anda 
mevcut olan yapıdan çok önemli bir farklılığının olmadığını düşünüyoruz. 

Ayrıca Vergi Dairesi Başkanlığı Tasanda Vergi Usul Kanunu(VUK)nda tanımlanan şekliyle 
vergi dairesi olarak tanımlanmıştır. Ancak bu başkanlıkların altında yer alan vergi dairesi müdür
lüklerinin VUK'daki vergi dairesi tanımına uygun vergi daireleri olduğu dikkate alınırsa aynı birim
de iki veya daha çok vergi dairesi olması gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durum uygulamada 
sorun yaratacaktır. 
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Buna paralel olarak VUK'ndaki vergi incelemesine yetkili olanların kapsamı da genişlemiştir. 
Vergi Dairesi Başkanlıklarının bölge başkanlıklarının yerine ikame edilecek olması halinde ise 

Anayasanın bölge teşkilatlarının kuruluşuna ilişkin temel kuralları düzenleyen 126 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrası karşısında anayasal açıdan tartışmalı bir durum meydana gelecektir. 

7. DÜZENLEYİCİ İŞLEM YETKİSİ ANAYASA İLE UYUMLU DEĞİLDİR 
Tasarının 9/b maddesine göre gelir kanunlarının uygulanmasını düzenleyici işlemlerle yönlen

dirmek Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. Yine Tasarının 13/m maddesine 
göre de Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ilişkin düzenleyici işlemleri 
yapmakla yetkili ve görevlidir. 

Bilindiği gibi idarenin yapacağı düzenleyeci işlemler; tüzük, yönetmelik , kararname, genelge 
gibi düzenlemelerdir. Anayasanın 115 inci maddesinde tüzüklerin Bakanlar Kurulunca 124 üncü 
maddesinde ise yönetmeliklerin Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerince çıkarılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesinin (b) bendinde Vergi Yönetimi Daire Başkanlığına gelir kanunlarının 
uygulanmasını düzenleyeci işlemlerle yönlendirme konusunda genel bir yetki verilmekte ve verilen 
bu yetki, bir sınırlandırma olmadığı için her türlü düzenleyici işlemi yapabilmeyi de kapsamaktadır. 

Diğer taraftan bir hukuk devletinde çok başlılık düşünülemeyeceğinden, düzenleyici işlemin 
ancak üst organ tarafından yapılması esastır. 

Düzenlemeler bu yönüyle Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Amaçlanan tüzük ve yönet
melik dışında kalan daha alt gruptaki düzenlemeler ise maddenin yazım şekli buna uygun değildir. 
Ancak bu durumda da Gelir İdaresi Başkanlığı yönetmelik çıkaramayacak bir konumda olacaktır. 
Bu da güçlü değil güçsüz gelir idaresinin bir göstergesi olacaktır. 

8. PERSONEL POLİTİKALARI SON DERECE YETERSİZDİR 
Tasarının genel gerekçesinde mevcut idari yapı çalışanların motivasyonunun yetersiz olması, 

nitelikli insan gücünün elde tutulamaması gibi nedenlerle eleştirilirken bu soruna çözüm getiren 
düzenlemelere yer vermemektedir. Bir çok ülkede nitelikli personeli çekebilmek, istihdam edebil
mek ve genel performansı artırmak için gelir idaresinde özel performans değerlendirme sistemleri 
ve özel ikramiye ve teşvik sistemleri uygulanmaktadır. Hükümet Tasarısı bu açıdan hiçbir iyileş
tirici düzenlemeye yer vermemektedir. 

Tasarı taşrada ve merkezde yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelden, her derece ve un
vandaki memura, şefe, müdür yardımcısına, müdüre, vergi dairesi başkanına, şube müdürüne, daire 
başkanına, genel müdür yardımcısına, her unvandaki denetim elemanına ve genel müdüre kadar 
personeli motive edecek bir özlük hakkı ve görevde yükselme düzenlemelerine sahip değildir. 

Alt komisyon çalışmaları sırasında Tasarıya eklenen dört maaş tutarına kadar ödeme ise komis
yonun bazı AKP'li üyelerinin vermiş olduğu önergenin kabul edilmesi sonucunda Tasarıdan çıkarıl
mıştır. Bu durum gelir idaresi personeli açısından tam bir hayal kırıklığıdır. Gelir idaresi per
sonelinin halen almakta olduğu ek ödemenin emeklilik ile bağının kurulması yönünde bir düzen
leme de bulunmamaktadır. 

Ayrıca bazı unvanlara adeta "jest" olarak bazı olanaklar tanınırken bunun yol açtığı diğer talep
lerin karşılanmamış olmasının hiçbir objektif gerekçesi bulunmamaktadır. Öte yandan bazı jestleri 
öngören Tasarı "şef ve "müdür yardımcısı" gibi yıllardır bu idareyi adeta sırtında taşımış, bütün 
yükünü taşımış unvanları ortadan kaldırarak bu unvanları taşıyan 6.000 civarındaki personeli bir 
belirsizliğin içine itmiştir. Alt komisyon çalışmaları sırasında şef ve müdür yardımcısı kadroları 
yeniden ihdas edilmiş ise de bu düzenleme ihtiyaca cevap veren bir çözüm olmamıştır. 
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Sonuçta reform adına hazırlanan Tasarıdan gelir idaresi çalışanlarından mükelleflere kadar 
mutlu olan hiçbir kesim yoktur. Tasarı gelir idaresinin 43.000'i aşkın çalışanından hiçbirini tatmin 
etmiş değilse Tasarı üzerinde yeniden düşünmek gerekir. 

9. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ YATIRIM HARCAMALARINDA BİR ESNEKLİĞİ 
YOKTUR 

Tasarı ile yeni bir yapının öngörülmesi, özellikle vergi dairesi başkanlıklarının oluşumu gelir 
idaresini ek bir takım yatırım harcamaları ile karşı karşıya bırakacaktır. Güçlü gelir idaresinin temel 
şartlarından birisi de idarenin harcama konusunda (Türkiye örneğinde bunu yatırım harcamaları 
olarak ele alabiliriz) genel kurallara kıyasla bir esnekliğinin olmasıdır. Gelir idaresinin yeni yapılan
ma döneminde ihtiyaç duyacağı yatırımlara ilişkin harcamaların karşılanabilmesi amacıyla, ken
disine belli bir tutarda ödenek güvencesi verilmesini sağlamaya yönelik olarak Tasarıya alt komis
yonda eklenen Geçici 8 inci maddenin Tasarıdan çıkarılmış olmasını güçlü gelir idaresi kurulması 
konusunda samimi bir niyetin olmadığının göstergesi olarak kabul ediyoruz. 

10. PERFORMANS DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ HÜKÜMLERİ ESKİMİŞ YAK
LAŞIMLARI TAŞIMAKTADIR 

Tasarının "Yöneticilerin sorumlukları" başlıklı 26 ncı maddesinde, her kademedeki 
yöneticilerin görevlerini performans ölçütlerine uygun yürütmekten sorumlu olduğu yazılıdır. 
Tasarı, genel olarak "performansla" ilgili konularda hatalı yaklaşımları sergilemektedir. Kamu 
görevlilerinin görevlerini performans ölçütlerine uygun olarak yürütmeleri söz konusu olamaz. 
Çünkü, performans ölçütü, en kaba tanımı ile, herhangi bir şeyin sayısal göstergesidir. Yani, bazen 
birim başına maliyet tutarı, bazen başvuru sayısı, bazen uyuşturucunun sokaktaki satış fiyatı, bazen 
havadaki karbondioksit oranı, bazen hasta başına düşen hemşire sayısı, performans ölçütü veya per
formans göstergesi olarak kullanılabilir. Yöneticilerin faaliyetlerini birim başına maliyete ya da baş
vuru sayısına uygun yürütmekten sorumlu olmalarının hiçbir makul açıklaması yoktur. 

Sorumluluk, çıktı ve sonuçlar üzeriden değerlendirilen bir kavramdır. Performans ölçütleri 
veya performans göstergeleri amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını anlamamıza yardım eder. Bu 
nedenle performans ölçütlerini oluştururken, bunların çıktı ve sonuçlarla ilgili değerlendirme yap
maya uygun göstergeler olmasına büyük dikkat sarf edilir. Amaç ve uzun dönemli hedefler sonuç
larla, yıllık hedefler çıktılarla ilgili olduğundan değerlendirme yapmaya uygun ölçütler seçilirken 
bu hususa da dikkat edilir. 

Tasarının "Performans yönetimi" başlıklı 30 uncu maddesindeki düzenleme, oluşturulacak per
formans yönetiminin, "genel performans ölçütleri ve hedefleri" ile "özel performans ölçütleri ve 
hedefleri" ni belirlemekten ibaret olduğu izlenimini vermektedir. Sadece hedef ve ölçüt belirleyerek 
performans yönetimi oluşturulamaz. Performans yönetimi, yeni bir yönetim sistemi oluşturmaktır. 
Bu sistemin içinde elbette hedef ve performans ölçütü belirleme işi vardır. Ama sadece bundan 
ibaret bir şey değildir. Hedef ve ölçüt belirleyerek yönetim sistemi oluşturulamaz. Gerçek bir per
formans yönetiminden sözedebilmek için en azından şunların olması gerekir: 

Performans yönetimi oluşturacak herhangi bir yönetim, uzun dönemli stratejik plana sahip ol
malı, bu plan çerçevesinde ölçülebilir amaç ve hedefler belirlemeli, bu amaç ve hedeflere ulaşabil
mek için yıllık performans planları çerçevesinde yıllık hedeflerini ve hedeflere ulaşma araçlarını 
belirlemeli, amaç, hedef ve yıllık hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmeye uygun perfor
mans göstergeleri setini oluşturmalı, oluşturulan bilgi yönetim sistemi doğrultusunda performans 
bilgileri üretmeli ve bütçe sürecinde kaynak tahsislerini performans ölçümü sonucu ortaya çıkan 
performans bilgilerine dayalı olarak yapmalıdır. 
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Tasan böyle bir yaklaşımı benimsemediği gibi, "genel performans ölçütleri ve hedefleri" ile 
"özel performans ölçütleri ve hedefleri"ni belirleyerek performans yönetimi oluşturulacağı var
sayımına dayanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, tasanda olduğu gibi genel performans ölçütleri, özel 
performans ölçütleri adı altında toplanabilecek bir performans ölçütü kategorisi yoktur. Performans 
ölçütleri; Girdi ölçütleri-Çıktı ölçütleri- Sonuç ölçütleri- Maliyet ölçütleri- Kalite ölçütleri- Tutum
luluk ölçütleri- Verimlilik ölçütleri- Etkinlik ölçütleri gibi kategoriler altında toplanır ve değerlen
dirmeler bunlara göre yapılır. 

Kişilerin, birimlerin, (Tasarının özel performans olarak adlandırdığı) faaliyetlerin, (Tasarının 
genel performans olarak adlandırdığı) performansı yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde değer
lendirilir. Kaldı ki performans değerlendirmesi sadece kişiler, birimler ve faaliyetlerle sınırlı değil
dir. Sistemler, süreçler, elde edilen sonuçlar, yaratılan etkiler gibi değerlendirme yapılabilecek baş
ka alanlar da vardır. 

Performans değerlendirmesi yapmanın ve performansı ölçmenin en zor tarafı performans bil
gileri üretmeye elverişli veri tabanı oluşturmaktır. Her idarenin elinde bir takım veriler vardır. Bu 
veriler kullanılarak değerlendirme yapılır yaklaşımının doğru olmadığı uygulamada ortaya çıkmış
tır. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ancak, değerlendirme yapmaya uygun 
verilerle yapabiliriz. Performans değerlendirmesi yapmayan kuruluşlann çok büyük bir bölümünde 
maliyetlerle, kaliteyle, verimlilikle, ulaşılan sonuçlar ve yaratılan etkilerle ilgili veri tabanlan yok
tur. Daha da önemlisi bunlan bir zaman serisi içinde izleyecek yönetim bilgi sistemleri oluşturul
mamıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, performans veri ve bilgisi, performans değerlendirmesi 
yapmanın en zor ve en kritik noktasıdır. Güvenilir, güncel ve geçerli veri ve bilgiler olmadan hiçbir 
şey yapılamaz. Bu nedenle, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçecek maliyetle, 
verimlilikle, kaliteyle, etkinlik vb. ile ilgili veri ve bilgilerin üretilmesi gerekmektedir. 

Tasan, Gelir İdaresi Başkanlığının performans yönetimi oluşturacağından, stratejik plana ve 
performans ölçütlerine sahip olacağından söz etmektedir ama performans verisi ve performans bil
gileri üretmekten tek söz etmemektedir. Tasannın 11 inci maddesinin başlığı "Uygulama ve Veri 
Yönetimi Daire Başkanlığadır. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı'nın 11 bent halinde 
sayılan görevleri arasında bu önemli görevler yoktur. Buna karşılık Tasan, "nitelikli ekonomik bil
gi üretim," (bu ifade alt komisyon çalışmalan sırasında metinden çıkanlmıştır) "mükellefiyet, ver
gilendirme, denetim ve risk analizine dayalı bilgi" gibi performans değerlendirmesi yaparken kul
lanılmayan eski ve geleneksel terminolojiye yer vermektedir. 

11. İÇ DENETİM BİRİMİ YOKTUR 
Gelir idaresi için doğrudan başkana rapor verecek şekilde bir iç denetim biriminin Tasanyla 

oluşturulmamış olması önemli bir eksikliktir. 

M. Akif Hamzaçebi Osman Kaptan M. Mesut Özakcan 
Trabzon Antalya Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; ülkenin 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak 
belirlenen gelir politikasını adalet ve tarafsızlık 
içinde uygulamak; vergi toplama maliyetleri ile 
idari giderleri en aza indirerek azami ölçüde 
vergileri ve diğer gelirleri toplamak; mükellef
lerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; 
mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede 
hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini 
kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri 
almak; şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, 
katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef 
odaklılık ilkelerine göre hizmet sunmak üzere, 
Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkan
lığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
b) Bakan: Maliye Bakanını, 
c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, 
d) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını, 
e) Başkan yardımcısı: Gelir İdaresi Baş

kan Yardımcısını, 
f) Bölge başkanı: Gelir İdaresi Bölge Baş-

• kanını, 
g) Merkez teşkilatı: Gelir İdaresi Başkan

lığının merkez teşkilatını, 
h) Taşra teşkilatı: Gelir İdaresi Başkan

lığının taşra teşkilatını, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat, Görev ve Yetkiler 

Teşkilat 
MADDE 3.- Başkanlık, merkez ve taşra 

teşkilatından meydana gelir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; gelir 

politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uy
gulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyet
le toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumunu sağlamak; mükellef haklarını 
gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak 
suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine 
getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; say
damlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verim
lilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel il
kelerine göre görev yapmak üzere, Maliye 
Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının 
kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorum
luluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
b) Bakan: Maliye Bakanını, 
c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, 
d) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını, 
e) Başkan yardımcısı: Gelir İdaresi Baş

kan Yardımcısını, 
f) Daire başkanı: Gelir İdaresi Daire Baş

kanını, 
g) Merkez teşkilatı: Gelir İdaresi Başkan

lığının merkez teşkilatını, 
h) Taşra teşkilatı: Gelir İdaresi Başkan

lığının taşra teşkilatını, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Görevler 

Teşkilat 
MADDE 3.- Başkanlık, merkez ve taşra 

teşkilatından meydana gelir. 
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Başkanlığın merkez teşkilatı ana hizmet, 
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 
oluşur. 

Başkanlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı 
listede gösterilmiştir. 

Temel ilkeler 
MADDE 4.- Başkanlık işleyişinde 

aşağıdaki temel ilkeleri gözetir. 
a) Bakanlıkça belirlenen genel performans 

hedefleri, en iyi hizmet anlayışıyla mükellef 
hakları gözetilerek yerine getirilir. 

b) Mükellef ve idare ilişkilerinde karşılık
lı güven esastır. 

c) Orta ve uzun vadeli değişim çabalarının 
sahiplenilmesini sağlayacak politika ve 
stratejiler geliştirilmesi ve sürekli gelişim 
bütün birimlerin ortak hedefidir. 

d) Gelir politikalarının uygulanmasında ve 
mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, basit
lik ve kolaylık esastır. Uygulama birliğinin ve 
istikrarının sağlanması ve ihtilafların en aza in
dirilmesini temin edecek tedbirler zamanında 
alınır. 

e) Uygulama kararlarında, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, 
etkililik ve mükellef odaklılık ilkeleri gözetilir. 

f) Amaçları doğrultusunda kurumsal 
kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesi ile 
bu kapasitenin kendi hedefleri doğrultusunda 
ve stratejik yönetim anlayışıyla tüm alt birim
lere ve süreçlere taşınması sağlanır. 

g) Başkanlığın temel hedefi, mükellefin 
vergiye uyumunun tam ve zamanında sağlan
masıdır. Uyumun sağlanmasında mükellef dav
ranışları ve ihtiyaçları farklı mükellef grupları 
itibarıyla analiz edilir, ulusal veri alt yapısından 
en etkin şekilde yararlanılır. 

h) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belir
lediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kural
lar düzenlenerek personele ve mükelleflere 
duyurulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Başkanlığın merkez teşkilatı ana hizmet, 
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 
oluşur. 

Başkanlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı 
listede gösterilmiştir. 
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i) Nitelikli insan kaynağının kazandırıl
ması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer 
planlarının yapılması ve performanslarının öl
çülmesi sağlanır. 

j) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda uluslararası gelişmelere paralellik 
sağlanır. 

k) Faaliyet sonuçlarının yıl içinde düzenli 
aralıklarla kamuoyuna duyurulması ve yıllık 
faaliyet raporunun izleyen yıl kamuoyuna açık
lanması esastır. 

Görevler 
MADDE 5.- Başkanlığın görevleri şunlar

dır: 
a) Bakanlık tarafından belirlenen Devlet 

gelirleri politikasını uygulamak, 
b) Mükelleflerin vergiye uyumunu sağ

lamak ve hizmetlerini yerine getirmek, 
c) Mükellef haklarının korunması ve 

mükellef ile idare ilişkilerinin karşılıklı güven 
unsuruna dayanması konusunda gerekli tedbir
leri almak, bu konuda uluslararası gelişmelere 
paralellik sağlamak, 

d) Görev alanına giren konularda iç ve dış 
dinamikler ile teknolojideki gelişmeleri sürekli, 
planlı, koordineli ve öncü bir anlayışla izlemek, 
bu yöndeki gelişmeleri uygulamalarına yansıt
mak, 

e) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan 
hakları ve ödevleri konusunda basılı veya elek
tronik ortamda bilgilendirmek, 

f) Bakanlık tarafından belirlenecek Devlet 
gelirleri politikasına uygun mevzuat çalış
malarına yardımcı olmak, 

g) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri top
lamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, 

i) Vergi kanunlarında veya diğer malî 
kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık 
ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik 
ve sosyal etkileri analiz etmek ve yıllık faaliyet 
raporunda yer vermek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Görevler 
MADDE 4.- Başkanlığın görevleri şunlar

dır: 
a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri 

politikasını uygulamak, 
b) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolay

laştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek, 
c) Mükellef haklarının korunması ve 

mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı 
güven esasına dayanması konusunda gerekli 
tedbirleri almak, 

d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan 
hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, 

e) Devlet gelirleri politikasıyla ilgili 
kanun ve kararname çalışmalarına katılmak, 

f) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

g) Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların 
en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin 
sağlanmasına yönelik tedbirler almak, 

h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri top
lamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, 

i) Vergi kanunlarında veya diğer mali 
kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık 
ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, 
ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek, 

j) Bakanlıkça belirlenen temel politikalar 
ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve 
denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve 
kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbir
leri almak, 
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j) Bakanlıkça belirlenen temel politikalar 
ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve 
denetimlerini gerçekleştirmek, 

k) Mahalli idare gelirlerinin Devlet gelir 
sistemi ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını 
sağlayıcı tedbirleri almak, 

1) Devlet gelirlerini etkileyen her türlü 
kanun tasan ve tekliflerini, vergi tekniği ve uy
gulamaları açısından inceleyerek görüş bildir
mek, 

m) Gelir mevzuatının uygulanmasına iliş
kin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, veri alışverişini gerçekleştirmek, 

n) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar 
ve diğer devletlerle görev alanına giren 
konularda işbirliği yapmak, 

o) Silinmesi gereken vergiler ile tahsili 
zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının 
kanunlar gereğince silinmesiyle ilgili işlemleri 
yapmak, 

p) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Başkan 
MADDE 6.- Başkan, Başkanlığın en üst 

amiri olup; 
a) Başkanlığı mevzuat hükümlerine, 

hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak 
yönetir. 

b) Başkanlığın görev alanına giren husus
larda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uy
gun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, 
performans ölçütleri belirler, başkanlık büt-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

k) Mahallî idare gelirleri politikası ile 
Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 
uyumu sağlayıcı tedbirler almak, 

1) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı 
ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları 
açısından inceleyerek görüş bildirmek, 

m) Gelir mevzuatının uygulanmasına iliş
kin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleş
tirmek, 

n) Görev alanına giren konularda, ulus
lararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, 
uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle iş
birliği yapmak, 

o) Terkini gereken vergiler ile tahsili 
zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının 
kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili iş
lemlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

p) Nitelikli insan kaynağının kazandırıl
ması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer 
planlarının yapılması ve performanslarının öl
çülmesini sağlamak, 

r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belir
lediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kural
lar düzenleyerek personele ve mükelleflere 
duyurmak, 

s) Faaliyet sonuçlarını düzenli aralıklarla 
kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet 
raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak, 

t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Başkan 
MADDE 5.- Başkan, Başkanlığın en üst 

amiri olup; 
a) Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Baş

kanlığın politika ve stratejilerine uygun olarak 
yönetir. 

b) Başkanlığın görev alanına giren husus
larda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara 
uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, 
performans ölçütleri belirler, gerekli mevzuat 
çalışmalarını yapar; Başkanlık bütçe teklifini 
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çesini hazırlar, gerekli yasal ve idari düzenleme 
çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaç
lar ve performans ölçütleri doğrultusunda uy
gulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. 

c) Başkanlığın faaliyetlerini ve işlemlerini 
denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, 
kurumun yapısı ile yönetim süreçlerinin et
kililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini 
sağlar. 

d) Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji 
ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, 
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıy
la işbirliği için gerekli ortamı oluşturur. 

e) Faaliyet alanına giren konularda diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koor
dinasyonu sağlar. 

f) Başkanlığın merkez ve taşra birimleri 
arasında iletişimi ve iş akışını hızlandırmak, es
nek, yalın ve katılımcı yönetim anlayışını ger
çekleştirmek amacıyla birimler arasında doğ
rudan iletişim ve ilişkileri sağlar. 

Başkan yukarıda belirtilen hizmetlerin 
yürütülmesinden doğrudan Bakana karşı 
sorumludur. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 7.- Hizmetlerin yürütülmesinde 

Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yar
dımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları 
Başkana karşı sorumludur. Başkan yardım
cılarından biri aynı zamanda bölge başkanlık
larının koordinasyonu ile görevlendirilir. 

İcra Kurulu 
MADDE 8.- Başkanlığın amaçlarını sahip 

olduğu temel değerler çerçevesinde gerçekleş
tirmek, sürekli gelişim ile performans hedef
lerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, 
birimler arasında eşgüdümü, bilgi akışını ve 
uygulama birliğini sağlamak, sorunlara ortak 
çözümler üretmek üzere İcra Kurulu oluş
turulur. Kurul, Başkanın başkanlığında, başkan 
yardımcıları, ana hizmet birimi amirleri, 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, I. Hukuk 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

hazırlar, belirlenen strateji, amaç ve perfor
mans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı 
koordine eder, izler ve değerlendirir. 

c) Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini 
denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, 
kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin et
kililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini 
sağlar. 

d) Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji 
ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, 
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği yapılmasını sağlar. 

e) Faaliyet alanına giren konularda diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 
koordinasyonu sağlar. 

f) Yalın, esnek ve katılımcı yönetim an
layışının gerçekleşmesini sağlar. 

g) Başkanlığın merkez ve taşra birimleri 
arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş 
akışını sağlayacak tedbirleri alır. 

Başkan yukarıda belirtilen görevlerin 
yürütülmesinden doğrudan Bakana karşı 
sorumludur. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 6.- Görevlerin yürütülmesinde 

Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yar
dımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları 
Başkana karşı sorumludur. Başkan yardım
cıları aynı zamanda vergi dairesi başkanlık
larının koordinasyonu ile görevlendirilebilir. 

Koordinasyon Kurulu 
MADDE 7.- Başkanlığın amaçlarına ve 

sürekli gelişim ile performans hedeflerine 
ulaşılmasına katkıda bulunmak, birimler 
arasında koordinasyonu, bilgi akışını ve uy
gulama birliğini sağlamak, sorunlara ortak 
çözümler üretmek üzere Koordinasyon Kurulu 
oluşturulur. Kurul, Başkanın başkanlığında, 
başkan yardımcıları, daire başkanları, I. Hukuk 
Müşaviri ile Ankara, İstanbul ve İzmir vergi 
dairesi başkanlarından oluşur. Başkan gün-
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Müşaviri ile Ankara, İstanbul ve İzmir bölge 
başkanlarından oluşur. Başkan gündeme göre 
diğer bölge başkanlarını da toplantılara davet 
edebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 9.- Başkanlığın ana hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, 
b) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
c) Vergi Yönetimi Daire Başkanlığı, 
d) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkan

lığı, 
e) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Baş

kanlığı, 
f) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş

kanlığı, 
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı. 
Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 
MADDE 10.- Gelirler Kontrolörleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim 

yıllık planına uygun olarak, vergi inceleme ve 
denetimlerinin gelirler kontrolörleri ve stajyer 
gelirler kontrolörleri tarafından yerine getiril
mesini sağlamak, 

b) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörleri tarafından yapılacak vergi in
celeme ve denetimine ilişkin yöntem ve teknik
leri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturul
masını sağlamak, inceleme ve denetim rehber
leri hazırlamak, 

c) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörlerinin Başkanlıkça belirlenecek 
görev yerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul 
ve esasları belirlemek, 

d) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verim
liliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konudaki 
görüş ve önerileri Başkana sunmak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

deme göre diğer vergi dairesi başkanlarını da 
toplantılara davet edebilir. Kurul yılda en az 
bir defa toplanır. Kurulun sekretarya hizmet
leri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 
yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 8.- Başkanlığın ana hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı, 
b) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
c) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş

kanlığı, 
d) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkan

lığı, 
e) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Baş

kanlığı, 
f) Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, 
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı. 
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e) Başkanlıkça verilecek konularda araş
tırma ve incelemeler yapmak, önerilerde bulun
mak, 

f) Mevzuatla gelirler kontrolörlerine 
verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullan
mak, 

g) Başkan tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 11.- Mükellef Hizmetleri Daire 

Başkanlığı, mükellef gruplarının özel ihtiyaç
larına uygun hizmetleri yapılandırmak ve yet
kinlikleri geliştirmek suretiyle vergi sorum
luluklarını yerine getirmelerine yardımcı ol
mak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine 
getirir: 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 
MADDE 9.- Gelir Yönetimi Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Gelir kanunlarının uygulanmasına 

yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan 
tereddütleri gidermek, 

b) Gelir kanunlarının uygulanmasını 
düzenleyici işlemlerle yönlendirmek, ilgili 
tarafların görüşlerini düzenli olarak ak
tarabileceği ortamlar oluşturmak, 

c) Mevzuat değişikliği önerilerinde 
bulunmak, 

d) Gelir kanun tasarıları ile karar
namelerin hazırlık çalışmalarına katılmak, 

e) Gelirleri etkileyen her türlü kanun 
tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uy
gulamaları açısından inceleyerek görüş bildir
mek, 

f) Mahalli idare gelirleri politikası ile 
Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 
uyumu sağlayıcı tedbirler almak, 

g) Vergi beyannameleri ve mükelleflerce 
kullanılacak formların şekil ve içeriği 
konusunda görüş bildirmek, 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 10.- Mükellef Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Vergi bilincinin artırılması için gerekli 

çalışmaları yapmak, 
b) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan 

haklan ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, 
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a) Vergiye gönüllü uyumun ve vergi bilin
cinin artırılması için gerekli çalışmaları yap
mak, 

b) Her türlü iletişim araçlan ve basılı veya 
elektronik ortamda dağıtacağı çeşitli yayınlar
la, mükellefleri vergi mevzuatından doğan hak
ları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, 

c) Mükellefe hizmetin ve her türlü 
iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi 
için gerekli tedbirleri almak, 

d) Mükellefe hukuki yardımda bulunmak 
ve bununla ilgili gereken alt yapıyı hazırlamak, 

e) Mükellef şikayetlerini değerlendirmek, 
karara bağlamak ve şikayetlerle ilgili gerekli 
tedbirleri almak, mükellef haklarının korun
ması ile memnuniyetini ölçmek ve değerlendir
mek, 

f) Mükelleflere kanunların ve diğer ilgili 
mevzuatın adil ve eşit uygulanmasını sağlamak 
ve bu konuda personele gerekli eğitimin veril
mesi hususunda önerilerde bulunmak, 

g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Mükellef hizmetleri, özel hizmet ihtiyacı 
bulunan mükellef grupları ve sektörler de dik
kate alınmak suretiyle gerçekleştirilir. 

Vergi Yönetimi Daire Başkanlığı 
MADDE 12.- Vergi Yönetimi Daire Baş

kanlığı, vergi kanunlarının birbiriyle tutarlı ve 
tüm kesimler tarafından doğru bir şekilde an
laşılmasını; etkin, kolay ve istikrarlı bir uy
gulamayı sağlayacak yorumlar üretmek 
amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Vergi kanunlarının doğru anlaşılmasını, 
etkin ve kolay uygulanmasını sağlayacak 
yorumlar üretmek, 

b) Gelir kanunlarının uygulanmasını 
düzenleyici işlemlerle yönlendirmek, ilgili 
tarafların görüşlerini düzenli olarak ak
tarabileceği ortamlar oluşturmak, 

c) Vergi düzenlemeleri ile ilgili olarak uy
gulamadaki sorunlar hakkında mükellefe görüş 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her 
türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

d) Mükellef haklarının korunmasını sağ
lamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazır
lamak, 

e) Mükellef şikayetlerini değerlendirmek 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

f) Mükellef memnuniyetini ölçmek ve 
değerlendirmek, 

g) Vergi mevzuatının adil uygulanmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve 
sektörler ile bunlann hizmet ihtiyaçları da dik
kate alınmak suretiyle gerçekleştirilir. 
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bildirmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, 
tereddütleri gidermek, oluşturduğu görüşleri 
tüm mükelleflere duyurmak, 

d) Uygulamada mevzuattan kaynaklanan 
aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla mevzuat 
değişikliği önerilerinde bulunmak, 

e) Gelir kanun tasarılarının hazırlanmasın
da Bakanlığa yardımcı olmak, 

f) Vergi beyannameleri ve mükelleflerce 
kullanılacak formların şekil ve içeriği konusun
da görüş bildirmek, 

g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 11.- Uygulama ve Veri Yönetimi 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistem
lerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun 
bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini 
yürütmek, 

b) Başkanlığın taşra teşkilatının görev ve 
çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yöner
geleri, diğer birimlerle işbirliği yapmak 
suretiyle hazırlamak ve uygulanmasını iz
lemek, 

c) Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin iş
lemleri yürütmek, 

d) Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem 
akışlarını düzenlemek ve verimliliğini artır
maya yönelik tedbirler almak, 

e) Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde 
koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak, 

f) İdare ve mükelleflerce kullanılacak bel
ge ve formlarla vergi beyannamelerini hazır
lamak, 

g) Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin 
ulusal mali bilgi alt yapısını tek merkezden 
geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri ilgili 
birimlerin kullanımına sunmak, 
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Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkan
lığı 

MADDE 13.- Tahsilat ve İhtilaflı İşler 
Daire Başkanlığı, amme alacaklarının süresin
de ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için 
gerekli tedbirleri almak ve hukuki anlaşmazlık
ların etkin bir şekilde çözümü ve en aza indiril
mesi için öneriler geliştirmek amacıyla 
aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Amme alacaklarının süresinde ve 
kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli 
tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, 

b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve 
sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve 
ilgili birimlere görüş bildirmek, 

c) İhtilaflı konuları analiz ederek mükel
leflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbir
ler almak, 

d) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre kamu alacak
larının taksitlendirme, tecil ve terkin işlem
lerini yürütmek, 

e) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun uygulamasında kamu kurum ve 
kuruluşları arasında uygulama birliğini sağ
lamak, 

f) Silinmesi gereken vergiler ile tahsili 
zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının 
kanunlar gereğince silinmesine ilişkin işlemleri 
yapmak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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h) Kurumsal veri tabanını oluşturmak ve 
ulusal veri alt yapısının hazırlanmasına katkıda 
bulunmak, 

i) Mükellefiyet, vergilendirme, denetim 
ve risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve 
istatistiği toplamak ve işlemek, 

j) Vergilendirme, denetim, planlama ve 
kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında 
veri sağlamak, 

k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkan
lığı 

MADDE 12.- Tahsilat ve İhtilaflı İşler 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Amme alacaklarının süresinde ve 
kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli 
tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, 

b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve 
sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve 
ilgili birimlere görüş bildirmek, 

c) İhtilaflı konuları analiz ederek mükel
leflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbir
ler almak, 

d) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu 
alacaklarının taksitlendirme, tecil ve terkin iş
lemlerini yürütmek, 

e) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun uygulamasında kamu 
kurum ve kuruluşları arasında uygulama bir
liğini sağlamak, 

f) Terkini gereken vergiler ile tahsili 
zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının 
kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili iş
lemleri yapmak, 

g) Vergi ve diğer kamu alacakları ile ilgili 
kanunların uygulanmasından doğan ihtilaflar
dan kaynaklanan davaların yetkili mercilerde 
takibi ile savunmasının yapılmasını sağlamak, 
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g) Vergi ve diğer kamu gelirleri ile ilgili 
kanunların uygulanmasından doğan ihtilaflar
dan kaynaklanan davaların yetkili mercilerde 
takip ve savunmasının yapılmasını sağlamak, 

h) Hukuki anlaşmazlıkların etkin bir şekil
de çözümü ve en aza indirilmesi için öneriler 
geliştirmek, 

i) Vergi avukatlığı hizmetlerini geliştirmek 
ve uygulama birliğini sağlamak, 

j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 14.- Denetim ve Uyum Yönetimi 
Daire Başkanlığı, mükelleflerin farklılıklarını 
da gözeterek vergi kanunlarına tam ve zamanın
da gönüllü uyumunu sağlamaya yönelik vergi 
inceleme ve denetimleri yerine getirmek 
amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Mükelleflerin farklılıklarını da 
gözeterek vergi kanunlarına uyum bozukluk
larını tespit ve analiz etmek, çözümler üreterek 
mükelleflerin tam ve zamanında gönüllü 
uyumunu sağlamak, 

b) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş
kanlığında oluşacak bilgileri değerlendirerek 
vergi incelemesine yetkili birimlerin kul
lanımına sunmak, 

c) Başkanlığın vergi denetim yıllık planını 
hazırlamak, 

d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin 
yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve il
kelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme ve 
denetim rehberleri hazırlamak, 

e) Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek ve 
bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve çalış
maları yapmak, 

f) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim 
yıllık planına uygun olarak vergi denetmenleri 
ve yardımcıları tarafından vergi inceleme ve 
denetimlerinin yapılmasını sağlamak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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h) Vergi ihtilaflarının takibi ve savun
masıyla ilgili uygulama birliğini sağlamak, 

i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 13.- Denetim ve Uyum Yöne
timi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Uyum bozukluklarını tespit ve analiz 
etmek, çözümler üretmek suretiyle mükellef
lerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağ
lamak, 

b) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş
kanlığında oluşacak bilgileri değerlendirerek 
vergi incelemesine yetkili birimlerin kul
lanımına sunmak, 

c) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim 
yıllık planını hazırlamak, 

d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin 
yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve 
ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme 
ve denetim rehberleri hazırlamak, 

e) Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele et
mek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve 
çalışmaları yapmak, 

f) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim 
yıllık planına uygun olarak vergi denetmenleri 
ve yardımcıları tarafından vergi inceleme ve 
denetimlerinin yapılmasını sağlamak, 

g) Vergi incelemesine yetkili birimlerin 
inceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, 
değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak, 

h) Vergi inceleme ve denetimlerinin etkin
lik ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu 
konuda görüş ve Önerilerde bulunmak, 
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g) Vergi incelemesine yetkili tüm birim
lerin inceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, 
değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak, 

h) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verim
liliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konudaki 
görüş ve önerileri Başkana sunmak, 

i) Vergi inceleme ve denetim çalışmaların
da merkez ve taşra birimleri arasında koor
dinasyonu sağlamak, 

j) Mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve 
sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler 
yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit et
mek, 

k) İhbar ve şikayetleri değerlendirmek, 
1) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlıkça 

verilecek konularda araştırma ve incelemeler 
yapmak, önerilerde bulunmak, 

m) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ilişkin 
düzenleyici işlemleri yapmak ve tereddütleri 
gidermek, 

n) Tek düzen hesap planı ve malî tablolara 
ilişkin düzenleyici işlemleri yapmak veya 
yapılmasına katkıda bulunmak, 

o) Muhasebe standartlarının belirlen
mesine ilişkin çalışmalara katılmak ve görüş 
bildirmek, 

p) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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i) Vergi inceleme ve denetim çalış
malarında merkez ve taşra birimleri arasında 
koordinasyonu sağlamak, 

j) Mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve 
sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler 
yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit et
mek, 

k) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve 
şikayetleri değerlendirmek, 

1) Görev alanıyla ilgili olarak Başkanlıkça 
verilecek konularda araştırma ve incelemeler 
yapmak, önerilerde bulunmak, 

m) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ilişkin 
düzenleyici işlemleri yapmak ve tereddütleri 
gidermek, 

n) Tek düzen hesap planı ve mali tablolara 
ilişkin düzenleyici işlemleri yapmak veya 
yapılmasına katkıda bulunmak, 

o) Muhasebe standartlarının belirlen
mesine ilişkin çalışmalara katılmak ve görüş 
bildirmek, 

p) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 
MADDE 14.- Gelirler Kontrolörleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim 

yıllık planına uygun olarak, vergi inceleme ve 
denetimlerinin gelirler kontrolörleri ve stajyer 
gelirler kontrolörleri tarafından yerine getiril
mesini sağlamak, 

b) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörleri tarafından yapılacak vergi in
celeme ve denetimine ilişkin yöntem ve tek-
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nikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluş
turulmasını sağlamak, inceleme ve denetim 
rehberleri hazırlamak, 

c) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörlerinin Başkanlıkça belirlenecek 
görev yerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul 
ve esasları belirlemek, 

d) Vergi inceleme ve denetimlerinin etkin
lik ve verimliliğini artırıcı tedbirler konusunda 
görüş ve önerilerde bulunmak, 

e) Başkanlıkça verilecek konularda etüt, 
araştırma ve incelemeler yapmak, 

f) Mevzuatla gelirler kontrolörlerine 
verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullan
mak, 

g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 15.- Uygulama ve Veri Yönetimi 
Daire Başkanlığı, tüm ekonomik faaliyetlere 
ilişkin ulusal malî bilgi alt yapısının tek mer
kezden geliştirilmesi ve yönetilmesi ile bu bil
gilerin ilgili birimlerin kullanımına sunul
masını, birimler arasında koordinasyonu ve uy
gulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki 
görevleri yerine getirir: 

a) Mükellefle ilgili her türlü işlemlerin 
hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için 
gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, tek
nolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştir
mek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek, 

b) Başkanlığın taşra teşkilatının görev ve 
çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yöner
geleri, diğer birimlerle işbirliği yapmak 
suretiyle hazırlamak ve uygulanmasını iz
lemek, 

c) Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin iş
lemleri yürütmek, 

d) Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem 
akışlarını düzenlemek ve verimliliğini artır
maya yönelik tedbirler almak, 
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e) Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde 
koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak, 

f) İdare ve mükelleflerce kullanılacak bel
ge ve formlar ile vergi beyannamelerini düzen
lemek, 

g) Tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin 
ulusal malî bilgi alt yapısını tek merkezden 
geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri ilgili 
birimlerin kullanımına sunmak, 

h) Kurumsal veri tabanının oluşturulması 
ve ulusal veri tabanıyla entegrasyonunu sağ
lamak, 

i) Mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve 
risk analizine yönelik her türlü bilgi, veri ve is
tatistiği toplamak ve işlemek, 

j) Yönetime vergilendirme, denetim, plan
lama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
konularında standart veya anlık sorgulama 
raporlarını hazırlamak, 

k) Nitelikli ekonomik bilginin üretimi, 
değişimi ve kullanımını sağlayacak ulusal veri 
alt yapısının hazırlanmasına katkı sağlamak, 

1) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı 

MADDE 16.- Avrupa Birliği ve Dış İliş
kiler Daire Başkanlığı, vergi uygulamaları ile 
ilgili uluslararası ilişkileri ve bu çerçevede 
Türk vergi sisteminin Avrupa Birliğine 
uyumuna ilişkin çalışmaları yürütmek amacıy
la aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Uygulamaya ilişkin uluslararası vergi 
ilişkilerini yürütmek ve bu kapsamla sınırlı ikili 
ve çok taraflı anlaşmalarla ilgili işlemleri yap
mak, 

b) Devlet gelirlerine etkisi olan her türlü 
uluslararası anlaşma tekliflerini vergi tekniği 
ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş 
bildirmek, 

c) Avrupa Birliği ile vergi uygulamasıyla 
ilgili ilişkileri yürütmek ve Türk vergi sis-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı 

MADDE 15.- Avrupa Birliği ve Dış İliş
kiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Uygulamaya ilişkin uluslararası vergi 
ilişkilerini yürütmek ve bu kapsamla sınırlı 
ikili ve çok taraflı anlaşmalarla ilgili işlemleri 
yapmak, 

b) Devlet gelirlerine etkisi olan her türlü 
uluslararası anlaşma tekliflerini vergi tekniği 
ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş 
bildirmek, 

c) Avrupa Birliği ile vergi uygulamasıyla 
ilgili ilişkileri ve Türk vergi sisteminin Birliğin 
vergi sistemine uyumuna ilişkin çalışmaları 
yürütmek, 

d) Uluslararası kuruluşlar ve diğer devlet
lerle görev alanına giren konularda işbirliği 
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teminin Birliğin vergi sistemine uyumuna iliş
kin çalışmaları yürütmek, 

d) Uluslararası kuruluşlar ve diğer devlet
lerle görev alanına giren konularda işbirliği 
yapmak ve bu çerçevede eğitim faaliyetlerini 
yürütmek, 

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 17.- Başkanlığın danışma birim

leri şunlardır: 
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri. 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 18.- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Başkanlığın bir bütün olarak; süreç 
yönetimi, performans yönetimi, yetkinlik 
yönetimi ve bütçe yönetimi stratejilerini ve bu 
suretle kurumsal gelişimini sağlamak amacıyla 
aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, 
yıllık program ve hükümet programı çer
çevesinde Başkanlığın orta ve uzun vadeli 
strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütleri geliş
tirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli 
gelişim önerilerinde bulunmak ve bu kapsamda 
verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

c) Başkanlık bütçesini stratejik plana ve 
yıllık hedeflere göre hazırlamak; Başkanlık 
faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 
değerlendirmek, 

d) Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem 
akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik 
öneriler geliştirmek, 

e) Başkanlığın faaliyetleriyle ilgili bilgi ve 
verileri toplayarak yönetim hizmetlerinin geliş-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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yapmak ve bu çerçevede eğitim faaliyetlerini 
yürütmek, 

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 16.- Başkanlığın danışma birim

leri şunlardır: 
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 17.- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları 

ile yıllık program çerçevesinde Başkanlığın or
ta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belir
lemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli 
çalışmaları yapmak, 

b) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütleri geliş
tirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli 
gelişim önerilerinde bulunmak ve bu kapsam
da verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

c) Başkanlık bütçesini stratejik plana ve 
yıllık hedeflere göre hazırlamak; Başkanlık 
faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek 
ve değerlendirmek, 

d) Vergi kanunlarında veya diğer mali 
kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık 
ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, 
ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek, 

e) Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem 
akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik 
öneriler geliştirmek, 

f) Başkanlığın faaliyetleriyle ilgili bilgi ve 
verileri toplayarak yönetim hizmetlerinin 
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tirilmesi ve performansa yönelik olarak analiz 
yapmak, yorumlamak ve yıllık faaliyet rapor
larını hazırlamak, 

f) Başkanlık üst yönetiminin iç denetime 
yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini ar
tırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 

g) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış fak
törleri incelemek ve bu konuda gerekli kriz 
yönetimi planını hazırlamak, kurum içi 
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin et
kililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak, 

h) Yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas 
edilecek birimler için düzenleyici etki analizi 
yapmak, vergi kanunu tasarılarını uy
gulanabilirliği açısından değerlendirmek ve 
görüş bildirmek, 

i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 19.- Hukuk Müşavirliği 

aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Başkan, Başkanlık birimleri ve bakan

lıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve 
yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular 
hakkında görüş bildirmek, 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, 
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu 
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı ol
mak, 

c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerek
li bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idari 
davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Baş
kanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil et
tirilen davaları takip ve koordine etmek, 

d) Başkan tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 
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geliştirilmesi ve performansa yönelik olarak 
analiz yapmak, yorumlamak ve yıllık faaliyet 
raporlarını hazırlamak, 

g) Başkanlık üst yönetiminin iç denetime 
yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini 
artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 

h) Başkanlığın görev alanına giren 
konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış fak
törleri incelemek ve bu konuda gerekli kriz 
yönetimi planını hazırlamak, kurum içi 
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin et
kililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak, 

i) Yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas 
edilecek birimler için düzenleyici etki analizi 
yapmak, gelir kanunlarına ilişkin tasarıları uy
gulanabilirliği açısından değerlendirmek ve 
görüş bildirmek, 

j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 18.- Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır: 
a) Başkan, Başkanlık birimleri ve bakan

lıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve 
yönetmelik tasan ve taslaklan ile diğer hukuki 
konular hakkında görüş bildirmek, 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu ve 
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin 
bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardım
cı olmak, 

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine göre adli ve idari davalarda 
gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idari 
davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Baş
kanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil et
tirilen davaları takip ve koordine etmek, 

d) Başkan tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
MADDE 20.- Basın ve halkla ilişkiler ve 

tanıtımla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre 
yürütülmesini sağlamak ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi 
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir 
şekilde sonuçlandırmak üzere bir adet Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri görevlendirilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 21.- Başkanlığın yardımcı hiz

met birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 22.- İnsan Kaynakları Daire Baş

kanlığı, farklı disiplinlerde nitelikli insan 
gücünün Başkanlığa kazandırılması ve geliş
tirilmesinin sağlanması, yetkinlik modelinin 
geliştirilmesi, her seviyede çalışanın kariyer ve 
eğitim planlamasının gerçekleştirilmesi, birey 
bazında performans değerlendirmelerinin koor-
dine edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki 
görevleri yerine getirir: 

a) Başkanlığın fonksiyonlarının gerektir
diği yetkinlikleri tanımlamak, bu yetkinliklere 
uygun insan gücü politikası ve planlaması 
konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak, 

b) Başkanlığın her seviyede çalışanının 
kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uy
gulamak ve değerlendirmek, 

c) Performans değerlendirmelerini koor-
dine etmek, 

d) Başkanlık personelinin atama, nakil, 
sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük iş
lemlerini yürütmek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 19.- Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyet

leri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek 
usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununa göre yapılacak bilgi edinme baş
vurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde 
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 

c) Başkan tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 20.- Başkanlığın yardımcı hiz

met birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 21.- İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın fonksiyonlarının gerektir

diği yetkinlikleri tanımlamak, bu yetkinliklere 
uygun insan gücü politikası ve planlaması 
konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde 
bulunmak, 

b) Başkanlığın her seviyede çalışanının 
kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uy
gulamak ve değerlendirmek, 

c) Performans değerlendirmelerini koor-
dine etmek, 

d) Başkanlık personelinin atama, nakil, 
sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük iş
lemlerini yürütmek, 

e) Başkanlık personelinin mesleğe giriş, 
yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına iliş
kin işlemleri yürütmek, 

t) Personelin görev ve çalışma esasları ile 
ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak, 

g) Görev alanına giren konularda Başkan
lığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



- 4 3 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Başkanlık personelinin mesleğe giriş, 
yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına iliş
kin işlemleri yürütmek, 

f) Personelin görev ve çalışma esasları ile 
ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak, 

g) Görev alanına giren konularda Başkan
lığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak, 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 23.- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı, fiziki çalışma ortamlarını fonk
siyonlara uygun ve standart hale getirmek, ih
tiyaçları etkin, verimli ve zamanında kar
şılamak, finansal analiz ve uygulamaları yap
mak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine 
getirir: 

a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü 
yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, 
arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali 
hizmetlerini yürütmek, 

b) Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve 
standart hale getirmek, 

c) Kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve 
zamanında karşılamak, 

d) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tut
mak, 

e) Basılı kağıtlar ve malzemenin temini ile 
yayın faaliyetleriyle ilgili hizmetleri yürütmek, 

f) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik 
hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

g) Görev alanına giren konularda Başkan
lığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak, 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 24.- Başkanlığın taşra teşkilatı, 

ekli (2) sayılı listede gösterilen gelir idaresi 
bölge başkanlıklarından oluşur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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h) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 
belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik 
kurallar düzenleyerek personele ve mükellef
lere duyurmak, 

i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 22.- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü 

yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, 
arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hiz
metleri yürütmek, 

b) Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve 
standart hale getirmek, 

c) Kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve 
zamanında karşılamak, 

d) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak, 
e) Basılı kâğıtlar ve malzemenin temini 

ile yayın faaliyetleriyle ilgili hizmetleri yürüt
mek, 

f) Başkanlığın sivil savunma ve seferber
lik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

g) Görev alanına giren konularda Bakan
lığın ilgili birimleri ile işbirliği yapmak, 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 23.- Başkanlığın taşra teşkilatı, 

doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkan
lıklarından oluşur. Vergi dairesi başkanlık
larının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara 
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Bölge başkanlıklarının kuruluş yerleri, 
sayıları ve kapsadıkları illere ilişkin değişiklik
ler Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Gelir İdaresi Bölge Başkanlığı 
MADDE 25.- Gelir İdaresi Bölge Başkan

lığının amacı, yetki bölgesi içinde ekonomik 
faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip et
mek, sektör ve mükellef gruplarının özel ih
tiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sun
mak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi 
sorumluluklarını yerine getirmelerini sağ
lamaktır. 

Gelir İdaresi Bölge Başkanlığı; yetki böl
gesi içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve 
benzeri malî yükümlülüklerin tarh, tahakkuk, 
tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme ve muhasebe 
işlemlerini yapmak, bu işlemlere ilişkin olarak 
yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nez-
dinde idareyi temsilen talep ve savunmalarda 
bulunmak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar 
talebinde bulunmak, yargı kararlarının uy
gulanması işlemlerini yürütmek, vergi uy
gulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, 
mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili 
görüş bildirmek, mükellefi hakları konusunda 
bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef 
haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bil
gi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın 
alma, kiralama, vergi denetimi, uzlaşma, takdir 
ve benzeri görevleri ve işlemleri yürütmekle 
görevli ve yetkilidir. 

Bölge başkanlıkları bünyesinde; mükellef 
hizmetleri, vergilendirme, denetim, tahsilat ve 
hukuk işleri, muhasebe, insan kaynaklan ve 
destek hizmetleri grup müdürlükleri ve bunlara 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belir
lenir. 

Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi 
dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına 
ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul 
ve esaslar ile mükelleflerin, işyeri ve kanuni 
merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek 
ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü 
veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye 
Bakan yetkilidir. 

Vergi Dairesi Başkanlığı 
MADDE 24.- Vergi dairesi başkanlığının 

amacı, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri 
ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve 
mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hiz
metleri en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri 
geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini sağlamaktır. 

Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki alanı için
deki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri 
mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, 
tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve 
benzeri işlemleri yapmak, bu işlemlere ilişkin 
olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mer
cileri nezdinde talep ve savunmalarda bulun
mak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar 
talebinde bulunmak, yargı kararlarının uy
gulanması işlemlerini yürütmek, vergi uy
gulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, 
mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili 
görüş bildirmek, mükellefi haklan konusunda 
bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef 
haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile 
bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, 
satın alma, kiralama, vergi inceleme ve 
denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri 
ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkilidir. 

Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde; 
mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, 
tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, insan kay
nakları, destek hizmetleri ve benzeri fonk
siyonlar için grup müdürlükleri ve bunlara 
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bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında 
ekonomik analizler yapmak ve mükellef hiz
metlerini mükellefe en yakından sunmak üzere 
şubeler kurulur. Merkez ile taşra birimleri 
arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağ
lanır. Bunların organizasyon yapıları, görevleri, 
yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla 
ilişkileri ile çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Gelir tdaresi Bölge Başkanı 
MADDE 26.- Bölge Başkanı; bölge baş

kanlığının amiri olup, yetki bölgesindeki işlem
lerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesin
den ve izlenmesinden, vergi inceleme ve 
denetimleri ile kendisine bağlı birimlerin 
görevlerini etkin bir şekilde yerine getir
melerinden, mükelleflere kanunların uygulan
masına ilişkin görüş bildirilmesinden, mükellef 
haklarının gözetilmesinden, faaliyetleri hakkın
da Başkanlığın bilgilendirilmesinden, kanun
lara aykırı hareketi görülenler hakkında 
takibatta bulunulmasından ve emrine atanan 
personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden 
doğrudan Başkanlığa karşı sorumludur. 

Ödenek gönderme belgesi ile verilen har
cama yetkisine ilişkin olarak bölge başkan
lığınca yapılacak ödemelere ilişkin harcama 
yetkisi, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesin
de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bölge 
başkanlığınca kısmen veya tamamen grup 
müdürlüklerine devredilebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yetki ve Sorumluluk 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 27.- Başkanlığın her kademedeki 

yöneticileri görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hiz
met kalite standartlarına uygun olarak yürüt
mekten üst kademelere karşı sorumludur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında 
ekonomik analizler yapmak ve mükellef hiz
metlerini en yakın yerden sunmak üzere 
şubeler kurulur. Merkez ile taşra birimleri 
arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağ
lanır. Bunların organizasyon yapıları, görev
leri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıy
la ilişkileri ile çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Vergi Dairesi Başkanı 
MADDE 25.- Vergi Dairesi Başkanı; ver

gi dairesi başkanlığının amiri olup, yetki 
alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine 
göre yürütülmesi ve izlenmesi, vergi inceleme 
ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine 
bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde 
yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere 
kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bil
dirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, 
faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendiril
mesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hak
kında takibatta bulunulması ve emrine atanan 
personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden 
doğrudan Başkanlığa karşı sorumludur. 

Ödenek gönderme belgesi ile verilen har
cama yetkisi çerçevesinde vergi dairesi baş
kanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin har
cama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi 
dairesi başkanlığınca kısmen veya tamamen 
grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdür
lüklerine devredilebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yetki ve Sorumluluk 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 26.- Başkanlığın her 

kademedeki yöneticileri görevlerini mevzuata, 
stratejik plan ve programlara, performans öl
çütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun 
olarak yürütmekten üst kademelere karşı 
sorumludur. 
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Yetki devri 
MADDE 28.- Başkan ve her kademedeki 

Başkanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirt
mek ve yazılı olmak şartıyla, yetkilerinden bir 
kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uy
gun araçlarla ilgililere duyurulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 29.- Başkan yardımcıları, daire 

başkanları, gelirler kontrolörleri ve bölge baş
kanları Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafın
dan; 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun 
hükümleri dışında kalan diğer personelin 
atamaları Başkan tarafından yapılır. Başkan bu 
yetkilerini gerekli gördüğü takdirde alt 
kademelere devredebilir. 

Başkan kadrosuna atanmak için; hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde 
yüksek öğrenim görmüş olup, Başkanlıkta 
daire başkanı, eşiti veya üstü görevlerde en az 
üç yıl görev yapmış ya da kamuda veya özel 
sektörde üst düzey yönetici olarak en az on yıl 
çalışmış olmak gerekir. 

Başkan yardımcısı, daire başkanı ve bölge 
başkanı kadrolarına atanacakların; hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde 
yüksek öğrenim görmüş ve Devlet 
memuriyetinde en az on hizmet yılını doldur
muş olanlardan; Başkanlıkta en az üç yıl 
yönetici düzeyinde çalışmış ya da maliye 
müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kon
trolörü olması gerekir. 

Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanı, baş
kan yardımcısı olma niteliklerini haiz gelirler 
kontrolörleri arasından atanır. 

Denetim elemanı, uzman personel ve 
vergi avukatı çalıştırılması 

MADDE 30.- Gelirler kontrolörleri; en az 
dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilim-
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Yetki devri 
MADDE 27.- Başkan ve her kademedeki 

Başkanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirt
mek ve yazılı olmak şartıyla, yetkilerinden bir 
kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uy
gun araçlarla ilgililere duyurulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 28.- Başkan yardımcıları, daire 

başkanları, vergi dairesi başkanları ve gelirler 
kontrolörleri Başkanın önerisi üzerine Bakan 
tarafından; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı 
Kanun hükümleri dışında kalan diğer per
sonelin atamaları Başkan tarafından yapılır. 
Başkan bu yetkilerini gerekli gördüğü takdirde 
alt kademelere devredebilir. 

Başkan kadrosuna atanmak için; hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinde en az lisans düzeyinde 
yüksek öğrenim görmüş, Bakanlıkta veya Baş
kanlıkta fiilen en az üç yıl çalışmış olmak 
gerekir. 

Başkan yardımcısı, daire başkanı ve vergi 
dairesi başkanı kadrolarına atanacakların; 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler fakültelerinde en az lisans 
düzeyinde yüksek öğrenim görmüş ve Devlet 
memuriyetinde en az on hizmet yılını doldur
muş olanlardan; Başkanlıkta en az üç yıl 
yönetici düzeyinde çalışmış ya da maliye 
müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kon
trolörü olması gerekir. 

Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanı, 
daire başkanı olma niteliklerini haiz gelirler 
kontrolörü unvanını almış olanlar arasından 
atanır. 

Denetim elemanı ve uzman personel 
çalıştırılması 

MADDE 29.- Gelirler kontrolörleri; en az 
dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilim-
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ler fakültelerinden mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre 
mesleğe stajyer gelirler kontrolörü olarak 
alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil 
almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak 
kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı 
olanlar gelirler kontrolörlüğüne atanırlar. Gelir
ler kontrolörlerinin mesleğe alınmaları ve 
yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi denetmenleri; en az dört yıllık lisans 
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iş
letme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden 
mezun olanlar arasından yapılacak özel yarış
ma sınavı sonucuna göre mesleğe vergi denet
men yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeter
lik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak 
yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi denet-
menliğine atanırlar. Ayrıca, vergi denetmenleri 
en az üç yıl üst üste doksan ve üstü sicil puanı 
almak ve otuzbeş yaşını doldurmamış olmak 
şartıyla, açılacak gelirler kontrolörlüğü yeterlik 
sınavlarından birine katılabilir ve başarılı ol
maları halinde gelirler kontrolörlüğüne atanır
lar. Vergi denetmenleri bölge başkanlığı emrin
de çalıştırılırlar. Vergi denetmenlerinin mesleğe 
alınmaları ile çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Devlet gelir uzmanları, vergi istihbarat uz
manları ve gelir uzmanları; en az dört yıllık 
lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, ik
tisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakül
teleri ve mühendislik fakültelerinin lisans 
bölümleri ile matematik ve istatistik lisans 
bölümlerinden mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre 
mesleğe devlet gelir uzman yardımcısı, vergi 
istihbarat uzman yardımcısı ve gelir uzman 
yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeter
lik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak 
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ler fakültelerinden mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre 
mesleğe stajyer gelirler kontrolörü olarak 
alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu 
sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye 
hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında 
başarılı olanlar gelirler kontrolörlüğüne atanır
lar. Gelirler kontrolörlerinin mesleğe alın
maları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi denetmenleri; en az dört yıllık lisans 
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iş
letme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden 
mezun olanlar arasından yapılacak özel yarış
ma sınavı sonucuna göre mesleğe vergi denet
men yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeter
lik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak 
yeterlik sınavında başarılı olanlar vergi denet-
menliğine atanırlar. Vergi denetmenleri vergi 
dairesi başkanlığı emrinde çalıştırılırlar. Vergi 
denetmenlerinin mesleğe alınmaları ve yeter
lik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Devlet gelir uzmanları, vergi istihbarat 
uzmanları ve gelir uzmanları; en az dört yıllık 
lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, ik
tisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakül
teleri ve mühendislik fakültelerinin lisans 
bölümleri ile matematik ve istatistik lisans 
bölümlerinden mezun olanlar arasından 
yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre 
mesleğe devlet gelir uzman yardımcısı, vergi 
istihbarat uzman yardımcısı ve gelir uzman 
yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeter
lik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak 
yeterlik sınavında başarılı olanlar durumlarına 
uygun devlet gelir uzmanlığı, vergi istihbarat 
uzmanlığı veya gelir uzmanlığına atanırlar. 
Bunların mesleğe alınmaları ve yeterlik sınav
ları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlenir. 
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yeterlik sınavında başarılı olanlar durumlarına 
uygun devlet gelir uzmanlığı, vergi istihbarat 
uzmanlığı veya gelir uzmanlığına atanırlar. 
Bunların mesleğe alınmaları ile çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi avukatları; 8.1.1943 tarihli ve 4353 
sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fık
rasında belirtilen temsil yetkisini haiz olup, 
Başkanlığa bağlı birimlerin taraf olduğu 
davalarda ilgili birimleri vekil sıfatıyla tüm 
yargı mercilerinde temsil ederler. Vergi avukat
ları bölge başkanlığı emrinde çalıştırılırlar. Ver
gi avukatlarının çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Performans yönetimi 
MADDE 31.- Başkanlık personelinin; 

mükellef memnuniyeti, vergi gelirlerindeki 
tahakkuk ve tahsilat artış oranı, vergi toplama 
maliyeti, uyum oranı ve benzeri genel perfor
mans ölçütleri ve hedefleri Başkan tarafından 
belirlenir. Uyum oranından maksat, mükellef 
beyanlarının vergi kanunlarına uygunluğu öl
çüsüdür. 

Başkan, performans modeli çerçevesinde 
birimlerin ve bireylerin genel performans 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere özel perfor
mans ölçütleri ve hedeflerini belirler. Personel 
bazındaki bireysel performanslar merkezdeki 
personel ve bölge başkanları için Başkan, taş
radaki personel için Bölge Başkanları tarafın
dan belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Bakan tarafından belirlenir. 

Vergi Danışma Komitesi 
MADDE 32.- Vergi Danışma Komitesi, 

vergi kanunlarının genel anlamda uygulan
masında ortaya çıkan tereddütlerin gideril
mesinde ve yorum birliğinin sağlanmasında, il
ke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik 
önerilerde bulunmak üzere, ilgili başkan yar
dımcısının başkanlığında ilgili birim başkanları 
ile vergi incelemesine yetkili denetim birimleri 
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Vergi dairesi başkanlıklarının taraf olduğu 
davaların ilgili mercilerde takip ve savun
masını yapmak üzere, vergi dairesi başkanlık
ları emrinde yeterli sayıda hazine avukatı 
görevlendirilir. Vergi dairesi başkanı, 8/1/1943 
tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
ile kendisine verilen yetkiyi, hazine avukat
larına veya ilgili müdürlere devredebilir. Vergi 
dairesi başkanlıkları emrinde çalıştırılacak 
hazine avukatlarının çalışma usul ve esasları, 
Başkanlık ile Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 
tarafından müştereken belirlenir. 

Performans yönetimi 
MADDE 30.- Başkanlık personelinin; 

mükellef memnuniyeti, vergi gelirlerindeki 
tahakkuk ve tahsilat artış oranı, vergi toplama 
maliyeti, uyum oranı ve benzeri genel perfor
mans ölçütleri ve hedefleri Başkan tarafından 
belirlenir. Uyum oranından maksat, mükellef 
beyanlarının vergi kanunlarına uygunluğu öl
çüsüdür. 

Başkan, performans modeli çerçevesinde 
birimlerin ve bireylerin genel performans 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere özel perfor
mans ölçütleri ve hedeflerini belirler. Personel 
bazındaki bireysel performanslar merkezdeki 
personel ve vergi dairesi başkanları için Baş
kan, taşradaki personel için vergi dairesi baş
kanları tarafından belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Bakan tarafından belirlenir. 

Vergi Danışma Komitesi 
MADDE 31.- Vergi Danışma Komitesi, 

vergi kanunlarının uygulanması sırasında or
taya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uy
gulama birliğinin sağlanması için ilke ve pren
siplerin oluşturulmasına yönelik önerilerde 
bulunmak üzere; ilgili başkan yardımcısının 
başkanlığında ilgili daire başkanları, vergi in
celemesine yetkili denetim birimleri ve ilgili 
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ve ilgili meslek birliği temsilcileri ile akademis
yenlerden oluşur. Komitenin teşkili ile çalışma 
usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir. 

Kadrolar 
MADDE 33.- Ekli (3) sayılı listede yer 

alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış 
ve ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvele Gelir İdaresi Baş
kanlığı olarak eklenmiştir. 

Atıflar ve yetkiler 
MADDE 34.- Diğer mevzuatta Gelirler 

Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar il
gisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler 
Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi 
Başkanına; Bölge Başkanlığının kurulduğu 
yerler bakımından, Başkanlığın görev alanına 
giren konularda mülki idare amirlerine, mahal
lin en büyük memuruna, defterdara, defterdar
lığa ve vergi dairesi başkanına yapılmış atıflar 
ilgisine göre bölge başkan ve başkanlığına; 
gelir müdürlüğüne, tahsil dairesine, vergi 
dairesi müdürü ve müdürlüğüne, mal müdürü 
ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre 
bölge başkanlığı ile ilgili müdürüne; vergi kon
trol memuruna yapılmış atıflar ise vergi denet-
menine yapılmış sayılır. 

Eklenen ve çıkarılan hükümler 
MADDE 35.- 14.7.1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 

"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün 
(c) bendine "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Gelir İdaresi Başkanı,", (e) bendine "Baş
bakan Müşavirleri," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları", (f) 
bendine "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek 
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meslek birliği temsilcileri ile akademisyenler
den oluşur. Komitenin teşkili ile çalışma usul 
ve esasları Başkanlıkça belirlenir. 

Kadrolar 
MADDE 32.- Ekli (2) sayılı listede yer 

alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye 
Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli 
(3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvele Gelir İdaresi 
Başkanlığı olarak eklenmiştir. 

Atıflar ve yetkiler 
MADDE 33.- Diğer mevzuatta Gelirler 

Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar il
gisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler 
Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi 
Başkanına; Başkanlığın görev alanına giren 
konularda mülki idare amirlerine, mahallin en 
büyük memuruna, ilin en büyük mal-
memuruna, defterdara ve defterdarlığa yapıl
mış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı 
ve başkanlığına; gelir müdürlüğüne, takdir 
komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil 
dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapıl
mış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı 
ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdür
lüğüne; vergi kontrol memuruna yapılmış atıf
lar ise vergi denetmenine yapılmış sayılır. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 34.- 1) 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜM

LER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) 
numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardım
cıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Vergi 
Denetmen Yardımcıları," ibaresi, "Özürlüler 
Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Vergi Denetmenliğine," ibaresi eklenmiştir. 

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
"Başbakanlık Basın Müşavirliğine," ibaresin-
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üzere ", Gelir İdaresi Ankara, İstanbul, İzmir 
Bölge Başkanları", (g) bendine "Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış 
Ticaret Kontrolörleri," ibaresinden sonra gel
mek üzere "Gelirler Kontrolörleri,"; ekli (II) 
sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2- Yargı 
Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yük
sek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne "Genel 
Müdür Yardımcısı" ibaresinden önce gelmek 
üzere "Gelir İdaresi Daire Başkanı, Gelir 
İdaresi Bölge Başkanı,", "5- Yargı Kuruluşları, 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim 
Kuruluşlarında" bölümüne "Daire Başkanı," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi 
Grup Başkanı," ve "Bölge Başmüdürü," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi 
Grup Müdürü,"ibareleri eklenmiş, 

b) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 
" 1 - Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde 
yer alan "Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi 
Başkanı", "4- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" 
bölümünde yer alan "Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürü (Maliye Bakanlığı-Bölgede), Vergi İs
tihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi 
Müdürü (Maliye Bakanlığı)," ibareleri ilgili 
bölümlerden çıkarılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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den sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan
lığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir
liğine," ibaresi eklenmiştir. 

c) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; 
"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün 
(c) bendine "Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanı," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Gelir İdaresi Başkanı,", (d) bendine 
"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardım
cısı," ibaresinden önce gelmek üzere "Gelir 
İdaresi Başkan Yardımcıları", (f) bendine 
"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan 
Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Gelir İdaresi Daire Başkanları ile Ankara, İs
tanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanları", (g) 
bendine "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret 
Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelirler Kon
trolörleri," ibareleri eklenmiştir. 

d) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; 
"2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluş
lar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" 
bölümüne "Genel Müdür Yardımcısı," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi 
Grup Başkanı ile Vergi Dairesi Başkanı,", "5-
Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne 
"Bölge Başmüdürü," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Gelir İdaresinde Grup Müdürü, Vergi 
Dairesi Müdürü ve Müdür," ibareleri eklen
miştir. 

e) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cet
velinin; 5 inci sırasının (c) bendine "Genel 
Müdür Yardımcıları" ibaresinden sonra gel
mek üzere ", Vergi Dairesi Başkanı,", 7 nci 
sırasına "Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, 
Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdür
lüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kad
rolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı 
hariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere " Gelir 
İdaresi Grup Başkanı ve Grup Müdürü," 
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MADDE 36.- a) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fık
rasına "Başbakan Başmüşaviri," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkanı,", 

b) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı 
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna 
ekli (2) sayılı cetvele "Devlet Personel Baş
kanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir 
İdaresi Başkanı", 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvele "56-
Gelir İdaresi Başkanlığı", 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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ibareleri eklenmiş ve 8 inci sırasının (a) ben
dindeki " Müsteşarlık kontrolörleri," ibaresi " 
Müsteşarlık ve Başkanlık kontrolörleri," şek
linde değiştirilmiştir. 

2) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakan
lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele "Devlet 
Personel Başkanı" ibaresinden önce gelmek 
üzere "Gelir İdaresi Başkanı" ibaresi eklenmiş
tir. 

3) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) 
sayılı cetvele "56- Gelir İdaresi Başkanlığı" 
ibaresi eklenmiştir. 

4) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 128 inci maddesinin birinci 
fıkrasına "5. Gelir uzmanları;" ibaresi eklen
miştir. 

5) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/A mad
desine "a) Gelir İdaresi Başkanlığı," bendi ek
lenmiş ve mevcut bentler teselsül ettirilmiş; 43 
üncü maddesinin (a) bendinin ikinci parag
rafına "Kontrolörler" ibaresinden sonra gel
mek üzere "(Gelir İdaresi Başkanlığı gelirler 
kontrolörleri dahil)" ibaresi, "bağlı bulunduk
ları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkan
lık ve" ibareleri eklenmiştir. 
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d) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 128 
inci maddesinin birinci fıkrasına "5. Gelir uz
manları;" 

ibareleri eklenmiştir. 
e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 35/A maddesine "a) Gelir 
İdaresi Başkanlığı," bendi eklenmiş ve mevcut 
(a), (b), (c) ve (d) bentleri (b), (c), (d) ve (e) 
olarak teselsül ettirilmiş; 43 üncü maddesinin 
(a) bendinin ikinci paragrafına "bağlı bulun
dukları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Baş
kanlık ve" ibaresi eklenmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 37.- 178 sayılı Kanun Hükmün

de Kararnamenin; 
a) 2 nci maddesinin (e) bendinde yer alan 

"uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek," 
ibaresi, 

b) 8 inci maddesinin (d) bendi, 
c) 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci 

fıkraları, 
d) 12 nci maddesi, 
e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesi, 
f) 43 üncü maddesinin (a) bendinde yer 

alan "Gelirler,", (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendindeki "Gelirler Genel Müdürlüğünde 
Devlet Gelir Uzmanı,", (2) numaralı alt bendin
deki "Gelir Uzmanı,", (4) numaralı alt bendin
deki "Gelirler Genel Müdürlüğü," ve "Devlet 
Gelir Uzmanlığı,", (5) numaralı alt bendindeki 
"Gelir Uzmanı," ibareleri ile (c) bendinin birin
ci paragrafı, 

g) Ek 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 nci mad
deleri, 

h) Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
i) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasın

daki "gelir" kelimesi, 
j) Ekli (1) sayılı cetvelinin "Ana Hizmet 

Birimleri" bölümünde yer alan "4- Gelirler Gn. 
Md." ibaresi, 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 35.- 1) 178 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin; 
a) 2 nci maddesinin (e) bendinde yer alan 

"uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek," 
ibaresi, 

b) 8 inci maddesinin (d) bendi, 
c) 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşin

ci fıkraları, 
d) 12 nci maddesi, 
e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesi, 
f) 43 üncü maddesinin (a) bendinde yer 

alan "Gelirler,", (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendindeki "Gelirler Genel Müdürlüğünde 
Devlet Gelir Uzmanı,", (2) numaralı alt ben
dindeki "Gelir Uzmanı,", (4) numaralı alt ben
dindeki "Gelirler Genel Müdürlüğü," ve "Dev
let Gelir Uzmanlığı,", (5) numaralı alt bendin
deki "Gelir Uzmanı," ibareleri ile (c) bendinin 
birinci paragrafı, 

g) Ek 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 nci mad
deleri, 

h) Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
i) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasın

daki "gelir" ibaresi, 
j) Ekli (1) sayılı cetvelinin "Ana Hizmet 

Birimleri" bölümünde yer alan "4- Gelirler Gn. 
Md." ibaresi, 
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k) "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü Gelirler Bölge Müdürlüklerinin 
Merkezleri ve Kapsadığı İller" başlıklı ekli (3) 
sayılı cetveli, 

ile diğer kanun ve kanun hükmünde karar
namelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına 
ait taşınır mallar, araç, gereç, malzeme, demir
baş ve taşıtlardan fiilen Gelirler Genel Müdür
lüğü, gelirler bölge müdürlükleri ve defterdarlık 
gelir birimlerince kullanılanlar ve bu idarelerde 
fiilen görev yapan personel ile Bakanlığa ait her 
türlü hak ve yükümlülüklerden Gelirler Genel 
Müdürlüğünü ilgilendirenler hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın ilgisine göre Başkanlığın 
merkez ve taşra teşkilatına devredilmiş, taşın
maz mallar ise tahsis edilmiş sayılır. 

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı bu 
Kanun esaslarına göre kısmen veya tamamen 
yeniden düzenleninceye kadar, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut kadroların 
kullanımına devam olunur. 

Başkanlığın 2005 mali yılı harcamaları 
2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 15 inci mad
desinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine is
tinaden yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlığın 2005 yılı bütçesinde yer alan Gelir-
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k) "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü Gelirler Bölge Müdürlüklerinin 
Merkezleri ve Kapsadığı İller" başlıklı ekli (3) 
sayılı cetveli, 

2) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun, ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cet
velinin "1- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" 
bölümünde yer alan " Defterdar" ibaresinden 
sonra gelen " (Ankara, İstanbul, İzmir)", 
"Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Baş
kanı", "4- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" 
bölümünde yer alan "Defterdar,", "Vergi 
Dairesi Müdürü,", "Gelir Müdürü,", "Takdir 
Komisyonu Başkanı,", "Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürü (Maliye Bakanlığı-Bölgede), Vergi İs
tihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi 
Müdürü (Maliye Bakanlığı)," ibareleri, 

3 ) Diğer kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerin bu Kanuna aykırı hükümleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1.- 31/12/2004 tarihi 

itibarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına 
ait taşınırlar, araç, gereç, malzeme, demirbaş 
ve taşıtlardan fiilen Gelirler Genel Müdürlüğü, 
gelirler bölge müdürlükleri ve defterdarlık 
gelir birimlerince kullanılanlar ve bu idareler
de fiilen görev yapan personel ile Bakanlığa ait 
her türlü hak ve yükümlülüklerden Gelirler 
Genel Müdürlüğünü ilgilendirenler hiçbir iş
leme gerek kalmaksızın ilgisine göre Başkan
lığın merkez ve taşra teşkilatına devredilmiş, 
taşınmazlar ise tahsis edilmiş sayılır. 

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı bu 
Kanun esaslarına göre kısmen veya tamamen 
yeniden düzenleninceye kadar, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut kadroların 
kullanımına devam olunur. 

Başkanlığın 2005 mali yılı harcamaları 
2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 15 inci mad
desinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine is
tinaden yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlığın 2005 yılı bütçesinde yer alan Gelir-
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ler Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden kar
şılanır. 

Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, per
sonel, kadro, demirbaş devri ile taşınmaz mal
ların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya 
çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yet
kilidir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunla yapılan 
yeni düzenlemeler nedeniyle kadro ve görev 
unvanı değişmeyenlerden bu Kanunda ön
görülen şartları taşıyanlar başka bir işleme 
gerek kalmaksızın durumlarına uygun aynı un
vanlı kadrolara atanmış sayılır. 

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları 
değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartlan 
taşımayan personel durumlarına uygun boş 
kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve atama 
işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç 
duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni 
bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve taz
minatlar ile diğer mali haklarını almaya devam 
ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni 
kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının 
net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en 
son aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam 
ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının 
net tutarından az olması halinde, aradaki fark 
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kal
dıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutul
maksızın tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Başkanlık kad
rolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde yapılacak atamalarda 
aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Başkan kadrosuna atanacaklarda; Gelir
ler Genel Müdürlüğünde daire başkanı ve üstü 
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ler Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden kar
şılanır. 

Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, 
personel, kadro, demirbaş devri ile taşınmaz
ların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya 
çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yet
kilidir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunla yapılan 
yeni düzenlemeler nedeniyle kadro ve görev 
unvanı değişmeyenlerden bu Kanunda ön
görülen şartları taşıyanlar başka bir işleme 
gerek kalmaksızın durumlarına uygun aynı un
vanlı kadrolara atanmış sayılır. 

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları 
değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları 
taşımayan personel müktesep haklan da dik
kate alınarak durumlarına uygun boş kadrolara 
en geç bir yıl içinde atanır ve atama işlemi 
yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan 
işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve taz
minatlar ile diğer mali haklarını almaya devam 
ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni 
kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının 
net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en 
son aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam 
ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının 
net tutarından az olması halinde, aradaki fark 
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kal
dıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutul
maksızın tazminat olarak ödenir. 

Başkanlık; vergi dairesi müdürlerini veya 
müdürleri, takdir komisyonlarına başkanlık et
mek üzere görevlendirmeye yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Başkanlık kad
rolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde yapılacak atamalarda 
aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Başkan kadrosuna atanacaklarda; 
Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı 
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görevlerde bulunmak veya bulunmuş olmak ya 
da Bakanlıkta genel müdür yardımcısı veya 
daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş veya 
Devlet memuriyetinde en az oniki hizmet yılını 
doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı 
veya gelirler kontrolörü olmak ya da kamuda 
veya özel sektörde üst düzey yönetici olarak en 
az on yıl çalışmış olmak, 

b) Başkan yardımcısı ve daire başkanı 
kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel 
Müdürlüğünde daire başkanı görevinde bulun
mak veya bulunmuş olmak ya da Bakanlıkta 
daire başkanı veya daha üst görevlerde en az iki 
yıl bulunmuş veya Devlet memuriyetinde en az 
oniki hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, 
hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak, 

c) Gelir idaresi grup başkanı, bölge baş
kanı ve grup müdürü kadrolarına atanacaklar
da; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı 
görevinde bulunmak veya bulunmuş olmak ya 
da Gelirler Genel Müdürlüğünde şube müdürü, 
gelirler bölge müdürü, vergi dairesi başkanı, 
defterdar veya defterdar yardımcısı kadroların
da en az üç yıl çalışmış ya da Devlet 
memuriyetinde en az on hizmet yılını doldur
muş maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler 
kontrolörü veya vergi denetmeni olmak, 

d) Müdür ve vergi müdürü kadrolarına 
atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde 
şube müdürü, vergi dairesi müdürü, gelir 
müdürü veya takdir komisyonu başkanı kad
rolarında çalışmış olmak veya Devlet 
memuriyetinde en az on hizmet yılını doldur
muş vergi denetmeni, devlet gelir uzmanı veya 
gelir uzmanı olmak, denetim grup müdürlüğün
de vergi müdürü kadrosuna atanabilmek için 
Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını 
doldurmuş vergi denetmeni, devlet gelir uz
manı veya gelir uzmanı olmak, 

Gerekir. 
Bakanlık hazine avukatlarından talepte 

bulunanlar arasından Başkanlıkça uygun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veya üstü görevlerde bulunmak veya bulun
muş olmak ya da Bakanlıkta genel müdür yar
dımcısı veya daha üst görevlerde en az iki yıl 
bulunmuş veya Devlet memuriyetinde en az 
oniki hizmet yılını doldurmuş maliye müfet
tişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü ol
mak ya da kamuda üst düzey yönetici olarak 
en az on yıl çalışmış olmak, 

b) Başkan yardımcısı, daire başkanı ve 
vergi dairesi başkanı kadrolarına atanacaklar
da; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı 
veya üstü görevlerde bulunmak veya bulunmuş 
olmak ya da Bakanlıkta daire başkanı veya 
daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş ya 
da defterdar veya gelir idaresi grup başkanı 
veya grup müdürü kadrolarında çalışmış olmak 
ya da Devlet memuriyetinde en az on hizmet 
yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uz
manı veya gelirler kontrolörü olmak, 

c) Gelir idaresi grup başkanı ve grup 
müdürü kadrolarına atanacaklarda; Gelirler 
Genel Müdürlüğünde daire başkanı görevinde 
bulunmak veya bulunmuş olmak ya da defter
dar veya defterdar yardımcısı kadrolarında 
çalışmış ya da Gelirler Genel Müdürlüğü şube 
müdürü ile vergi dairesi müdürü, gelir müdürü, 
takdir komisyonu başkanı olmak veya Devlet 
memuriyetinde en az on hizmet yılını doldur
muş maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler 
kontrolörü, devlet gelir uzmanı veya vergi 
denetmeni olmak, 

d) Müdür ve vergi dairesi müdürü kad
rolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdür
lüğü şube müdürü kadrosunda bulunmak veya 
bu kadroda en az iki yıl süreyle görev yapmış 
olmak veya vergi dairesi müdürü, gelir müdürü 
veya takdir komisyonu başkanı kadrolarında 
bulunmak ya da Devlet memuriyetinde en az 
sekiz hizmet yılım doldurmuş devlet gelir uz
manı veya vergi denetmeni olmak, 

Gerekir. 
İhtiyaç duyulması halinde, Bakanlık mer

kez atamalı personel, yaptıkları görevlere uy-
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görülenler vergi avukatlığına atanabilirler. 
Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı 

kadrolarında görev yapan ve son üç yılda olum
lu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim 
alanı şartlan hariç Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelir
ler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, 
Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları 
taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren dört yıl içinde açılacak özel 
sınavlardan en fazla ikisine girme hakkına 
sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı 
olarak atanırlar. 

22.7.1998 tarihi itibarıyla vergi denetmeni 
veya yardımcısı kadrosunda bulunup bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen bu 
kadrolarda çalışanlar, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla yeterlik sınavını vermiş 
sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, aynı konuları düzenleyen tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

gun merkez ve taşra teşkilatındaki muhasebe, 
insan kaynaklan ve destek hizmetleriyle ilgili 
kadrolara atanabilirler. 

Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teş
kilatında; organizasyon metot uzmanlığı 
eğitimi alarak organizasyon metot şubesinde 
en az beş yıl süreyle fiilen organizasyon metod 
uzmanı olarak görevlendiren personel ile uz
man kadrolarında çalışan personelden son üç 
yılda olumlu sicil almış olanlar yaş ve öğrenim 
alanı şartları hariç Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı 
Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki 
şartları taşımaları kaydıyla bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak özel 
sınavlardan en fazla ikisine girme hakkına 
sahiptir. Bu sınavı kazananlar devlet gelir uz
manlığı kadrosuna atanırlar. 

Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı 
kadrolarında görev yapan ve son üç yılda 
Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel, 
yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönet
melik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma 
ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları 
kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren beş yıl içinde açılacak özel sınavlar
dan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu 
sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar. 

22/7/1998 tarihine kadar vergi denetmeni 
veya yardımcısı kadrosunda olup, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte halen bu kadrolarda 
veya kamuda görev yapanlardan bu unvanlar
da fiilen en az üç yıl çalışmış olanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
yeterlik sınavını vermiş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, aynı konuları düzenleyen tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 5.- Bölge başkanlık
larının faaliyete geçmesiyle birlikte vergi 
dairesi başkanlıkları, vergi dairesi müdürlükleri, 
gelir müdürlükleri ile takdir komisyonu başkan
lıkları ilgili bölge başkanlığına bağlanmış; def
terdarlıklara ve gelirler bölge müdürlüklerine 
bağlı vergi denetmen ve yardımcıları ise ekli (2) 
sayılı listede gösterilen ilgili bölge başkanlık
larına atanmış sayılır. Mal müdürlükleri bün
yesinde bulunan bağlı vergi daireleri ise bölge 
başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye 
kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerine 
devam ederler. Buralarda çalışan Başkanlık per
soneli fiilen görev yaptıkları bu birimlerde 
görevlendirilmiş sayılır. Bölge başkanlıklarına 
bağlanan birimler ile defterdarlıklar ve gelirler 
bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyetine 
devam eden birimler açısından 178 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla 
kaldırılan ek 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 ncı mad
deleri ile ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
hükümlerinin yürürlüğü ve anılan maddelerde 
yer alan görev, yetki ve sorumlulukların kul
lanılması bu birimlerin tüm iş ve işlemlerinin 
sona erdirilmesine kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Başkanlığın çalış
maları ve uygulamaları ile yönetim sistemini 
on yıl süreyle stratejik plan ve hedefler açısın
dan gözlemlemek ve istişari tavsiyelerde 
bulunmak üzere Bakanlık bünyesinde İzleme 
Komitesi kurulur. Komite Bakanın başkan
lığında, Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Baş
kanı ve Vergi Konseyi Başkanı ile hukuk, mak-
ro ekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, 
halkla ilişkiler alanlarında birer uzman ile 
yönetim bilimleri alanında iki uzman olmak 
üzere ve en az onbeş yıl deneyime sahip 
üniversite öğretim üyesi veya kamu kesimi 
dışındaki kişiler arasından Bakan tarafından 
seçilen toplam on üyeden oluşur. Kamu kesimi 
dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. İzleme 
Komitesi üyelerinin görev süreleri ile çalışma 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5.- Kurulacak vergi 
dairesi başkanlıklarının faaliyete geçmesiyle 
birlikte vergi dairesi müdürlükleri ile gelir 
müdürlükleri ilgili vergi dairesi başkanlığına 
bağlanmış; defterdarlıklara ve gelirler bölge 
müdürlüklerine bağlı vergi denetmen ve yar
dımcıları ise ilgili vergi dairesi başkanlıklarına 
atanmış sayılır. Mal müdürlükleri bünyesinde 
bulunan bağlı vergi daireleri ise vergi dairesi 
başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye 
kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyet
lerine devam ederler. Buralarda çalışan Baş
kanlık personeli fiilen görev yaptıkları bu 
birimlerde görevlendirilmiş sayılır. Vergi 
dairesi başkanlıklarına bağlanan birimler ile 
defterdarlıklar ve gelirler bölge müdürlükleri 
bünyesinde faaliyetine devam eden birimler 
açısından 178 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin bu Kanunla kaldırılan ek 8, 9, 10, 13, 
14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile ek 11 inci mad
desinin üçüncü fıkrası hükümlerinin yürürlüğü 
ve anılan maddelerde yer alan görev, yetki ve 
sorumlulukların kullanılması bu birimlerin 
tüm iş ve işlemlerinin sona erdirilmesine kadar 
devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Başkanlığın çalış
maları ve uygulamaları ile yönetim sistemini 
on yıl süreyle stratejik plan ve hedefler açısın
dan gözlemlemek ve tavsiyelerde bulunmak 
üzere Bakanlık bünyesinde İzleme Komitesi 
kurulur. Komite Bakanın başkanlığında, 
Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı ve 
Vergi Konseyi Başkanı ile hukuk, makro 
ekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, 
halkla ilişkiler alanlarında birer uzman ile 
yönetim bilimleri alanında iki uzman olmak 
üzere ve en az onbeş yıl deneyime sahip 
üniversite öğretim üyesi veya kamu kesimi 
dışındaki kişiler arasından Bakan tarafından 
seçilen toplam on üyeden oluşur. Kamu kesimi 
dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. İz
leme Komitesi üyelerinin görev süreleri ile 
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usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. İz
leme Komitesinin sekretarya hizmetlerini 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür. 

İzleme Komitesinin başkan ve üyelerinden 
uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (3000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda iki 
toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı günü 
için damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın Bakanlık bütçesin
den huzur hakkı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesini takip eden 30 gün içinde Bakan 
2005 yılı ile ilgili performans hedeflerini Baş
kanlığa ve vergi incelemesine yetkili bakanlık 
denetim birimlerine bildirir. Bu hedefler doğ
rultusunda ilgili birimler bu Kanunun 31 inci 
maddesinin hükümlerini uygularlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzen
lenir. İzleme Komitesinin sekretarya hizmet
lerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
yürütür. 

İzleme Komitesinin başkan ve üyelerin
den uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara 
(3000) gösterge rakamının memur aylık kat
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve 
ayda iki toplantıyı geçmemek üzere, her top
lantı günü için damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesini takip eden 30 gün içinde Bakan 
2005 yılı ile ilgili performans hedeflerini Baş
kanlığa ve vergi incelemesine yetkili bakanlık 
denetim birimlerine bildirir. Bu hedefler doğ
rultusunda ilgili birimler bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin hükümlerini uygularlar. 
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Yürürlük 
MADDE 38.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 39.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 

Devlet Bakanı 

G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 36.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 37.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 

Devlet Bakanı 

A. Babacan 

Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 

M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 

M. Aydın 

Adalet Bakanı 

C. Çiçek 

Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
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(1) SAYILI LİSTE 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİL 

Başkan Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimleri 

Başkan Yardımcısı 1. Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 1. Strateji Geliştirme Daire Ba 
Başkan Yardımcısı 2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 2. Hukuk Müşavirliği 
Başkan Yardımcısı 3. Vergi Yönetimi Daire Başkanlığı 3. Basın ve Halkla İlişkiler Mü 

4. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 
5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 
6. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 
7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
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(2) SAYILI LİSTE 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TAŞRA TEŞKİLATI 

BÖLGE BASKANLIOININ API 
GELİR İDARESİ İSTANBUL ANADOLU 
BÖLGE BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ İSTANBUL AVRUPA 
BÖLGE BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ İZMİR BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ ADANA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ ANTALYA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BURSA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ DENİZLİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ EDİRNE BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

BÖLÇE MERKEZİ 

İSTANBUL 
ANADOLU 
YAKASI 

İSTANBUL 
AVRUPA 
YAKASI 

ANKARA 

İZMİR 

ADANA 

ANTALYA 

BURSA 

DENİZLİ 

EDİRNE 

BÖLGE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İLLER 

İSTANBUL 
ANADOLU 
YAKASI 

İSTANBUL 
AVRUPA 
YAKASI 

ANKARA 
BOLU 
ÇANKIRI 
KIRIKKALE 

İZMİR 
MANİSA 
UŞAK 

ADANA 
MERSİN 
OSMANİYE 

ANTALYA 
BURDUR 
İSPARTA 

BURSA 
BALIKESİR 
ÇANAKKALE 
YALOVA 

DENİZLİ 
AYDIN 
MUĞLA 

EDİRNE 
KIRKLARELİ 
TEKİRDAĞ 
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BÖLGE BAŞKANLIĞININ ADI 
GELİR İDARESİ ERZURUM BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ ESKİŞEHİR BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ GAZİANTEP BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ KARABÜK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ KAYSERİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ KONYA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

BÖLGE MERKEZİ 

ERZURUM 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

KARABÜK 

KAYSERİ 

KOCAELİ 

KONYA 

BÖLGE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İLLER 

ERZURUM 
AĞRI 
ARDAHAN 
BAYBURT 
BİNGÖL 
GÜMÜŞHANE 
İĞDIR 
KARS 
MUŞ 

ESKİŞEHİR 
AFYON-
KARAHİSAR 
BİLECİK 
KÜTAHYA 

GAZİANTEP 
HATAY 
K. MARAŞ 
KİLİS 

KARABÜK 
BARTIN 
KASTAMONU 
ZONGULDAK 

KAYSERİ 
KIRŞEHİR 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
YOZGAT 

KOCAELİ 
DÜZCE 
SAKARYA 

KONYA 
AKSARAY 
KARAMAN 
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BÖLGE BAŞKANLIĞININ ADI 
GELİR İDARESİ MALATYA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ SAMSUN BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ SİVAS BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ ŞANLIURFA BOLE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ TRABZON BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

GELİR İDARESİ VAN BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

BÖLGE MERKEZİ 

MALATYA 

SAMSUN 

SİVAS 

ŞANLIURFA 

TRABZON 

VAN 

BÖLGE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İLLER 

MALATYA 
ADIYAMAN 
ELAZIĞ 
TUNCELİ 

SAMSUN 
AMASYA 
ÇORUM 
ORDU 
SİNOP 

SİVAS 
ERZİNCAN 
TOKAT 

ŞANLIURFA 
BATMAN 
DİYARBAKIR 
MARDİN 

TRABZON 
ARTVİN 
GİRESUN 
RİZE 

VAN 
BİTLİS 
HAKKÂRİ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
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(3) SAYILI LİSTE 
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Gelirler Genel Müdürü 
G.İ.H. Genel Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Daire Başkanı 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 
G.İ.H. Gelirler Başkontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Başkontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Stajyer Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Stajyer Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Saymanlık Müdürü 
G.İ.H. Gelir Saymanlık Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Uzman 
G.İ.H. Uzman 

Derecesi 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
5 
3 
3 
1 
2 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
1 
9 
38 
95 
17 
7 
1 
8 
7 
1 

320 
215 
95 
110 
120 
140 
140 
385 
375 
40 
25 
25 
30 
75 
125 
180 
225 
325 
1 
2 
1 
1 
1 
27 
1 

Toplam 
1 
9 
38 
95 
17 
7 
1 
8 
7 
1 

320 
215 
95 
110 
120 
140 
140 
385 
375 
40 
25 
25 
30 
75 
125 
180 
225 
325 
1 
2 
1 
1 
1 
27 
1 
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Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Uzman 
Şef 
Şef 
Şef 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
Veri Hazırlama ve Kontrol 

işletmeni 
şletmeni 
şletmeni 
şletmeni 
şletmeni 
şletmeni 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

Türkiye Büyük I vlillet Meclisi 

Derecesi 
3 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
106 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
2 

16 
4 
3 
3 
2 
2 

86 
30 
4 
8 

18 
4 

11 
11 
67 
25 
17 
9 

10 
776 
45 
60 

120 
96 
50 

1 

(S. Sayısı: 861) 

Toplam 
1 

106 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
2 

16 
4 
3 
3 
2 
2 

86 
30 
4 
8 

18 
4 

11 
11 
67 
25 
17 
9 

10 
776 
45 
60 

120 
96 
50 

1 



66 

Sınıfı 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 

Unvanı 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Veznedar 
Veznedar 
Koruma ve Güvenlik Şefi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
4 
6 
3 
5 
7 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
4 
5 
6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

122 
25 
23 
27 

9 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
3 

16 
15 
10 
9 
7 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
7 
4 
1 
1 
1 

(S. Sayısı: 861) 

Toplam 

122 
25 
23 
27 
9 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
3 

16 
15 
10 
9 
7 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
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Sınıfı 

T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 

Unvanı 

Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 

TOPLAM 

Derecesi 

7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
5 
3 
3 

Toplam 

1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
5 
3 
3 

5 151 5 151 

(3) SAYILI LİSTE 

KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Gelirler Bölge Müdürü 
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı 
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı 
Vergi Dairesi Başkanı 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdürü 
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 

Derecesi 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

12 
40 
20 
60 

395 
41 
43 
42 
23 

3 
740 
126 
86 
49 

Toplam 
12 
40 
20 
60 

395 
41 
43 
42 
23 

3 
740 
126 
86 
49 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Sınıfı Unvanı 

G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

.H. 

.H. 

.H. 

.H. 

.H. 

.H. 

.H. 

.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

.H. 

.H. 

.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 

p Dairesi Müdür Yardımcısı 
»i Dairesi Müdür Yardımcısı 
;i Dairesi Müdür Yardımcısı 
;i Müdürü 
;i Müdürü 
»i Müdürü 
;i Müdürü 
;i Müdürü 
»i Müdür Yardımcısı 
»i Müdür Yardımcısı 
' Müdür Yardımcısı 

;i Müdür Yardımcısı 
çi Müdür Yardımcısı 

Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Gelir Müdürü 
Gelir Müdürü 
Gelir Müdürü 
Gelir Müdürü 
Gelir Müdürü 
Gelir Müdür Yardımcısı 
Gelir Müdür Yardımcısı 
Gelir Müdür Yardımcısı 
Gelir Müdür Yardımcısı 
Gelir Müdür Yardımcısı 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmen Yardımcısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
63 
22 
3 
30 
10 
5 
5 
5 
20 
10 
30 
40 
10 
55 
18 
12 
8 
8 

103 
25 
16 
20 
2 

111 
33 
35 
32 
34 
621 
386 
464 
528 
522 
511 
617 
600 

(S. Sayısı: 861) 

Toplam 
63 
22 
3 
30 
10 
5 
5 
5 
20 
10 
30 
40 
10 
55 
18 
12 
8 
8 

103 
25 
16 
20 
2 

111 
33 
35 
32 
34 
621 
386 
464 
528 
522 
511 
617 
600 
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Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Vergi Denetmen Yardımcısı 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 
Vergi 

stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzmanı 
stihbarat Uzman Yardımcısı 

Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 

Derecesi 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2700 
12 
10 
10 
49 
25 
24 

100 
120 
100 
266 
25 
26 
26 
28 

140 
150 
300 

1905 
200 

2200 
5 
5 
8 
8 

11 
31 
21 
13 
21 
13 
29 
32 
25 

3317 
507 
701 
166 

Toplam 
2700 

12 
10 
10 
49 
25 
24 

100 
120 
100 
266 
25 
26 
26 
28 

140 
150 
300 

1905 
200 

2200 
5 
5 
8 
8 

11 
31 
21 
13 
21 
13 
29 
32 
25 

3317 
507 
701 
166 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



70 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 1 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Jnvanı 
>ef 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 
Veri Hazırlama 

ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 
ve Kontrol İşletmeni 

Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletı 
Bilgisayar İşletı 

neni 
neni 

Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
Vlemur 
vlemur 
Vlemur 
Memur 
Vlemur 
vlemur 
Vlemur 
Tahsildar 

Derecesi 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 
1 

! 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
135 

1232 
759 

1582 
1362 
778 
573 
519 
143 

1 
143 
32 
63 
56 
23 
10 
2 
5 

608 
98 

144 
57 
22 
44 
13 

1903 
514 
545 
285 
102 
147 
22 

8958 
1977 
2062 

785 
552 
450 

40 
1522 

Toplam 
135 

1232 
759 

1582 
1362 
778 
573 
519 
143 

1 
143 
32 
63 
56 
23 
10 
2 
5 

608 
98 

144 
57 
22 
44 
13 

1903 
514 
545 
285 
102 
147 
22 

8958 
1977 
2062 

785 
552 
450 

40 
1522 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayısı: 861) 
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Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Koruma ve Güvenlik Şefi 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Özel Güvenlik Görevlisi 

TOPLAM 

Derecesi 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
397 
450 
246 
132 
193 

19 
754 
367 
121 
145 
87 
30 
35 
22 

6455 
1551 
1466 
624 
327 
296 

22 
2 

332 
135 
126 
86 
94 

134 
70 
2 

41 
11 
6 
2 
1 
1 
1 

63 074 

Toplam 
397 
450 
246 
132 
193 

19 
754 
367 
121 
145 
87 
30 
35 
22 

6455 
1551 
1466 
624 
327 
296 

22 
2 

332 
135 
126 
86 
94 

134 
70 
2 

41 
11 
6 
2 
1 
1 
1 

63 074 
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(4) SAYILI LİSTE 
KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı 
H. Gelir İdaresi Başkanı 

G.İ.H. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir İdaresi Daire Başkanı 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Başkanı 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Başkanı 

.H. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
G.I.H. 1 .Hukuk Müşaviri 
G.İ.H. Hukuk Müşaviri 

,H. Hukuk Müşaviri 
G.İ.H. Müdür 
G.İ.H. Müdür 

,H. Müdür 
G.I.H. Gelirler Başkontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Başkontrolörü 

,H. Gelirler Kontrolörü 
.H. Gelirler Kontrolörü 
.H. Gelirler Kontrolörü 
.H. Gelirler Kontrolörü 
.H. Gelirler Kontrolörü 
.H. Stajyer Gelirler Kontrolörü 
.H. Stajyer Gelirler Kontrolörü 
.H. Devlet Gelir Uzmanı 

G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 

.H. Devlet Gelir Uzmanı 

.H. Devlet Gelir Uzmanı 

.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 

,H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
,H. Çözümleyici 

G.I.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 

Derecesi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
1 
3 
10 
40 
20 
1 
1 
7 
3 
50 
10 
10 
200 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
200 
125 
125 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
200 
16 
4 
3 
3 

Toplam 
1 
3 
10 
40 
20 
1 
1 
7 
3 
50 
10 
10 
200 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
200 
125 
125 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
200 
16 
4 
3 
3 
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Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

Derecesi 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
7 
9 

Kadro 

Adedi 
2 
2 

80 
30 

5 
10 
15 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

10 
10 
50 

5 
5 

10 
500 
40 
60 
60 
20 

2 
100 
25 
20 
30 

3 
2 
8 
8 
5 

Toplam 
2 
2 

80 
30 

5 
10 
15 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

10 
10 
50 

5 
5 

10 
500 
40 
60 
60 
20 
2 

100 
25 
20 
30 

3 
2 
8 
8 
5 
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Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Şoför 
G.İ.H. Şoför 
T.H. Mühendis 
T.H, Mühendis 
T.H. Mühendis 
T.H. Mühendis 
T.H. Mimar 
T.H. Mimar 
T.H. Mimar 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. İstatistikçi 
T.H. Tekniker 
T.H. Tekniker 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
S.H. Daire Tabibi 
S.H. Daire Tabibi 
S.H. Daire Tabibi 
Y.H. Hizmetli 
Y.H. Hizmetli 
Y.H. Hizmetli 
Y.H. Hizmetli 

TOPLAM 

Derecesi 
10 
5 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

5 
10 
5 
5 
2 
2 

3 275 

Toplam 
5 

10 
5 
5 
2 
2 

1 
3 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
7 
3 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
2 

2 

3 275 
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(4) SAYILI LİSTE 

KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

.H. 

.H. 

.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. Verg 

Gelir İdaresi Bölge Başkanı 
Gelir İdaresi Grup Müdürü 
Gelir İdaresi Grup Müdürü 
Gelir İdaresi Grup Müdürü 
Gelir İdaresi Grup Müdürü 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 
Takdir Komisyonu Başkanı 

Vergi Denetmeni 
Vergi Denetmeni 

Denetmeni 
Vergi Denetmeni 
Verg 
Vergi Denetmeni 
Verg 

Denetmeni 

Denetmeni 
Vergi İstihbarat Uzmanı 

.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 

.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 

H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.I.H. Gelir Uzmanı 

Derecesi 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
22 
100 
50 
40 
20 
350 
100 
100 
50 
50 
10 
10 
800 
700 
500 
500 
300 
500 
700 
12 
10 
10 
49 
25 
24 
220 
300 
300 
300 
300 

Toplam 
22 
100 
50 
40 
20 
350 
100 
100 
50 
50 
10 
10 
800 
700 
500 
500 
300 
500 
700 
12 
10 
10 
49 
25 
24 
220 
300 
300 
300 
300 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



— 76 — 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Vergi Denetmen Yardımcısı 
Vergi Denetmen Yardımcısı 
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

Derecesi 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
400 
600 
800 

1000 
1250 
100 
250 
500 

1000 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

196 
40 
60 
40 
10 
2 
2 

900 
900 
800 
500 
200 
100 

Toplam 
400 
600 
800 

1000 
1250 

100 
250 
500 

1000 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

196 
40 
60 
40 
10 
2 
2 

900 
900 
800 
500 
200 
100 
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Smıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Yoklama Memuru 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 

Derecesi 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Serbest 
Kadro 

'Adedi 
50 
50 

1650 
330 
300 
120 
50 
48 

2 
8000 
1600 
1400 
600 
400 
300 
25 

950 
400 
300 
150 
75 
75 
50 

6200 
1600 
1300 
500 
200 
150 
50 

600 
290 

93 
80 
60 
17 

Toplam 
50 
50 

1650 
330 
300 
120 
50 
48 

2 
8000 
1600 
1400 
600 
400 
300 

25 
950 
400 
300 
150 
75 
75 
50 

6200 
1600 
1300 
500 
200 
150 
50 

600 
290 
93 
80 
60 
17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



— 78 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
A.H. 
A.H. 
A.H. 
A.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 

Unvanı 
Veznedar 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Koruma ve Güvenlik Görevlis 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Vergi Avukatı 
Vergi Avukatı 
Vergi Avukatı 
Vergi Avukatı 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
TOPLAM 

Derecesi 
10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

10 
500 
130 
120 
60 
50 
80 
48 
12 

500 
400 
100 
100 
100 
200 
100 
75 
16 
10 
10 
4 
4 
2 
2 

800 
300 
300 
200 
150 
150 
100 

Toplanı 
10 

500 
130 
120 
60 
50 
80 
48 
12 

500 
400 
100 
100 
100 
200 
100 
75 
16 
10 
10 
4 
4 
2 
2 

800 
300 
300 
200 
150 
150 
100 

48 900 48 900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETT 
METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİL 

Başkan Başkan Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri 

Başkan Başkan Yardımcısı 1. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

Başkan Yardımcısı 2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Başkan Yardımcısı 3. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

4. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 

5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 

6. Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 

7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

Danışma Birimleri 

1. Strateji Geliştirme Daire B 

2. Hukuk Müşavirliği 

3. Basın ve Halkla İlişkiler M 



— 80 — 

(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI 

TEŞKİLATI: MERKEZ 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Gelirler Genel Müdürü 
G.İ.H. Genel Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Daire Başkanı 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Müdürü 
G.İ.H. Bilgi İşlem Müdürü 
G.İ.H. Gelir Sayman Müdürü 
G.İ.H. Gelir Sayman Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Gelirler Baş Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Baş Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Stajyer Kontrolörü 
G.İ.H. Gelirler Stajyer Kontrolörü 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Eğitim Uzmanı 
G.İ.H. Uzman 
G.İ.H. Uzman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
5 
1 
2 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
9 
38 
94 
17 
8 
1 
8 
7 
1 
1 
1 

320 
215 
95 
110 
120 
140 
140 
385 
375 
40 
25 
25 
30 
75 
125 
180 
225 
325 

1 
2 
1 
27 
1 

: 861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
1 
9 
38 
94 
17 
8 
1 
8 
7 
1 
1 
1 

320 
215 
95 
110 
120 
140 
140 
385 
375 
40 
25 
25 
30 
75 
125 
180 
225 
325 

1 
2 
1 
27 
1 



— 81 — 

Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Uzman 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Veznedar 
Veznedar 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Daktilograf 
Çözümleyici 
Daktilograf 
Çözümleyici 
Daktilograf 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
4 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
2 

106 
3 
2 

151 
25 
23 
27 

9 
5 
3 
1 

16 
4 
3 
3 
5 
2 
1 
2 
1 

86 
30 
4 
8 

18 
4 

11 
11 
67 
25 

(S. Sayısı: 861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
2 

106 
3 
2 

151 
25 
23 
27 

9 
5 
3 
1 

16 
4 
3 
3 
5 
2 
1 
2 
1 

86 
30 
4 
8 

18 
4 

11 
11 
67 
25 



- 8 2 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 

Unvanı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikç 
İstatistikçi 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 

Derecesi 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
6 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

17 
9 

10 
768 
44 
58 

119 
70 
44 

1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
7 
4 

12 
4 
3 
2 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

17 
9 

10 
768 
44 
58 

119 
70 
44 

1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
5 
5 
7 
4 

12 
4 
3 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



- 8 3 -

Sınıfı Unvanı 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
T.H. Teknisyen 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Şefi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

TOPLAM 

Derecesi 
8 
9 

10 
3 
5 
7 
9 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

3 
3 
3 
3 

16 
15 
10 
9 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

3 
3 
3 
3 

16 
15 
10 
9 

5138 5138 

(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Gelirler Bölge Müdürü 
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı 
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Dairesi 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 
Vergi Müdürü 

Başkanı 
Müdürü 
Müdürü 
Müdürü 
Müdürü 
Müdürü 
Müdürü 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Derecesi 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
12 
40 
20 
60 
397 
54 
53 
51 
23 
3 

770 
103 
107 
61 
83 
22 
3 
30 
10 
5 
5 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
12 
40 
20 
60 
397 
54 
53 
51 
23 
3 

770 
103 
107 
61 
83 
22 
3 
30 
10 
5 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 



Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Vergi Müdürü 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Takdir Komisyonu Başkanı 
G.İ.H. Takdir Komisyonu Başkanı 
G.İ.H. Takdir Komisyonu Başkanı 
G.İ.H. Takdir Komisyonu Başkanı 
G.İ.H. Takdir Komisyonu Başkanı 
G.İ.H. Gelir Müdürü 
G.İ.H. Gelir Müdürü 
G.İ.H. Gelir Müdürü 
G.İ.H. Gelir Müdürü 
G.İ.H. Gelir Müdürü 
G.İ.H. Gelir Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmen Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Denetmen Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 

Serbest Toplam 
Kadro Kadro 

Derecesi Adedi Adedi 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
10 
20 
10 
30 
30 
10 
57 
17 
11 
8 
8 

104 
33 
25 
20 
2 

119 
33 
42 
35 
40 
621 
386 
464 
528 
522 
511 
617 
600 
2700 
12 
10 
10 
49 
25 
24 
100 
120 

5 
10 
20 
10 
30 
30 
10 
57 
17 
11 
8 
8 

104 
33 
25 
20 
2 

119 
33 
42 
35 
40 
621 
386 
464 
528 
522 
511 
617 
600 
2700 
12 
10 
10 
49 
25 
24 
100 
120 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. 861) 



- 8 5 -

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzmanı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Gelir Uzman Yardımcısı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

100 
200 

25 
26 
26 
28 

140 
150 
300 

1905 
200 

2200 
5 
5 
8 
8 

11 
13 
21 
13 
21 
13 
14 
13 
7 

149 
34 
71 
56 
23 
10 
2 
1 

1340 
730 

1573 
1352 
771 
568 

: 861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
100 
200 
25 
26 
26 
28 

140 
150 
300 

1905 
200 

2200 
5 
5 ;• 

8 
8 

11 
13 
21 
13 
21 
13 
14 
13 
7 

149 
34 
71 
56 
23 
10 
2 
1 

1340 
730 

1573 
1352 
771 
568 
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Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Tahsildar 
G.İ.H. Tahsildar 
G.İ.H. Tahsildar 
G.İ.H. Tahsildar 
G.İ.H. Tahsildar 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Daktilograf 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Şefi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 
G.İ.H. Özel Güvenlik Görevlisi 

TOPLAM 

Derecesi 
7 
8 
9 
10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
409 
234 
130 
163 
19 
629 
91 
106 
49 
16 
42 
12 
2 

421 
120 
139 
92 
101 
132 
60 
2 
44 
9 
5 
2 
1 
1 
1 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
409 
234 
130 
163 
19 
629 
91 
106 
49 
16 
42 
12 
2 

421 
120 
139 
92 
101 
132 
60 
2 
44 
9 
5 
2 
1 
1 
1 

63 074 63 074 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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(3) SAYILI LİSTE 
KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Gelir İdaresi Başkanı 
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Gelir İdaresi Daire Başkanı 
Gelir İdaresi Grup Başkanı 
Gelir İdaresi Grup Başkanı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
1 .Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Gelirler Başkontrolörü 
Gelirler Başkontrolörü 
Gelirler Kontrolörü 
Gelirler Kontrolörü 
Gelirler Kontrolörü 
Gelirler Kontrolörü 
Gelirler Kontrolörü 
Stajyer Gelirler Kontrolörü 
Stajyer Gelirler Kontrolörü 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzmanı 
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Çözümleyici 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
3 

10 
20 
20 

1 
1 
6 
3 

55 
10 
5 

200 
100 
50 
50 
50 
50 

100 
125 
175 
125 
125 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
150 
16 
4 
3 
3 
2 

861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

1 
3 

10 
20 
20 

1 
1 
6 
3 

55 
10 
5 

200 
100 
50 
50 
50 
50 

100 
125 
175 
125 
125 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
150 
16 
4 
3 
3 
2 



— 89 — 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Unvanı 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Programcı 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
7 
9 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
85 
25 

5 
10 
10 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

63 
2 

15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

550 
30 
40 
40 
20 

2 
130 
25 
25 
20 

3 
2 
8 
8 
5 

861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

2 
85 
25 

5 
10 
10 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

63 
2 

15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

550 
30 
40 
40 
20 

2 
130 
25 
25 
20 

3 
2 
8 
8 
5 



— 90 — 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
T.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 

Unvanı 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Şoför 
Şoför 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Hemşire 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

TOPLAM 

Derecesi 

10 
5 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
5 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
7 
5 
6 
7 
8 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

5 
10 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
7 
3 
5 
5 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 

14 
2 
2 
2 

3311 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

5 
10 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
7 
3 
5 
5 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 

14 
2 
2 
2 

3311 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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(3) SAYILI LİSTE 
KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Başkanı 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Müdürü 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Müdürü 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Müdürü 
G.İ.H. Gelir İdaresi Grup Müdürü 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdürü 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdürü 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdürü 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdürü 
G.İ.H. Müdür 
G.İ.H. Müdür 
G.İ.H. Müdür 
G.İ.H. Müdür 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi Denetmeni 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
100 
200 
50 
40 
20 
400 
60 
50 
30 
400 
60 
50 
30 
800 
55 
20 
10 
5 
5 

800 
700 
500 
500 
500 
1000 
1000 
20 
30 
20 
30 
50 
50 
100 
300 
300 

: 861) 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
100 
200 
50 
40 
20 
400 
60 
50 
30 
400 
60 
50 
30 
800 
55 
20 
10 
5 
5 

800 
700 
500 
500 
500 
1000 
1000 
20 
30 
20 
30 
50 
50 
100 
300 
300 



Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Gelir Uzmanı 
G.İ.H. Vergi Denetmen Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi Denetmen Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Gelir Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Çözümleyici 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Programcı 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 
G.İ.H. Şef 
G.İ.H. Şef 
G.İ.H. Şef 
G.İ.H. Şef 
G.İ.H. Şef 
G.İ.H. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
G.İ.H. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

Serbest Toplam 
Kadro Kadro 

Derecesi Adedi Adedi 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 

300 
300 
400 
600 
800 
1000 
1500 
100 
200 
500 
1000 

5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

150 
30 
60 
40 
10 
2 
2 

3000 
280 
250 
15 
10 

1020 
500 

300 
300 
400 
600 
800 
1000 
1500 
100 
200 
500 
1000 

5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

150 
30 
60 
40 
10 
2 
2 

3000 
280 
250 
15 
10 

1020 
500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. ] 
G.İ.H. ' 
G.İ.H. , 

G.İ.H. , 

G.İ.H. ' 
G.İ.H. , 

G.İ.H. T 

G.İ.H. ' 
G.İ.H. 1 
G.İ.H. 1 
G.İ.H. I 
G.İ.H. 1 
G.İ.H. I 
G.İ.H. I 
G.İ.H. I 
G.İ.H. ' 
G.İ.H. ' 
G.İ.H. ' 
G.İ.H. ' 
G.İ.H. r 

G.İ.H. r 

G.İ.H. ' 
G.İ.H. ^ 
G.İ.H. ^ 
G.İ.H. ^ 
G.İ.H. ^ 
G.İ.H. > 

Unvanı 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
cra Memuru 
boklama Memuru 
boklama Memuru 
boklama Memuru 
boklama Memuru 
boklama Memuru 
boklama Memuru 
foklama Memuru 
vlemur 
vlemur 
Vlemur 
vlemur 
vlemur 
vlemur 
Vlemur 
Tahsildar 
Tahsildar 
Tahsildar 
tahsildar 
tahsildar 
Tahsildar 
rahsildar 
/eznedar 
/eznedar 
/eznedar 
/eznedar 
/eznedar 

Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 

Derecesi 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 
8 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
810 
500 
200 
65 
30 
30 

1600 
300 
300 
110 
40 
40 

2 
6100 
1300 
1050 
400 
140 
100 

10 
8600 
1750 
1800 
650 
350 
250 

25 
1200 
300 
300 
150 
50 
60 
10 

620 
290 

90 
80 
55 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
810 
500 
200 

65 
30 
30 

1600 
300 
300 
110 
40 
40 

2 
6100 
1300 
1050 
400 
140 
100 

10 
8600 
1750 
1800 
650 
350 
250 

25 
1200 
300 
300 
150 
50 
60 
10 

620 
290 

90 
80 
55 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 861) 
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Sınıfı Unvanı 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
S.H. 
T.H 
T.H 
T.H 
T.H 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 

Veznedar 
Veznedar 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Koruma ve Güvenlik 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Hemşire 
Hemşire 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
TOPLAM 

Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 
Görevlisi 

Derecesi 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
17 
10 
483 
130 
120 
55 
60 
100 
40 
12 
500 
400 
100 
100 
100 
200 
10 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
75 
75 
75 
75 

1000 
400 
400 
200 
200 
200 
100 

Toplam 
Kadro 
Adedi 
17 
10 

483 
130 
120 
55 
60 
100 
40 
12 
500 
400 
100 
100 
100 
200 
10 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
75 
75 
75 
75 

1000 
400 
400 
200 
200 
200 
100 

55 470 55 470 
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