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lik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1009) 
(S.Sayısı:876) 623:646 

4.- 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) 646:647,701:710 
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Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) 
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6.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Genç
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V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 6 61 

1.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Adana Milletvekili Recep 
Garip'in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri 
kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 661 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 672 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 672:700 
\.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOGULEARTnın, İzmir'deki kamu 

yatırımlarına, liman genişletme ve çevreyolu projelerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5211) 672:674 

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Mersin-Alata Bahçe Kül
türleri Araştırma Enstitüsüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/5379) 675:676 

3.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK fabrikalarında 
üretilen ilaçlara ve ücretlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAG'ın cevabı (7/5393) 677:680 

4.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, çiftçiye yapılacak doğrudan 
gelir desteği ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami GÜÇEÜ'nürı cevabı (7/5415) 681:683 
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5.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, ithal edilen 
ilaçlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/5488) 684:686 

6.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Mera Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5497) 687689 

7.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Doğu Karadeniz 
çiftçisine ödenmesi gereken destekleme bedeline ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5498) 690692 

8.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, arıcılık tesisi 
kurmak isteyenlere verilecek teşvike ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5515) 693:696 

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, behçet has
talığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/5568) 696-697 

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, sahte bal üretimine ve 
denetimindeki aksaklıklara ilişkin sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5574) 698:700 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak sekiz oturum yaptı. 
Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kütahya'nın Gediz İlçesi Gökler Beldesindeki grizu 

patlaması sonucu meydana gelen göçük olayı ile kömür ocaklarının sorunlarına ve alınması gereken 
önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ile 
Trafik Haftası münasebetiyle, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması konusunda alınması 
gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen , 

Cevap verdi. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, kültür balıkçılığı ile balık çiftliklerinin yarattığı çevre kirliliğine, 

turizme olan etkilerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı 

sırasında yer alan 875 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
bu kısmın 4 üncü sırasına, 8 inci sırasında yer alan 876 sıra sayılı 5325 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin 5 inci 
sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 796 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 10 uncu sırasında 
yer alan 854 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına alınmasına, 30 Nisan 2005 Cumartesi günü 
Genel Kurulun çalışma yapmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

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

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

2 nci sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının (1/969) 
(S. Sayısı: 851) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Bosna-Hersek Parlamento Başkanı Şefik Dzaferoviç ve beraberin

deki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
3 üncü sırasında bulunan, 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısının 

(1/1003) (S. Sayısı: 872), görüşmeleri tamamlanarak, 
4 üncü sırasına alınan. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk 

Çelik ile 13 milletvekilinin, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
(2/422) (S. Sayısı: 875), görüşmelerini müteakiben, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
29 Nisan 2005 Cuma günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

23.05'te son verildi. 
İsmail Alptekin 

Başkanvekili 
Bayram Özçelik Yasar l'üzün 

Burdur Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 126 
II.- GELEN KAĞITLAR 

29 Nisan 2005 Cuma 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

1.- 14.4.2005 tarihli ve 5333 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1019) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2005) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOGULLARI ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 

yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 
29 Nisan 2005 Cuma 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları ve 25 milletvekilinin, köy enstitülerinin yaşatılması 

ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adı bilişim ve iletişim gibi sözcüklerle anılan çağımızda, ülkemizde hâlâ birçok insan eğitim 

hakkından yeterince yararlanamamaktadır. Bireylerin eğitim süreci çoğu kez ekonomik nedenlerle 
veya siyasal, kültürel ve sosyal nedenlerle sekteye uğramaktadır. Diğer taraftan, eğitim sürecine 
katılanlara paylaşımcılık yerine bireyciliğin, dayanışmanın yerine rekabetçiliğin, yaratıcı bilgi 
yerine ezberciliğin önplana çıkarıldığı bir model sunulmaktadır. Kğitim süreci, topluma hitap eden 
diğer kültürel ve sosyal kurumların da etkisiyle var olan eşitsizlikçi sistemi yeniden üretmekte, ken
dine ve topluma yabancılaşmış bireyler ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde bir dönem 
kurulmuş ve gerek aldığı övgülerle gerek hakkında yapılan eleştirilerle geniş yankı uyandırmış olan 
köy enstitüleri gerçeğinin gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir toplumsal sorumluluktur. 

Hazırlıkları 1935'te başlayıp 1937'de denemesine girişilen ve 194()'ta yasallaşan köy enstitüsü 
sistemi, cumhuriyet aydınlanmasının eğitim alanındaki en özgün ve ses getiren bir uygulamasıdır. 
17 Nisan 1940'ta kabul edilen 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunuyla, ülke gerçeklerine uygun, 
bilimsel temellere dayanan bir eğitim modeli yaşama geçirilmiştir. Köy enstitüleri modeli bugünkü 
eğitim sisteminden çok farklıdır. Bu farklılıklara birey açısından bakıldığında, düşünce becerilerini 
kışkırtan, sorumluluk bilincini veren, çok yönlü gelişimi destekleyen, üreten ve öğrencileri mesleğe 
ve sanata yönelten karma bir eğitim sistemidir. Kurumsal olarak bakıldığında ise, Türkiye'nin 21 böl
geye ayrılması ve bölge sorumluluğunun buralarda kurulan köy enstitülerine verilmiş olması, Kurtuluş 
Savaşı sonrasının toplumsal kalkınma projesinde köy enstitülerinin anlamını ortaya koymaktadır. 

İnsanlarımızı, bilimin aydınlığında, bilinçli bir liderlikle kendi yazgısını değiştirmeye yönelt
meyi amaçlayan köy enstitüleri gerçeği, dönemin en ilerici eğitim reformu olarak kabul edilmektedir. 
İkinci Dünya Savaşının sınırlarımıza dayandığı, kuraklık ve kıtlığın kol gezdiği bir dönemde baş
latılan bu hareketle 70ü bina yapılmış, çağdaş yöntemler ve bilimsel veriler ışığında eğitim gerçek
leştirilmiş, hastalıklarla mücadelede bilinçlenme sağlanmış, binlerce dekar boş arazi işlenmiş, mil
yonlarca ağaç yetiştirilmiş ve demokrasinin sözle değil yaşanarak öğrenilebileceği kanıtlanmıştır. 

Köy enstitülerinde uygulanan eğitim ve öğretim yöntemi öğrenciyi merkeze koymuş ve onun 
etkin kılınmasını temel almıştır. Enstitülerde yaşam, birliktelik, katılım, yetki ve sorumluluk eksen
lerine oturtulmuştur. Ekip çalışmaları ve bireysel etkinlikler, öğrenci kişiliğinin geliştirilmesi 
açısından vazgeçilmez koşul olarak benimsenmiştir. Köy enstitüsü sisteminin hem kuramcısı hem 
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de kurucusu olan İsmail Hakkı Tonguç'un geliştirdiği "iş okulu" anlayışı ile genel kültür ve beceriler 
yanında edebiyat, resim, müzik ve spor gibi etkinliklerle beraber, halk kültürünün tüm özellikleri 
enstitülere taşınıp korunmaya çalışılmıştır. 

Hiç kuşkusuz, köy enstitülerini, 1940'lı yıllardaki özgünlüğüyle kurma düşüncesi, üzerinde tar
tışılabilecek bir konudur. Ancak, toplumsal kalkınmaya destek veren benzersiz bir eğitim deneyimi 
olan köy enstitülerinin, ülkemizin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduğu açıktır. Bu model, 
şimdi bütün dünyada tartışılan, yükseköğretimde probleme dayalı öğretme modeline çok benzediği 
gibi, Avrupa Birliğinin başlattığı Leonardo Da Vinci sisteminin yıllar önce uygulanan bir benzeri 
olarak da önemini ve güncelliğini korumaktadır. Nitekim, bu çerçevede, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri 
Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarla, Gönen Köy Ens
titüsü mekânı koruma altına alınmış, restore edilmiş ve ismi Gönen Köy Enstitüsü Meslek Yük
sekokulu Kampusu olarak değiştirilmiştir. Bu bağlamda, cumhuriyetin aydınlanma hedefleri, ülke 
koşullan ve bilimsel veriler ışığında uygulanmış başarılı bir sentezin ürünü olan köy enstitüleri ger
çeğinin gelecek kuşaklara aktarılması için bina ve arazi durumlarının tespiti, korunması, restore 
edilmesi, arşivlerinin ortaya çıkarılması, iyileştirme ve onarım çalışmalarına öncülük edecek bilgi, 
belge ve resimlerin toplanarak arşiv ve müze oluşturulması, bu yapıların eğitim merkezine dönüş
türülmesi veya en yakın üniversiteye bağlı eğitim fakültelerinin kapsamına alınarak yaşatılması 
amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, bir Meclis araştırması 
açılması konusunda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.- Türkân Miçooğulları 
2.- Bülent Baratalı 
3.- Mustafa Gazalcı 
4.-Erol Tınastepe 
5.-Algan Hacaloğlu 
6.- Feridun Fikret Baloğlu 
7.- Mustafa Erdoğan Yetenç 
8.- Ali Rıza Bodur 
9.- Yılmaz Kaya 
10.- Osman Özcan 
11.- Atila Emek 
12.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
13.- Zekeriya Akıncı 
14.- Ali Kemal Kumkumoğlu 
15.- Sıdıka Sarıbekir 
16.- Hasan Ören 
17.- Şefik Zengin 
18.- Ahmet Küçük 
19.- Hüseyin Güler 
20.- İdris Sami Tandoğdu 
21.- Yüksel Çorbacıoğlu 
22.- Muharrem İnce 
23.- Mehmet Boztaş 
24.- Mehmet Küçükaşık 
25- Halil Ünlütepe 
26.- Feridun Ayvazoğlu 

(İzmir) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Erzincan) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Manisa) 
(Mersin) 
(Çanakkale) 
(Mersin) 
(Ordu) 
(Artvin) 
(Yalova) 
(Aydın) 
(Bursa) 
(Afyonkarahisar) 
(Çorum) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ve Güney Afrika Cumhuriyetine yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/813) 
28.4.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 1-5 Mart 2005 tarihlerinde Etiyopya ve Güney 

Afrika Cumhuriyetine yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak et
mesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste: 
Ömer Çelik 
Zafer Hıdıroğlu 
Egemen Bağış 
Hüseyin Beşli 
Prof. Dr. Nazım Ekren 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Gülseren Topuz 
Ali Arslan 
Şükrü Ayalan 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve 

Kabu 
Teklifleri 

(Adana) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Muğla) 
(Tokat) 

1 edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihi 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 Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

- 6 2 2 -



T.B.M.M. B : 92 29 . 4 . 2005 O : 1 

3 üncü sırada yer alan, 29.3.2005 Tarihli ve 5325 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- 29.3.2005 Tarihli ve 5325 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1009) (S. Sayısı:876) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 876 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Kanunun tümü üzerinde söz istekleri vardır. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci. 
Buyurun Sayın Ketenci. (Alkışlar) 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi en 

içten saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 
Bu yasanın hangi amaçla, hangi beklentiler içerisinde getirildiğini çok iyi kavrayabilmek için, 

nasıl bir seyir takip ederek bu noktalara geldiğini önce anlatmak istiyorum. 
Bu yasa teklifi, 4.2.2003 tarihinde 7 Antalya, 1 Denizli, 1 Uşak, sonradan imzasını geri alan 1 

Kayseri milletvekilinin teklifidir. Onlar tarafından getirilmiştir. Bu yasa teklifi, hazırlandıktan son
ra tam 13 ay beklemiştir. Ne zaman ki, 28 Mart yerel seçimlerinden sonra, 28 Mart yerel seçim
lerinin başarısızlıkları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Grubunda, örgütlerinde ve platformlarında tar
tışılmaya başladı ve buna bağlı olarak baskın kurultaylar arkalarından gelmeye başladı, o sumen al
tında uyuyan yasa teklifi birdenbire sumenin altından çıkarak, uyanarak gündeme geldi. 8.6.2004 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alındı. Ne zamana kadar; 29 Mart 2005 
tarihine kadar. O güne kadar olayları kenardan, biraz da bıyık altından gülerek izleyen Adalet ve 
Kalkınma Partisi kurmayları ve Sayın Başbakan -ki, "CHP'nin derdi kendine yeter" diyen Sayın 
Başbakan- AKP içinde de erimeler, çözülmeler başlayınca, bu teklif hemen Cumhuriyet Halk Par
tisiyle birlikte ortak bir ittifakla ve bir utanç ittifakıyla, ortak bir prodüksiyon olarak buraya taşındı. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada önemli bir şey daha oluyor. Bir sayın Antalya Milletvekili 
Cumhuriyet Gazetesine 14.4.2005 tarihinde verdiği bir beyanatta aynen şunları söylüyor: "Bu yasa 
çıktıktan sonra partiden istifalar, transferler bıçak gibi kesildi." Bu, dikkat çekicidir. Şimdi ben bir 
sözü hatırlıyorum. Hani bu arkadaşımız suçüstü yakalanıyor; hani "şecaat arz ederken" diye baş
layan... Ama, ben arkadaşıma, bu Parlamentoya ve halka olan saygımdan ötürü gerisini söy
lemiyorum, getirmeyeceğim; sadece hatırlatmakla yetiniyorum. Anayasal haktır istifa, bir demok
ratik haktır; hatta, daha ileri giderek söyleyeyim, bir insan hakkıdır. Şimdi, bu Parlamento içerisin
de görev yapan, sorumluluk taşıyan bir milletvekili bu ifadeyi kullanamaz, kullanmamalıdır. 

Bu yasa, 29 Mart akşamı, burada, gecenin geç saatinde tartışılmaya başlandığı zaman, bir 
AKP'li arkadaşım şu kapının önünde bana rastlar ve "Yahu Ketenci, iyi söylüyorsun, hoş söylüyor
sun da, biraz köşeli söylüyorsun" falan deyince "ne yapayım kardeşim ya; anamuhalefet laik 
muhalefet olunca, ister istemez görev de bize düşüyor, başka arkadaşlara düşüyor; o nedenle böyle 
söylemek zorunda kalıyorum; yoksa, bir nedeni yok" dedim. 

Şimdi, bu teklif özünde şudur, sevgili arkadaşlarım: Bir defa, milletvekillerinin özgürlük alan
larını daraltan bir tekliftir, demokrasiye giden yolları kesen bir tekliftir. O tüzüklerinde olan an
tidemokratik hükümler nedeniyle, parti içerisindeki oligarşik yapılanmaları pekiştirmek için getirilmiş 

(x) 876 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
(xx) Kanunun ilk görüşmeleri 29.3.2005 tarihli 76 ncı Birleşimde yapılmıştır. 
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bir teklif olduğunu 29 Mart akşamı söyledim ve hatta, ilave ederek şunları da dedim: Dünyanın her 
yerinde, bütün demokratlar, bütün sosyal demokratlar, demokrasiyi, Örgütlü toplum diye tarif eder
ler. Dolayısıyla, bir toplumda örgütlülük ne kadar fazlaysa, o toplumda demokrasi çıtası o kadar 
yüksek demektir. 

Şimdi, demokraside örgütlülük, olmazsa olmazdır. Bu yasa, örgütlü topluma giden yolları kes
tiği için ve yeni örgütlenmelerin de önünü tıkadığı için, bu yasayla bir demokrasi suçu işlenmiştir. 
Hem de hangi Parlamentoda; bu dönemde, 22 nci Dönemde, bu Parlamentoda!.. 

Şimdi, gruplara, özellikle grup başkanlarına ve grup sözcülerine söylüyorum: Siz, örgütlü top
luma karşı çıkıyorsunuz, demokrasiyi boğazlıyorsunuz. Demokrasinin boğazlandığı -eğer, kendi 
içerisinde bir toplum demokrasiyi boğazlıyorsa- ülkede, demokrasiye yeni mevzi kazandırılması 
mümkün değildir sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi, iki parti ittifak yaparak, birleşerek, Türkiye'de ikili bir sistemi kalıcı kılmaya çalışıyor
lar. Bu iki partinin aldığı oyların toplamı yüzde 54; geride, burada bulunan siyasî partilerin, grubu 
olmayan siyasî partilerin, dışarıdaki siyasî partilerin yüzde 46 oyu var. Peki, bunların hakkını kim 
koruyacak? Eğer, bir toplumda azınlık hakları korunmasızsa, onlar korunamıyorsa, o toplumda 
demokrasi yok demektir. Bu bakımdan, kaldı ki, yüzde 46'nın Parlamentoya yansıması... Yüzde 34 
oy alan Adalet ve Kalkınma Partisinin buraya yansıması yüzde 65-66, yüzde 19 oy alan CHP'nin 
buraya yansıması yüzde 35,8! Şimdi, bu mudur gerçek demokrasi, bu mudur halkın iradesi, Par
lamentoya böyle mi yansımalı?! Getirdiğiniz bu yasayla, aslında, alınan oya göre hazine yardımı 
alındığına göre, yüzde 19'un karşılığını almıyorsunuz, yüzde 35'in karşılığını, yüzde 65'in kar
şılığını alıyorsunuz. Peki, bu nedir; bu, gasp değil mi?! Yetki almamışsın, güven almamışsın, oy al
mamışsın, Hazineden bu kadar para istiyorsun!.. 

Arkadaşlar, tabiî, gruplara sorulduğu zaman, bunun demokrasiye istikrar getirmek adına yapıl
dığını, bu ikili sistemin kalıcı kılınmaya çalışıldığını ifade ediyorlar. Ne olacak peki; mutlaka ya 
AKP'ye oy vereceksin ya CHP'ye oy vereceksin! Böyle bir şey olabilir mi! Yani, başkaları, bu... 
Başka bir şeydir bu. Bu, Parlamentoiçi bir darbedir. Parlamento içinde ikili sistemi kalıcı kılmaya 
çalışan bir darbedir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Sayın Cumhurbaşkanımızın o seçkin ve özlü gerekçelerini içeren 
vetoyla ilgili bu yasa, yeniden ısrarla bu Parlamentodan çıkarsa, bunun ayıbının altından kalkılmaz; 
ama, bize düşen görev de sadece burada bunları söylemektir tabiî. Biz de onları söylemeye devam 
ederiz. Belki daha başka arkadaşlar da söyleyecek; ama, bir şey söyleyeyim: 20 nci Yüzyılın dik
tatörlükleri hep tekparti diktatörlükleridir. Şimdi, ne talihsizliktir ki bizim Parlamento onu gerçek
leştirmeye çalışıyor: İki partili bir diktatörlük! Ona giden yolları açmaya çalışıyoruz. Bu ayıptır, 
bunu yapmayalım; yani, bu siyaset terminolojisine iki partili diktatörlük terimini biz getirmeyelim, 
bu Parlamento getirmesin Sevgili Başkanım. 

Siyasî partilere hazine yardımı kötü bir şeyse -32 trilyon Adalet ve Kalkınma Partisi alıyor, 18 
trilyon CHP alıyor- o zaman vazgeçin. 3 milletvekili bulunan partinin alacağı hazine yardımı zarar
lıysa, o zaman mantık şunu emreder: 150'si daha çok zararlıdır, 350'si, 360'ı daha çok zararlıdır. O 
nedenle, iki parti alacak, diğerleri alamayacak!.. Bu, haksız rekabettir, aynı zamanda da Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Bakın, şubat ayında emekliye ayrılan Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam'ın 
"Siyasî Partiler Hukukunun Güncel Sorunları" adlı kitabında, Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle 
Almanya'da siyasî partilere yapılan hazine yardımları şöyle: federal Parlamento seçimlerinde yüz
de yarım oy alan partiler hazine yardımı alıyor. Yerel meclisler için yapılan seçimlerde yüzde 1 oy 
alan partiler hazine yardımı alabiliyorlar. Hiç oyu olmayan, hiç oy almamış parti eğer örgütlen
mesini tamamlamışsa, o da alabiliyor hazine yardımını. Neden Almanya'da böyle de bizde değil; 
çünkü, anlattığım gibi, orada da, dünyada da, demokrasiyi örgütlü toplum diye anlıyorlar, öyle al
gılıyorlar. Ne var ki bizim siyasetçilerimiz demokrasiyi böyle algılamazlar. Tabiî, böyle al
gılamadıkları için de Dr. Fazıl Sağlam'ın kitabında söz konusu ettiği... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hazine yardımlarının -benim 

kanıma göre- büyük bölümü, partiiçi oligarşik yapılanmaları pekiştirmek için harcanıyor. Yani, par
ti genel başkanları ve parti genel başkanları ve parti politbüroları... 

Dikkat ederseniz, genel başkanların, özellikle parti genel yönetimlerinde bulunanların hiç öy
le fazla bir masrafları olmaz; Mercedes'lere binerler Porche'lere binerler, BMW X5'lere binerler; 
ama... O akşam bir teklifte bulunmuştum, demiştim ki, eğer hazine yardımından... Çünkü, ek 1 in
ci maddenin üçüncü fıkrasında deniyor ki: "Parti harcamalarına harcanır bu hazine yardımı." Kar
deşim, partide düşünce üretimi... Harcamasın; peki, neye harcasın?.. Örgütlere göndermesin, proje 
hazırlamaya göndermesin... Gelin, hemen şöyle bir şey yapalım hep beraber; bir teklif de hazır. Ne 
kadar harcanıyor, genel başkanlar bundan ne kadar nasibini alıyor, ne kadar harcanıyor genel baş
kanlar için, politbürolara ne kadar harcanıyor, ne kadarını onlar harcıyor, ne kadarını örgütlere gön
deriyor, ne kadarını projelere harcıyorlar; bunu saptayalım ve partinin önderleri, genel başkanları 
her yıl bütçe sonunda bunu deklare etsin; ama, kimse buna yanaşmadı ve dolayısıyla o teklif hazır, 
hemen yapabiliriz onu. Gelin bunu birlikte yapalım; o zaman biz de vazgeçelim, ben bu kürsüden 
vazgeçeyim, bu yardımı talep de etmiyoruz -Sosyaldemokrat Halk Partisi adına- diyeyim; ama, 
böyle bir şey yok, buna yanaşan yok. 

Bakın, bu Cumhurbaşkanı önemli bir adam, önemli bir insan; bu gerekçelerinde bir Anayasa 
dersi, hukuk dersi, demokrasi dersi veriyor. Türkiye çok cumhurbaşkanları gördü. "Yollar yürümek
le aşınmaz" diyen cumhurbaşkanları gördü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın konuşmanızı. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - "Yani, asmayalım da besleyelim mi" diyen cum

hurbaşkanları gördü. "Verdimse ben verdim" diyen cumhurbaşkanları gördü. Bir de bu yasaya bu 
gerekçeleri hazırlayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i gördü. 

Şimdi, 46 yasa veto edildi, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşlarım bu 46 yasanın 
46'sına da sahip çıktılar, Cumhurbaşkanının vetosuna sahip çıktılar; ama, ne yazık ki, şimdi bu 
vetoya sahip çıkmayacaklar ve karşı tavır alacaklar. Bir tane de belge okuyacağım; ama, okumak, 
çok hırpalamak da istemiyorum. 

Şimdi bir şey söylemek istiyorum; özellikle, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan-
vekili Kemal Anadol'un dikkatine sunmak istiyorum: Bu yasayla, bir sol partinin alacağı mütevazı 
bir yardımın önünü kesmeye çalışıyorsun. Tarihî bir espridir, lütfen karşı çıkma, 20 nci Asırda -bunu 
bilesin Anadol- Bolşevikler Menşeviklere bunu yapmadı; senin bu yaptığını; açıkça söylüyorum. 
Onun için, öyle "dün dündür, bugün bugündür" bu lafların arkasına, bu sözcüklerin arkasına takıl
mayalım. Sonunda, nihayet, hukuk herkese lazımdır; bugün bana lazımdır, yarın sana lazımdır. 

Sonuç itibariyle, şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım -fazla uzatmayayım. Başkan da 
müsaade edemez tabiî- bu yasa, üzülerek ifade edeyim ki, kirli bir yasadır. Zaten siyaset alanı yeteri 
kadar kirlenmiştir bugüne kadar; bu yasayla, bir defa daha kirletmeyelim. Bir defa daha düşünün; 
demokrasinin önünü tıkamayın. 

Hepinize, saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum; sağ olun. (SHP ve Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ketenci. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney'e ait. 
Buyurun Sayın Güney. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Burada, bugün, Sayın Reisicumhur tarafından siyasî partilere yapılan yardımın kesilmesini ön
gören 16 ncı maddenin iadesiyle ilgili, bu madde ve bu siyasî partilerden kesilecek yardımın üzerin
de konuşmak istiyorum. Ancak, sözlerime başlamadan, iki tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Birincisi, çarşamba günü, burada, Meclisin çalışmalarıyla ilgili konuşurken, her gün Danışma 
Kurulu kararı, grup kararı getirilmesinin Meclis çalışmalarını engellediğini, bozduğunu, düzeni 
bozduğunu, milletvekili arkadaşlarımızın hazırlanamadığmı ifade etmiş, hele hele, cumartesi günü 
çalışmamızın da ne kadar yanlış olduğunu buradan ifade etmiştim. Zamanım kısa, onun üzerine git
mek istemiyorum. Dün, yine, bir Danışma Kurulu kararıyla, yine, kanunlarda değişiklik yapıldı. 
Yine, hangi kanunun öne geleceği, arkaya geleceği son dakikada belirlendi; bu da yine yanlıştır; ama, 
mutluyum, hiç olmazsa, cumartesi günü çalışmanın zorluklarını burada ifade ettiğim zaman, demek 
ki, haklıymışım, yarın Yüce Meclis çalışmıyor. Bu noktaya gelindiğinden dolayı mutluyum; bir. 

İkincisi, değerli milletvekilleri, bu kanun üzerinde, İktidar ve Anamuhalefet Partisinin grupları 
adına söz almamasını yadırgadım. Onların konuşup fikirlerini burada beyan etmeleri gerekirdi. Onu 
yadırgayarak şu yargıya vardım: Demek ki, siz, kararınızı almışsınız "baştan bu işe biz karar ver
dik. biz, bu siyasî partilere bu parayı vermeyeceğiz; siz, ne konuşursanız konuşun biz bunu 
yapacağız" diyorsunuz. Tamam. O zaman, ben de sadece, hiç olmazsa zabıtlara geçsin, zabıtlara 
geçmekle birlikte, sizlerin vicdanlarına... Ve bizi dinleyen milletimizin aydmlanabilmesi için, çok 
kısa, birkaç özet noktaya temas etmek istiyorum. 

Bu kanun niye çıkmıştır? Evvela, şunu şey yapalım; nedir bu kanunun amacı, niye çıkarmışlar 
bunu? Bir geriye dönelim. Burada amaç nedir; demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olan 
siyasî partilerin bağımsızlıklarının korunması, etki altında kalmadan, çıkar gruplarının baskılarına 
boyun eğmeden yaşamlarını sürdürmesi için çıkarılmıştır; asıl, temel amaç budur ve Anayasamızın 
68 inci maddesi de, siyasî partilere devletin yeterli düzeyde ve hakça yardım yapacağını amir. Siyasî 
partilere devlet yardımı yapılması, anayasal önemi yanında demokratik düzenin de bir gereği. 

Yürürlükten kaldırılması öngörülen 2820 sayılı Yasanın geçici 16 ncı maddesiyle siyasî par
tilere yapılan yardım kapsamı daraltılmakta, seçimlerde genel oy barajını aşanlar dışında, yalnızca 
genel seçimlerde toplam geçerli oyların en az yüzde 7'sini alan siyasî partilere devlet yardımı yapıl
ması olanaklı kılınmaktadır; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili bulunan diğer par
tiler, milletvekili sayısı ne olursa olsun, bu haktan yoksun bırakılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Reisicumhur, çıkarılan Yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
iade etmiştir; gerekçesinde "örgütlenmesini tamamlamış olmakla birlikte seçimlere katılmamış, 
seçimlere katılmış olmakla birlikte yeterli oy alamamış ya da seçimlerden sonra kurulmuş ve belli 
sayıda milletvekilinin katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî partilerin, 
büyüklük ve güçlerine göre farklı oranlarda da olsa, devlet yardımıyla desteklenmeleri anayasal 
kuralların ve kamu yararının gereğidir" ifadesini kullanmıştır çok açık ve net bir şekilde. 

Peki, ne olmuştur da Siyasî Partiler Yasasında düzenlenecek birsürü madde varken, bununla il
gili, tüm partilerin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, toplumun her kesiminin haklı istekleri 
varken, sadece, 2820 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kaldırılıyor; cımbızla, o kanunun için
den, bu çekiliyor? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun yapıcılar, yani, bizler, duy
gularımızla hareket edemeyiz, etmemeliyiz. Ettiğimiz yemin, bizi, kamu yararına, ülkemizin geliş
mesini, ilerlemesini sağlayacak, hepsinden önemlisi, adil kanunlar yapmaya mecbur kılmaktadır; 
yoksa, günlük kızgınlıklara, küçük hesaplara, şahıslara göre kanun yapılamaz. Her yerde katılımcı 
demokrasiden bahseden Anamuhalefet Partisinin, böyle bir yanlışa, duygusallığa, adaletsizliğe gir
mesini kabullenmek mümkün değildir. Hele hele İktidarın, Avrupa Birliğine giriş sürecinde, uyum 
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yasalarını büyük bir heyecan ve özveriyle çıkardığımız bir zamanda, parlamenter demokrasimizin 
vazgeçilmez bir parçası olan, şimdilik küçük sayılan partilere yapılan bu haksızlığa katılmasını, 
hayret ve üzüntüyle karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun Anayasa Komisyonunda görüşülürken, AK Parti Grubuna 
ıuensup değerli arkadaşlarımın oradaki ifadelerinden çok kısa başlıklar size aktaracağım: Kaldırılan 
bu düzenlemenin, siyasî partileri birtakım güç odaklarının elinden kurtarmak için getirildiğini, Av
rupa Birliğinde 17 ülkede, seçimden aldıkları oy oranı, milletvekili sayısı veya her iki kıstası 
gözönüne aiarak siyasî partilere para yardımı yapıldığını anlattı; Anayasa Komisyonu Başkanımız 
Sayın Burhan Kuzu'nun ifadesi bu. 

Sayın Ersönmez Yarbay da muhalefet şerhi verdi ve muhalefet şerhinde, bu yasanın siyasî par
tiler arasında haksız rekabete neden olacağını belirtiyor ve özetle "herkesin düşüncelerini serbestçe 
söyleyebilmesi için siyasî partilere daha çok para verilmeli. Odalar Birliği yasası gelince herkes 
elini kaldırıyor, sermaye çevrelerinin partileri oluşuyor, sermaye çevrelerinin partisi olmasın diye 
bu yasa çok önemli, bunu kabullenmek mümkün değildir" diyebiliyor. 

Yine, Afyonkarahisar Milletvekilimiz Hakkı Beyin ifadeleri var; o da aynı paralelde. 
Arkadaşlar, demek ki, burada bunu, bir parti gözlüğü veyahut da bir parti taassubu içerisinde 

kabul etmememiz lazım. Bunu birlikte düşünmemiz lazım. Yaptığımız şeyin doğru olmasına evvela 
kendimiz inanmalıyız, kendi vicdanımızda bunun doğru olduğuna karar vermemiz lazım. Yoksa, 
ben kızdım, ben size işte... Yok; bunu yapmaya hiçbirimizin, hele hele Parlamentodaki milletvekil
lerinin, grubu olan partilerin hakları yoktur. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. 

Şunu unutmayalım: Değerli milletvekilleri, siyasî tarihimize baktığımızda, haksızlık yapan
ların, adaletsiz davrananların, aldıkları kararların sonuçlarının zaman içerisinde kendilerini de mağ
dur ettikleri görülmüştür. Bu, bilinen bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; bitiriyorum. 
Sonuç olarak, bir milletvekili olarak, bağımsız bir milletvekili olarak, hiçbir fikrin, hiçbir et

kenin ve hiçbir duygunun etkisinde kalmadan önerim şudur: Akıl için yol bir. Gelin, bu yanlıştan 
birlikte dönelim, bu ayıbı işlemeyelim, bu haksızlığı yapmayalım. Kanunu geri çekip, bugünden 
geçi yok, günümüze, çağımıza, toplumun isteklerine uygun, kapsamlı Siyasî Partiler Yasasını hep 
birlikte çıkaralım. Bu şeref, bu Meclisin, bizlerin olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güney 
Soru-cevap var mı?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylayacağım ve aynı zamanda da karar yetersayısı 

arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.58 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nei Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3.- 29.3.2005 Tarihli ve 5325 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1009) (S. Sayısı:876) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağını ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kanunun maddelerine geçilmesini kabul edenler... 
LRSOY BULUT (Mersin) - Ben de sayıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Teşekkür ediyorum. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 

LRSOY BULUT (Mersin) - Sayın Başkan, 139 kişi yok. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlar; bakın, 15 dakikadan i'azla ara vermek 

zorunda kaldım. Bir zaruret olmadıkça, arkadaşlarımızın, lütfen Genel Kuruldan ayrılmamalarını 
rica ediyorum. Bu Meclisi çalıştırmamız lazım.. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

MADDL I.- 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan; buyurun. 
(CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

OSMAN Ö/.CAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Siyasî Partiler 
Kanununun geçici 16 ncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak vermiş bulunduğumuz kanun 
teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun hakkında, esasında, Meclisimizde gerektiği kadar konuşma 
yapıldı; ancak, yeniden görüşüleceğinden, bazı tekrarlar yapmanın doğru olacağını sanıyorum. 

Siyasî Partiler Kanununa göre partilerimize yardım yapılmaktadır. Demokratik ülkelerde de, bu 
yardım aynen yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun orijinalinde, 16 ncı madde diye bir konu yoktur. İçine cım
bızla konulan bir madde, içinden cımbızla çekilecektir; durum budur. (CHP ve AK Parti sıraların
dan alkışlar) Yani, hakikatinde, anasında, 16 ncı madde diye geçici bir madde yoktur. 

198()'li yıllarda, yani 1984 yılında, rahmetli Turgut Özal tarafından, sosyaldemokrat bir par
tinin içini oymak için, bölünen başka bir partiye hazine yardımı yapılmıştır. Durum budur ve bu 16 
ncı madde de, bugüne kadar gelmiştir. 
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ERSOY BULUT (Mersin) - Hiçbir partiye vermeyin o zaman. Ayıp!.. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu kanunun geçici maddesini, şöyle, 

TRT 3'ten Türkiye Halkı bir dinlesin, gerçekleri bir anlatalım da, böyle bağrışanları, para almak için 
çırpınanları, şöyle, acıklı acıklı, bu millet bir seyretsin. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

ERSOY BULUT (Mersin) - O zaman siz niye alıyorsunuz, siz niye alıyorsunuz?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen yerinize oturun. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Yürü!.. 
ERSOY BULUT (Mersin) - Sen yürü! Ne kadar ayıp! 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kanun koyucu, siyasî partilere, yüzde 

7'nin üstünde oy alacak olanlara para yardımı yapmayı kabul etmiştir. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - HADEP'le mi yiyeceksiniz, HADEFle?! HADEP'le mi 

yiyeceksiniz parayı?! 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Bu partiler hangileridir; AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, 

Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi... 
ERSOY BULUT (Mersin) - Ayıp!.. Yakışıyor mu Cumhuriyet Halk Partisine?! 
BAŞKAN - Sayın Özcan, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
Sayın milletvekilleri, sayın milletvekili; bakınız, bu Meclise uymuyor. Şu anda, Meclisimizi, 

öğrencilerimiz ziyarete gelmiştir; örnek olmamız lazım... 
ERSOY BULUT (Mersin) - Onlara kötü örnek oluyorlar! 
BAŞKAN - Sizin tavrınız da güzel bir örnek değil. Sizi ikaz ediyorum; lütfen... 
Buyurun efendim. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kanun koyucu, siyasî partilere nasıl yar

dım yapılacağını tespit etmiş; demiş ki: "Yüzde 7'nin üzerinde oy alan partilere hazineden yardım 
yapılır." Bu partiler hangileri; AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Doğ
ru Yol Partisi ve Genç Parti. En az para alacak olan Genç Parti. Ne kadar alacak; 11 trilyon 165 mil
yar lira. Gelin görün ki, sonradan bir madde ilave edilmiş; demişler ki: "Partisinden istifa ederek, 
üç parti, yeni bir parti kurar veya başka bir partiye katılırsa, en az para alacak partinin dörtte 1 
parasını alır." Yani, 3 trilyon para alır demiş. 10 kişi istifa eder, parti kurar veya başka, teşkilatını 
tamamlamış bir partiye iltihak ederse, 11 trilyon 165 milyar lira para alır demiş. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yalan söylüyorsun, yalan!.. 6,5 trilyon... Yalan söylüyorsun! 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu milletvekilleri, hangi çalışmayı 

yapmış da, hangi alınterini harcamış da o yeni partilerinde para alacaklar?! (CHP ve AK Parti 
sıralarından alkışlar) Yoksa, istifa edince, eski partisinin aldığı oyları arkasından geliyor mu 
sanıyorlar?! 

Ben, değerli arkadaşlarım, son onbeş gündür seçim meydanlarındaydım. Fethiye sınırından 
Anamur sınırına kadar kent kent, köy köy gezdim, kahvelerde de konuştum ve samimiyetle ifade 
ediyorum, milletvekilliğinin hazzını bu on günde yaşadım. Herkes "helal olsun size" diyordu. Böy
le bir ayıbı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Dönem milletvekilleri temizledi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, buyurun, tamamlayın konuşmanızı. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu tasarının kabul edilişindeki konuş

mayı duyanlar duymayanlar, hepsi tebrik ediyordu. Bakın, ne diyorlardı: "Kesin şu değirmenin 
suyunu" diyorlardı, "oylarımıza ihanet edenler bir de ödüllendirilecek mi" diyorlardı, "helal olsun 
bu Meclise" diyorlardı, "Meclis gözümüze girmeye başladı" diyorlardı. 

Açıkça ifade ediyorum değerli arkadaşlarım, halkın gönlüne girmesini bilmemiz gerekiyor, 
Meclise devam etmesini bilmemiz gerekiyor; böyle bir şeyler çıktığı zaman Meclise koşmak değil, 
her vakit Meclise gelmemiz gerekiyor; seçim bölgeni gezmen gerekiyor, halkı unutmaman 
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gerekiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ofisinde bekleyerek milletin isteklerine cevap ver
men gerekiyor. Bütün bunları yapmayacaksın, halkın gönlünden düşeceksin, bir daha seçil
meyeceğim de anlayacaksın; örgütünle kavgalı olacaksın, il başkanınla kavgalı olacaksın, genel 
başkanını tanımayacaksın; Nasrettin Hocanın dediği gibi, göle maya çaldığı gibi, ya tutarsa diye 
partinden ayrılarak yeni parti kuracaksın veya bir partiye iştirak edeceksin; ondan sonra da, bunu 
yaparken bu masrafları da hazineden almaya çalışacaksın! Yağma yok! Adama alın da kaçan mı 
derler. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun maddesi, partiler kurulmasını teşvik ediyor. Bu kanun maddesi, 
açık söylüyorum, yasal yollarla hazinenin hortumlanmasını teşvik ediyor. 

Bakınız, bu kanun maddesi -biraz önce bir arkadaşım söyledi, ben de söylüyorum, söylediğimi 
tekrar ediyorum- geçtikten sonra istifa niye olmadı?! Oldu mu istifa?! 

ERSOY BULUT (Mersin) - Sayın Başkan, niye ikaz etmiyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Özcan, lütfen tamamlayın efendim, lütfen. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Evet. 
Geçici 16 ncı madde milletvekillerinin itibarını zedelemekte... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, kaç dakika oldu?!. 
BAŞKAN - Efendim, 2 dakika size de verdim. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - ...Meclisimizin de itibarını sarsmaktadır değerli arkadaşlarım. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hakaret ettiriyorsun, lütfen... Ayıp yahu!.. 
BAŞKAN - Sayın Ketenci, oturur musunuz... 
Sayın Özcan, lütfen... Son cümlelerinizi alacağım. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Evet, bu kanunun, bu kanun maddesinin değiştirilmesi lazımdır. 
Tekrar konuşmak dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Şahsı adına, ikinci söz isteği, Kütahya Milletvekili Sayın Alaettin Güven'e aittir. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, anayasal hakkını kullanana hakaret 

ettiriyorsunuz; olmaz böyle bir şey! 
BAŞKAN - Efendim, bizim konuşmaya bir müdahale hakkımız... 
Buyurun efendim. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Öyle bir şey yok! Hakaret ediyorlar. 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 5325 

sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, teklifin 1 inci maddesi 
üzerinde görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi en kalbî selam
larımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 5325 sayılı Siyasî Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle, 22.4.1983 günü 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Yasasının geçici 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Geçici 16 ncı maddenin, siyasî 
partilere devlet yardımı yapılmasını içeren bir madde olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilere hazineden yardım yapılması, devletin yardım yapması, 
Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar tartışılmış, partilerin, belli grupların, belli klik
lerin, belli baskı gruplarının tahakkümü altında kalmaması için, demokrasinin gelişmesi için, 
hazineden, devletten yardımın zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır. 1982 Anayasasıyla ülkemizde 
de siyasî partilere hazineden yardım gündeme gelmiştir; ancak, Siyasî Partiler Kanunumuz, 
22.4.1983 ve 31.10.1990 tarihlerinde olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki kez 
değişikliğe uğramıştır. Söz konusu geçici 16 ncı maddeye göre, özetle, milletvekilleri istifa ettikten 
sonra kurulu bir başka partiye girerek 10 veya daha fazla milletvekiline ulaşan partiye veya yeni bir 
parti kurmak şartıyla teşkilatlanmasını tamamlayarak hazineden yardım alma imkânı tanınmıştır. 
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Daha sonra, bir değişikliğe uğrayarak bu oran, genel seçimlerde barajı aşma şartına bağlanmışken, 
daha sonra, yine bir değişiklikle bu oran yüzde 7 oy oranına düşürülmüştür, çekilmiştir. 10 millet
vekiline sahip bir partiye yapılan hazine yardımı, değerli arkadaşlarım, yaklaşık 12 trilyon civarın
dayken, 3 veya daha az milletvekiline sahip bir partiye yaklaşık 3 trilyon hazine yardımı yapılmak
tadır. 3 milletvekili ve 10 milletvekiline sahip partilere bu şekilde yardım yapılması sağlıklı bir 
kriter değildir diye düşünüyorum, olmasa gerektir diye düşünüyorum. Bu, milletvekili transferlerini 
körükleme sonucunu doğuracak kanaatindeyim. Ülkemizde, daha önceki dönemlerde hazine yar
dımı alabilmek için, iltihaklar, parti değiştirmeler ve hülle partileri konuşulmuş durmuştur hep. 
Meclisin itibarı, onuru çok zedelenmiştir, yara almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, devletimizin, bizlerin, milletimizin, hazinemizin, gerçekten, boşa har
cayacak parası yoktur kanaatindeyim. Bu ülkede geçimini asgarî ücretle sağlamaya çalışan milyon
larca insanımız vardır. Hal böyleyken, bulunduğu partiye kızıp yeni parti kuran, başka bir partiye 
iltihak eden... 

ERSOY BULUT (Mersin) - Demokratik bir hak. Yalan söyleme! 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - ...milletvekili arkadaşlarımızın masrafını da milletimizin 

sırtına yüklemesi, insaf, merhamet, vicdan kavramlarını küstürür, darıltır, zorda bırakır diye 
düşünüyor; teklifin milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülecek olan 876 sıra sayılı Siyasî Partiler Kanun Teklifinin 1 inci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 21.4.2005 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Madde 1.- Son genel seçimde yüzde 5'in üzerinde oy alan siyasî partilere en çok oyu alan par

tinin 1/4 oranında hazine yardımı yapılır. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Konuşacak mısınız efendim? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Evet. 
BAŞKAN - Gerekçesini Sayın Sarıbaş kendisi açıklayacak. 
Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüş

mekte olduğumuz 2820 sayılı Yasanın geçici 16 ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
üzerinde vermiş olduğum önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün sözlerine 
cevap verecek değilim. Onun demokrasi kültürünün nerede olduğu herkesçe malum; Türkiye de 
gördü. Demokrasinin bir gelişme süreci yaşadığını ve siyasî partilerin bu milletin sesi olduğunu, 
bir kere, kafasının bir yerine yazması lazım. Demokrasilerde siyasî partilerin, milletin sesi olarak, 
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milletin dertlerini dile getirmek için kurulduğunu, başka bir amacı olmayacağını. Anayasanın da 68 
inci maddesinde "demokrasinin temel unsuru" diye altını çizerek söylediği sözün siyasî partilerden 
başka bir şey olmadığının, bir kere, özümsenmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, anlaşılan o ki, daha evvel çıkardınız. Sayın Cumhurbaşkanımız hukukî 
gerekçesiyle iade etti; dolayısıyla, bu kanunun hukukî bir izahı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
gönderme gerekçesinde, bunun Anayasaya açık aykırılığını dile getirdi. Hukukî izahı yoksa, bunun, 
ahlakî izahı da yoktur. Niye yoktur; çünkü, birbuçuk senedir, iki senedir komisyonlarda görüşül
meyen, Meclis gündemine alınmayan bir konu, siyasî partiler memleketin meselelerini çözmediler 
diye, Anamuhalefet Partisi anamuhalefet görevini yerine getirmedi diye birtakım insanlar itiraz 
edince, bu kanun gündeme geldi. Bu ahlakî değil. O halde bu ne; bu, siyasî bir karar. Ne siyasî bir 
karar; bizden başka, yani, İktidar ve Anamuhalefet Partisinden başka partilerin yaşamasının, halkın 
meselelerini dillendirmenin önünü kesmek için verilmiş bir siyasî karar. 

Şimdi, ne konuşacak siyasî partiler bu kürsüde; çiftçi meselelerini konuşacak. Ke, konuş
masın... Ne konuşacak; esnafın meselesini konuşacak... 

Bakın, önümüzde yasa var, esnaf derneklerini, esnaf birliklerini, esnaf konfederasyonlarını sus
turma yasası var. 

HASAN ANÜI (Konya) - Ne alakası var?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Dün federasyonları susturma yasasını geçirdiniz. 
HASAN ANĞI (Konya) - Doğru konuş. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, köylüyü susturdunuz Şimdi, biliyorum ki, Mec

liste bir çalışma var; TRT 3'ün bu Meclisten millete yaptığı yayını da susturma girişimleri var. Sayın 
Anadol, dün basın toplantısında açıkladı. 

Peki, Meclisi susturacaksınız, köylüyü susturacaksınız, esnafı susturacaksınız; siyasî partileri 
de sustururdanız, iktidarınız veya anamuhalefetliğiniz mutlak mı olacak zannediyorsunuz?! Kime 
mutlak oldu?! Geçen dönem şu muhalefet sırasında veya iktidar sırasında oturan hangi liderler 
burada var veya hangi vekiller burada var'.'! Evet, Sayın Fatsa var. 

Şimdi, dolayısıyla, iktidarı mutlak kılmanın yolu, demokrasiyi çiğnemek lalan değil. İktidarı 
mutlak kılmanın yolu, millete, milletin istediği şekilde hizmet etmekten geçer. 

Bırakın, muhalefet, bu kürsüde, önerilerini, açıklamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirsin; 
belki katkı sağlar, belki ülkenin hayrına olan işlere birlikte, beraber atılım, açılım yapma sağlar. 
Eğer ahlaken bunun önünü tıkarsanız, vicdanen rahat yatamazsınız. 

HASAN ANGI (Konya) - Sayın Başkan, neresi gerekçe bunun?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Vicdanen rahat yatamazsınız. Bunun gerekçesi budur, 

bunun gerekçesi bu. Öyle el hareketi yapmaya hakkın yok; çok çirkin! 
IIASAN ANGI (Konya) - Senin yaptığın yanlış. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sayın Başbakan 25 000 000 dolara uçak alırken ülkenin 

kaynakları heba olmuyor. Bakın, Türk Ceza Yasasıyla hortumcuların 4ü'ar trilyon lira cezalarını, 
mahkemenin verdiği cezaları kaldırırken, 100 milyar liralara düşürürken bu ülkenin kaynakları heba 
olmamış oluyor. Bu milletin alınterleri, mahkemelerin verdiği cezalardan, hortumcuların ceplerin
de bırakılırken alınteri olmuyor... Bir siyasî parti görüşünü dile getirir, yanlışlarımızı söyler, bizim 
karşımıza rakip olur diye 2 trilyon, 3 trilyon lira gibi komik rakamları çok görürseniz demokrasi 
adına, vallahi, o durumlara düşersiniz, o durumlara düşersiniz; çünkü, çoğu, bunu yapanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz, tarafından kapatıldı) 
HASAN ANGI (Konya) - 10 trilyon da sen mi isliyorsun?! Önergenin gerekçesi bu mu; sizin 

önergenizde ne var? 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, son cümlelerinizi alayım. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, bu 10 trilyon lira lafı yalan bir kere; yalan. Genç 

Partinin en son aldığı para, 6 trilyon 800 milyar lira. 10 trilyon lira... Ama, 32 trilyonları sak
lamanıza yetmez. 
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HASAN ANĞI (Konya) - Kaç trilyon istiyorsun?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - 32 trilyon lirayı siz aldınız, 18 trilyon lirayı Cumhuriyet 

Halk Partisi aldı. Siz iktidarlığınızı 32 trilyonluk yapın, onlar da muhalefetliklerini 18 trilyonluk 
yapsınlar. Haa, biz de, kendimiz ısınır, kendimiz elektrik paramızı öder; ama, bu kürsüde, köylünün 
de, esnafın da, çiftçinin de derdini, rençperin de derdini, işçinin de derdini seslendirmeye, dillendir
meye devam ederiz. 

HASAN ANĞI (Konya) - Belli, senin ne olduğun belli! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sesimizi de, sözümüzü de kesmeye hiçbirinizin gücü 

yetmez; çünkü, demokrasi böyle bir şey. Demokrasi, aykırı düşünenlerin rejimi; demokrasi, aykırı 
düşünenlere tahammül etme rejimi. Tahammül edeceksiniz, katlanacaksınız ki, iktidar olduğunuzun 
farkına varasınız. 

Teşekkür ediyorum hepinize, saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Halkın desteğiyle gel! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbaş. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini biraz önce din

lediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.28 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 29.3.2005 Tarihli ve 5325 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1009) (S. Sayısı:876) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumlarınız olduğu üzere, 

görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı 
veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt 
çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının hükmüdür. 

Bu nedenle, önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla 
katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla 
katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki maddenin 2 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2.- 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

Siyasî partilerin her yıl Hazineden aldıkları yardımın ne kadarını parti genel başkanları ve par
ti genel merkezleri kullanır, ne kadarı örgütlere gönderilir, ne kadarını ise düşünce üretmek, proje 
hazırlamak için kullanıldığı, her yıl bütçe döneminde ayrı ayrı kamuoyuna açıklanır. 

Ersoy Bulut Ahmet Güryüz Ketenci Hakkı Akalın 
Mersin İstanbul İzmir 

Mustafa Sayar Süleyman Sarıbaş 
Amasya Malatya 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? Salt çoğunluğunuz 
var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Çoğunluğumuz 
yok, katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılamamış olduğundan, önergeyi 

işlemden kaldırıyorum. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt Akgün; 

buyurun. 
Sayın Akgün, süreniz 5 dakika. 
Lütfen, süreye uyalım. 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanımız 

tarafından veto edilen bu yasa üzerindeki değerlendirmenin, her şeyden önce, siyasî değil, hukukî 
bir değerlendirme olması gerekmektedir; çünkü, veto, hukukî bir işlem olup, gerekçesi Anayasaya 
aykırılıktır. O halde, veto gerekçesinde, kanun teklifinin hangi maddesinin açıkça Anayasaya aykırı 
olduğu belirtilmelidir; ancak, Cumhurbaşkanımızın iade gerekçelerini incelediğimiz zaman, veto 
gerekçelerinin, Anayasaya aykırılıktan ziyade, siyasî değerlendirmeler olduğu görülecektir. Bu 
Kanunun zamanlaması tartışma konusu yapılabilir; Siyasî Partiler Yasasında kapsamlı bir değişik
lik yapılması gerektiği de söylenebilir; diğer yandan, bütün siyasî partilere az veya çok hazine yar
dımı yapılması gerektiği de iddia edilebilir; ancak, bütün bu değerlendirmeler, siyasî değerlendir
meler olur ve bana göre, konumuzun dışında kalır. 

Siyasî partilere hazine yardımını düzenleyen Anayasanın 68 inci maddesi, açıkça "siyasî par
tilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzen
lenir" demek suretiyle, hazine yardımının hangi esaslara göre yapılacağı konusunda, kanun 
koyucuya, yani, Türkiye Büyük Millet Meclisine düzenleme yetkisi vermiştir. Anayasanın bu mad
desi, bütün siyasî partilere hazine yardımı yapılacağı konusunda kesin bir hüküm içermemektedir. 
2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasında, siyasî partilere yapılacak yardımın esas ve usulleri düzenlen
miş, hatta, aradan geçen zaman içerisinde hazine yardımının kapsamı değiştirilmiştir. Şöyle ki; ilk 
düzenleniş biçimiyle, genel seçimlere katılan ve barajı aşan partilere devlet yardımı öngörülmüştü. 
3349 sayılı Yasayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilere; 3470 sayılı Yasay
la, genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan partilere; 3673 sayılı Yasayla, 
seçimlere girme hakkını elde edecek biçimde örgütlenen ve Mecliste 10 ya da daha çok milletvekili 
bulunan partilere ve yine 3789 sayılı Yasayla, en az 3 milletvekili bulunan partilere hazine yardımı 
yapılması öngörülmüştür. Bütün bu değişikliklerde Anayasaya aykırılık iddiası gündeme gelmemiş 
ve böyle bir belirleme olmamıştır. 

Yasa koyucu, biraz da siyasî gelişmelere bağlı olarak, partilere hazine yardımı yapılması 
konusunda değişiklikler yapmıştır. Şimdi de, bu yasayla, Meclisimiz, hazine yardımı konusunda 
yeni bir esas kabul etmektedir. Siyasî Partiler Yasasında zaman içerisinde yapılan değişikliklere 
baktığımız zaman, bu düzenlemenin de Anayasaya aykırı olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Diğer yandan, veto gerekçesine göre, siyasî partilere yardımın engellendiği iddiasını doğru bul
muyorum. Eğer, bu veto gerekçesiyle hareket edecek olursak, barajı aşamayan veya Mecliste 3 san
dalyeye sahip olmayan partilere hazine yardımı yapılmamasının izahı nasıl yapılacaktır?! 

Diğer taraftan, mevcut Siyasî Partiler Yasasının hakkaniyete ve eşitliğe aykırı bir durum ortaya 
koyduğunu da görmemiz gerekir. Genel seçimlerde yüzde 6,9 oy almış bir parti, seçim barajı ol
mamış olsa, belki 50-60 milletvekili çıkaracak iken, hazine yardımından yararlanamamakta; buna 
karşın, genel seçimlerde daha düşük oy alan -yüzde 1-2 gibi- bir parti ise, Mecliste gelişen durum
lara göre, kendisine geçen 5-10 milletvekiliyle hazine yardımına hak kazanmaktadır. Bu durumun 
ise, bir adaletsizlik ortaya koyduğu çok açıktır. Siyasî Partiler Yasasında yapılacak bir düzenlemey
le, sadece genel seçimlerde belli bir yüzde -örneğin, yüzde 5 olabilir- oy alan partilerin hazine yar
dımından yararlanması esası getirilebilir; çünkü, halkın iradesini yansıtan seçimler, genel seçimler 
olup, bu seçimlerde halkın teveccühünü kazanan partilere yardım yapılması, kanımca, hem hukuken 
hem de siyaseten doğru bir düzenleme olacaktır diye düşünüyorum. 
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Veto gerekçesine baktığım zaman, açık ve net bir biçimde Anayasaya aykırı bir durumun belir
lendiğini söylemem güçtür. Bu nedenle, veto gerekçelerine katılmıyorum ve yasanın Anayasaya uy
gun olduğunu düşünüyor, bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akgün. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar) 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Bildiğiniz gibi, bu kanun teklifini 8.4.2003 tarihinde verdik, yani, 25 ay önce; gündeme alın

masına da, 8 Haziran 2004'te de oybirliğiyle karar verildi. Şimdi, kanun teklifini verirken tebrikler 
güzel, gündeme alınırken parmak kaldırmalar güzel; şimdiki zor ne, onu anlamakta gerçekten zor
lanıyorum. 

Şimdi, o zamanlar, ne AK Partide ne de Cumhuriyet Halk Partisinde, istifa da yoktu; zamanın
da verildi. Bunun için "efendim, şimdi, milletvekillerinin istifasını önlemek için bu kanun maddesi 
verildi; şu, bu" denilmesi, gazetelerin köşeyazılarında bunların geçmesi, gerçekten, doğru değildir; 
zamanında verilmiştir, bugün münasip görülmüş, bugün gündeme getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, on günlük gezimde vatandaşlarımıza sordum "milletvekillerimizi 
tanıyor musunuz, isimlerini sayabilir misiniz" dedim, pek çok yerde, hemen hemen milletvekil
lerinin tamamının isimlerini sayamadılar. "Nasıl oy verdiniz, bilmiyorsunuz da" dedim; vatandaş
ların dediği şu: "Ben partime oy veriyorum, partiye." Milletvekillerinin ismini bilmediği halde par
tiye oy veriyor; bu da doğru yani; çünkü, öyle ise, bu istifa eden milletvekilleri nereden para alacak; 
o partiler nereden para alacak? Gerçekten mantıkdışı bir durum. 

Ben, genelde cevap vermek de istemiyordum; ama, çok haksız suçlamalar oldu; yani, onun için 
de cevap vermekte zorlandım, meşru müdafaa yapıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Özcan, siz, konuya gelin, bir kişisel tartışmaya meydan vermeyelim. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Tamam, geliyorum. 
Şimdi, arkadaşlarım, vatandaşlar, bir partiye oy veriyor, beğendiği bir partiye oy veriyor, par

tinden istifa et, yeniden parti kur diye oy vermiyor. Bğer partini beğenmiyorsan, yeni parti de 
kurabilirsin. Bu da normal; ama, partiyi kurarken, hazinenin yardımına güvenmeyeceksin; geçen de 
dediğim gibi, kesene güven, yeni parti kur. Bu, çok önemli bir konu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz önce arkadaşımız da söyledi, yüzde 6,5 oy alan parti para 
alamıyor, yüzde 1 oy alan parti para alıyor; hatta, hiç oy almamış, üç milletvekili yeni bir parti 
kuruyor, para alıyor. Bu, demokraside var mı?! Demokrasi lafı ediyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bazı yerlere gidiyorlar "baraj yüzde 5'e inmeli, yüzde 4'e inmeli, 
yüzde 6'ya inmeli..." Bunun inme yeri bazı yerler değil, şurası burası değil, barajı indirebiliriz, 5'e de 
indirebiliriz, 4'e de; bunun yeri, Türkiye Büyük Millet Meclisidir; dışarıda kimse gazel okumamalı. 
Meclise saygı göstermeli herkes. Barajı indirirse, burası indirir; çıkarırsa, burası çıkarır. Bunlar da 
doğru değildir diye düşünüyorum ve şunu anlıyorum ki "artık, biz, baraj maraj aşamayız da, efen
dim, barajı biraz daha indirirsek belki bir şeyler olur" diyorlar. Ben, şimdiden söylüyorum; barajı 
değil, dereyi bile aşamazlar. Bakın, dereyi bile aşamazlar. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Şimdi, bir önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülecek olan 876 sıra sayılı Siyasî Partiler Kanun Teklifinin 2 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 21.4.2005 

Süleyman Sarıbaş 
Malatya 

Madde 2- Bu Kanun 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın)- Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Gerekçesini Sayın Sarıbaş kendisi açıklayacak. 
Sayın Sarıbaş, buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kanunun 

yürürlük tarihi üzerine vermiş olduğum önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; saygılar sunuyorum hepinize. 

Şimdi, biraz önce konuşan arkadaşım der ki "millet, partilere oy veriyor." Bu arkadaşım, her
halde, Anayasada "milletvekili" tabirinin açıklamasını dahi bilmiyor. Milletvekili, milletin vekili 
olandır. Senin düşündüğün gibi olsa, ne olur biliyor musun; partivekili olur. Ama, sen, partivekili 
de olamazsın, lidervekili olursun ancak!.. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya)- Bak, bak!.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Lidervekili olursun. Anayasa "lidervekili" yazardı, 

Anayasa "partivekili" yazardı. 
ORHAN ERASLAN (Niğde)- Siz, neyin vekilisiniz?!. 
BAŞKAN- Sayın Sarıbaş... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Ama, Anayasa "milletvekili" yazıyor. 
BAŞKAN- Sayın Sarıbaş, dinler misiniz beni... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Milletvekili demek, önemli bir hadisedir, önemli bir 

tabirdir. 
(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Sarıbaş, İçtüzüğe göre, Başkan kürsüdeki hatibe hitap ederse, nezaketen 

durur ve Başkanın ne söyleyeceğini dinler. Söz hakkınızı, lütfen, istismar etmeyiniz. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Sayın Başkan, "milletvekili" tabirinin ne olduğunu açık

lamak zorundayım. 
BAŞKAN- Siz, önergenizin gerekçesini açıklamaya çıktınız; şahıslarla ilgili hoş olmayan söz

ler söylemeyiniz lütfen. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye)- Sen kimin vekilisin!.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Önergemin gerekçesini açıklıyorum; gerekçesi şu... 
BAŞKAN- Sayın Sarıbaş, mikrofonu açıyorum; ama, buna dikkat etmenizi rica ediyorum. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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AK Partiden konuşan iki arkadaşım da, hakikaten, siyasî partilere yapılan hazine yardımının 
bir sisteme bağlanması gerektiği noktasında görüş bildirdiler. Doğrudur; bu görüşe katılıyorum. O 
halde, bu çalışma yapılana kadar, yani, siyasî partilere hazine yardımının hangi kriterler kapsamın
da, Avrupa normları dahilinde yapılması gerektiği noktasında Siyasî Partiler Kanununda yapılacak 
bir değişikliğin çalışması yapılıp, bu Yüce Meclisin önüne getirilene kadar, yani, 1.1.2006 tarihine 
kadar bu yasanın yürürlüğe sokulmaması noktasındadır benim talebim. Haa, bu ne sağlar; siyasî 
partilerimizin, bu değişen durum karşısında kendi ekonomik ve malî yönlerini planlamalarını, prog
ramlamalarını sağlar. Şimdi, bir anda, siyasî partilere yapılan yardımı kesmekle siyasî partileri zora 
soktuğunuz zaman, siyasî partiler bu kaynakları bulurlar, bir şekilde bulurlar; ama, bu yasanın özü, 
siyasî partilerin güç odaklarının eline geçmemesini sağlamak, ileride siyasî partiler iktidar olduğun
da da, muhtaç oldukları bu güç odaklarına prim vermemek, onlara taviz vermemek üzere hazırlan
mıştır. O halde, bu noktada Siyasî Partiler Yasamızda hakikaten kapsamlı, hakikaten düzenli bir 
çalışmanın mutlaka yapılması gerektiği kanaati AK Partide olduğuna göre, bu sürenin, hiç değilse 
beş altı aylık bir geçiş dönemine mutlaka ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Meclisin gündeminde başka kanunlarımız da var. Şimdi, alelacele, 
salı gününden bugüne üç değişik grup önerisi ve Danışma Kurulu önerisi geldi ve bu yasa süratle 
öne çekildi, bu acele neden?! Bakın, muhtarlar yasamız var; muhtarlarımız hakikaten zor durumda, 
120 000 000 lira maaş alıyorlar, 240 000 000 lira prim ödüyorlar. 56 000 kişi feryat ediyor, figan 
ediyor. O yasa, maalesef, Meclis gündeminde olmasına rağmen bir türlü tartışılmıyor. 

Şimdi, geçen, bir sayın bakan bu kürsüden "efendim, bugün hep tartıştık, saat 18.00 oldu, tek 
bir madde dahi çıkaramadık" dedi. Meclisin, sadece kanun çıkaran bir mekân olmadığını, Meclisin, 
toplumun dertlerini, toplumun sorunlarını tartışan, müzakere eden, çareler arayan bir mekân ol
duğunu Türk demokrasisi kabullenmek zorunda. 

Bakın, Fransa'da yılda çıkan kanun sayısı 6 veya 7. Biz, bir haftada değil, bir güne 8 kanun 
koymuşuz. Bu ne demek; milletin meselelerini müzakereci bir anlayışla tartışma zemininin süratle 
yok olması demek. Eğer, sadece kanun çıkaran bir mekân olarak görürsek, bir heyet olarak görür
sek, toplumun meselelerini tartışma fırsatını maalesef bulamayız. 

Değerli arkadaşlar, bu Kanunu çıkarma noktasında her iki partimizin anlaştığı vakıa. Ben, 
geçen konuşmamda da söyledim, biz, bu paradan falan vazgeçeriz. Bu para çok önemli değil. 
Bizim, burada izah etmeye çalıştığımız konu, demokrasinin kendisi. Demokrat olacak mıyız ol
mayacak mıyız? 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Böyle demokratlık olur mu ya! Sizin yaptığınız demokratlık mı?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Doğru söylüyorsun Sayın Başkan, doğru söylüyorsun. 

Senin Genel Başkanın da öyle söyledi "rozetlerini sattılar" dedi. Şimdi, soruyorum: Sizin partiniz
de bakanlık yapan Abdülkadir Aksu da bir zamanlar bir partiyi bıraktı; herhalde rozetini sattı. Sayın 
Cemil Çiçek de bir tarihte partisini bıraktı; herhalde rozetini sattı. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Bırak sen onları, kendine bak. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Demek ki, parti değiştirmenin, rozet satmakla falan 

alakası yok. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - AK Parti yoktu o zaman. 
SÜLF.YMAN SARIBAŞ (Devamla) - Parti değiştirmek, bir anlayışa, demokratik olmayan bir 

anlayışa karşı durmadır. Parti değiştirmek, yanlış giden, memleketin meselelerini çözmeyen bir ik
tidara "ben bu işte yokum, vebal altına girmiyorum" demektir ve alternatifler üretmektir, çözümler 
üretmektir. Bu manada, parti değiştirmeyi veya partilerden istifa etmeyi "rozetleri satmak" şeklin
de anlayışları, bu Meclisin kürsüsünden de kınamak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

- 6 3 8 -



T.B.M.M. B : 92 29 . 4 . 2005 O : 3 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - AK Parti varken, diğerleri geçersiz! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini biraz 

önce dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - "Anamuhalefetle birlikte yürütür" deseydik, daha iyi 

olurdu!.. 
BAŞKAN - AK Parti Grubu adına Sayın Fatsa söz istemişlerdir. 
Sayın Fatsa, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, siyasî partilere hazineden yapılan yardımın yeniden düzenlenmesiyle 

alakalı bir kanun teklifini görüşüyoruz. Özellikle, bu Siyasî Partiler Kanununun içerisine bu geçici 
maddenin nasıl girdiğini, hangi gerekçelerle girdiğini, burada konuşan arkadaşlarımız ifade ettiler, 
ben bunun teferruatına girmek istemiyorum; artık, hem Genel Kuruldaki arkadaşlarımız hem de 
kamuoyu, bu konuyu, hangi gerekçeyle bu geçici 16 ncı maddenin ilave edildiğini, enine boyuna, 
herkes biliyor. 

Tabiî, burada siyaset yapıyoruz, yasa yapıyoruz. Her yapılan şeyin, her görüşülen şeyin lehin
de konuşanlar olduğu gibi, aleyhinde de konuşanlar olabilir. Yani, bir kesim arkadaşlarımız buna 
evet, bir kesim arkadaşlarımız da hayır diyebilir. Evet diyenlerin de, hayır diyenlerin de kendi 
içerisinde tutarlı olması lazım. Yani, burada, Meclisin kürsüsüne çıkıp, böyle, tribünlere konuşmak
la bu iş olmaz. 

Bu yasa, kanun teklifi, bir sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisine, muhalefet partisine men
sup milletvekili arkadaşımız tarafından verilmiş, 8 Haziran 2004 tarihinde de Mecliste görüşülmüş 
ve Meclisin iktidar ve muhalefet partilerinin ortak kararıyla kabul edilmiş. Şimdi, buna muhalefet 
eden arkadaşlarımızın da, bu kararın, ortak alınan kararın altında imzası var, oyu var. Arkadaş
larımın önce bu oylarına sahip çıkması gerekir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Eğer, siyasette tutar
lılık diye bir şey varsa, yani, arkadaşlarımız öncelikle bunun Genel Kurulda kabulü noktasında ver
miş oldukları karara saygı göstermeleri, o kararın arkasında durmaları gerek. 

İtirazları haklıdır, değildir; kendilerine göre haklı gerekçeleri olabilir; ancak, bu maddenin uy
gulanmasından dolayı yaşanan başka sıkıntılar da var. 

Hatırlayacaksınız; 21 inci Dönemde, yine, üç arkadaşımız bir araya gelerek bir siyasî parti kur
du. O dönemde bu Mecliste olan arkadaşlarımız veya konuya duyarlı olan arkadaşlarımız bunu bilir. 
hazine yardımına müracaat etti. Denildi ki: "Siz, partinizin yeteri kadar örgütlenmesi olmadığı için 
bu yardımı alamazsınız." Bu arkadaşlarımız, gittiler, bir başka siyasî partiye iltihak ettiler ve netice 
itibariyle, bu yardımı aldılar. Şimdi, ne o arkadaşlarımız var ne de o siyasî parti var. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bu arkadaşlarımızın talebi, bir hakkı iki sefer kullanmak an
layışıdır, iradesidir. Bakın, bütün siyasî partiler, eğer, Siyasi Partiler Kanununda, Anayasada, hazine 
yardımı alma kriterlerini yakalamışsa, bize diyorlar ki "efendim, siz işte şu kadar trilyon hazine yar
dımı alıyorsunuz." Bunu neye göre alıyoruz veya muhalefet partisi veya bu hazine yardımını alan, 
Mecliste olmayan, Meclis dışı muhalefet partileri de, en son genel seçimde almış oldukları oy oran
larına göredir. Düşünün ki... 
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AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Yüzde 34'ü... 
EYÜP FATSA (Devamla)- Arkadaşlar, lütfen... Lütfen... Ben, arkadaşlarımı tenkit etmek için 

söylemiyorum; yani, olaya karşı çıkmak veya olayı savunmak gibi... Bir gerçeği ifade etmek için 
söylüyorum. 

Şimdi, bu yardımı talep eden arkadaşların, daha önce seçilmiş oldukları partiler, zaten, onlar 
adına bu yardımı alıyor. Bu, bir hakkı iki sefer istemektir. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya)- Siz de aldınız AK Partiyi kurarken. 
EYÜP FATSA (Devamla)- Haa, müsaade edin, onu da açıklayayım, müsaade edin. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya)- Fazilet Partisi aldı, sen de aldın. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Süleyman Sarıbaş, müsaade et, onu da açıklayayım. 
Yani, demokratik ölçü, hakkaniyet... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 24 Ağustosta almadın mı sen AK Partiyi kurarken o 

parayı?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... 
Demokratik ölçü, hakkaniyet, şu bu, hak olmayan bir şeyi iki sefer talep etmekle mi ortaya 

çıkacaktır?! Yani, bu, doğrusunu istersen, doğru, geçerli bir savunma argümanı değil; çünkü, bu ar
kadaşlarımızın seçilmiş oldukları siyasî partiler zaten bu haktan faydalanıyor; bunu alıyor bunlar 
adına. Bunlar, hak etmedikleri bir şeyi ikinci sefer istiyorlar. 

"Efendim, ittifaklar oluştu, kirli ittifaklar oluştu, Mecliste diktatorya kuruluyor" gibi şeyler, 
doğrusunu isterseniz, bu Meclisin mehabetiyle mütenasip ifadeler değildir. Düşüncelerimizi ifade 
ederiz, burada çıkarız, en açık bir şekilde, en net bir şekilde ifade ederiz; ama, bu Meclisi zan altın
da bırakabilecek, bu Meclisin mehabetiyle örtüşmeyeeek ifadelerde bulunmak, hiçbir millet
vekilinin hakkı da değildir, yetkisi de değildir. 

Değerli arkadaşlar, deniliyor ki bize "efendim, siz bundan faydalandınız." Evet, biz bundan 
faydalandık; ama, sizin faydalanmak istediğiniz gerekçe ile bizim faydalandığımız gerekçeler aynı 
şeyler değil. Ben, geçen dönem bu Parlamentodaydım, benimle beraber bu Parlamentoda görev 
yapan arkadaşlarım var. Biz, bir siyasî partiden seçildik geldik. Biz, bir parti değiştirmedik, milletin 
bize vermiş olduğu oya saygısızlık etmedik, onu yok saymadık... 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - İhanet etmedik! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Yani, ben, onu söylemek istemiyorum; bu, bir üslup meselesidir. 
Bizim Partimiz Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Biz, 11ü milletvekili bağımsız kal

dık; yani, bu Meclisin çatısı altında 110 tane bağımsız milletvekili. Önümüze iki tane alternatif çık
tı. Arkadaşlarımız bu iki alternatiften birini hür iradeleriyle tercih ettiler. Biz de, o gün, daha kurul
madan... Değerli arkadaşlar, bakın, siz, seçime girmiş, milletten yetki alamamış bir siyasî partinin 
kavgasını veriyorsunuz burada. Biz, daha kurulmadan, bakın, daha kurulmadan -seçime girmemiş, 
teşkilatlarını oluşturmamış- ama, muhtemel kurulacak ve Türkiye'deki kamuoyu araştırmalarında 
en az yüzde 25 halk desteği olan bir partiydik. Biz hayalî bir parti değildik ki!.. Hayalî bir parti 
değildik ki!.. (AK Parti sıralarından alkışlar) Lütfen, sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Aynı 
şeyler değil bunlar, aynı şeyler değil... 

Şimdi, sonuç itibariyle, bu talebi...Yani, ben konuşmak istemiyordum; ama, arkadaşlarımızın, 
Grubumuzu, Partimizi gerçekten hak etmediği bir şekilde ithamları üzerine söz aldım ve sizlerle 
beraber paylaşmak istedim, kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum; arkadaşlarımızın talebi aynen 
şudur; Anadolu'daki meşhur sözle ifade etmek istiyorum, bütün Anadolu'da bu konuşulur, denilir ki: 
"Bizim sofradan yemlenip, başkasının folluğuna yumurta yapmayın." (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Arkadaşlar, bu talep budur; bu sofradan yemleneceksin, gideceksin, başkasının folluğuna yumurta 
yapacaksın!.. Milletin vermediği bir hakkı, hukukun vermediği bir hakkı, kimsenin kullanma hakkı 
da, yetkisi de, iradesi de yoktur. 

Ben bu düşüncelerimi sizlerle beraber paylaşmak istedim; Genel Kurulu saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fatsa. 
Şahsı adına söz isteği var. 
Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Lütfen, sürenizi iyi kullanın. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülen 

yasanın 3 üncü maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere, Anayasanın 68 inci maddesinde, siyasî partilere devletin 
yeterli düzeyde ve hakça yardım yapacağı, bu yardımın şekil ve esaslarının kanunla düzenleneceği 
belirtilmiştir. Bu anayasal düzenleme, emir gereği, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasıyla yardımın 
şekli düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki düzenlemeye göre, hazine yardımından yararlanmanın usulleri şöyledir: Millet
vekili genel seçimlerine iştirak eden ve yüzde lO'luk genel oy barajını aşan siyasî partiler, yine, 
geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 
veya daha fazla milletvekili bulunup da devlet yardımından yararlanamayan ve genel seçimlere iş
tirak edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlayan siyasî partiler ve yine, teşkilatlanmasını tamam
layıp da devlet yardımından yararlanmayan 3 veya daha fazla milletvekiline sahip partiler, hazine 
yardımından yararlanıyorlar. 

1983 tarihli Siyasî Partiler Yasasının 1984 yılında yapılan ek düzenlemesine göre, başlangıçta, 
yalnızca, milletvekili genel seçimlerine katılan ve yüzde lO'luk genel barajı aşan siyasî partiler 
hazine yardımından yararlanıyorlarken, değişik tarihlerde dört kez değişiklik yapılmış ve siyasî par
tiler lehine bu kapsam genişletilmiştir. 

Gerçekten, 1987 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilere; 
1988 yılında, geçerli oyların toplamının yüzde 7'sinden fazlasını alan siyasî partilere; 1990 yılında, 
o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili olan siyasî partilere bir 
kez olmak üzere; 1992 yılında, bu, kaldırılmak istenen geçici 16 ncı madde yeniden değiştirilmiş, 
bu düzenlemeye göre de, 10 veya daha fazla milletvekili olup da devletten hazine yardımı alamayan 
ve genel seçimlere katılacak şekilde teşkilatlanmasını tamamlayan siyasî partilere ve yine, aynı 
durumda olan ve 3 milletvekili olan siyasî partilere, hazineden yardım alma hakkı tanınmıştır. 

Görüştüğümüz kanun teklifinin yasalaşmasıyla, genel seçimlerde yalnızca yüzde 10 barajını 
aşan siyasî partiler ile Parlamentoya giremeseler bile, geçerli oy toplamının yüzde 7'sinden fazlasını 
alan siyasî partiler, hazine yardımından yararlanabileceklerdir. 

Mevcut düzenleme, hakça bir düzenleme değildir. Gerçekten, oylara göre belirlenmesi gereken 
hazine yardımları, seçimlerden sonra Parlamento içinde oluşabilecek oluşumlarla belirsizliğe itil
mektedir. 

Yine, haksız bir düzenlemedir; çünkü, yüzde 7'ye yakın bir oy aldığı halde hazine yardımından 
yararlanamayan bir siyasî parti, yüzde 1 oy almasına rağmen, 3 milletvekili transfer eden bir siyasî 
partiye göre çok mağdur olmakta; 3 milletvekili transferiyle, yüzde 1 oy dahi alamayan siyasî par
tilerin hazineden yararlanmaları gibi garip bir durum olmaktadır. 
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Bu düzenleme, kanaatimce, hazine yardımından yararlanabilecek partilere katılan milletvekil
lerini zan altında kalmaktan kurtaracak bir düzenleme olacaktır. Gerçekten, bu düzenlemeyle, 
siyaset kurumu ve siyasetçi zan altında kalmaktan kurtulacaktır. 

Mevcut düzenleme, siyasetin halkın iradesi dışında şekillenmesine prim verir durumdadır; bu 
anlama gelmektedir. Gerçekten, bu şekildeki oluşumlar, halkın seçimlere katılım arzusunu dahi kır
maktadır, halk arasında milletvekili onurunu zedeleyecek sonuçlar doğurmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, son genel seçimlerde Parlamentoya 2 parti girmiştir. 
Yine, siyasî partilerimizden, yüzde 7 oy oranını aşan 3 siyasî partimiz başlangıçta dışarıda kalmış
tır. 2005 yılı için seçimlerde yüzde 7 barajını aşan en küçük partinin hazineden aldığı yardım mik
tarı 6 trilyon 717 milyar liradır. 2 siyasal partiyle başlayan Parlamentomuzda, milletvekillerinden 
30'u partisinden istifa etmiş, 32'si değişik partilere katılmış ve Parlamentoda milletvekiliyle temsil 
edilen siyasal parti sayısı 6'ya yükselmiştir. 

Mevcut düzenlemenin devamı halinde, hazine yardımı alamayan partiler, 10 ya da daha fazla 
milletvekiline sahip olmaları durumunda, 7 trilyon lira civarında bir para alacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olan partiler 

de, bunun dörtte l'i oranında, yani, 1 trilyon 700 milyar lira civarında bir para alabileceklerdir. 
Bu durum, belki, milletvekillerinin takdiri olarak düşünülebilir; ama, genel seçim sonuçlarına 

göre hak edilmeyen böyle bir paranın parlamentoiçi oluşumlarla başkalarına kullandırılması, kamu 
vicdanında büyük yara açmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın veto gerekçesinde, biraz önce konuşan arkadaş
larımızın da değindikleri gibi, hukukî gerekçelerden çok, siyasal gerekçeler önplana çıkmıştır. Ger
çekten, Anayasamızda, siyasal partilere yapılacak yardımın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak 
düzenlenmemiş, bu konuda kanunî düzenleme yapılacağına işaret edilmiştir. 

Başlangıçta bütün siyasal partilere mi yoksa belirli koşullarda, belirli nitelikteki siyasal par
tilere mi yardım yapılacağı hususunda uzun tartışmalar olmuş ve nihayetinde Parlamentomuz, baş
langıçta -demin de söylediğim gibi- yalnızca genel seçimlerdeki oy oranına göre hazine yardımının 
yapılması noktasında irade beyan ederken, sonraki tarihlerde münferit bazı partilerin hazine yar
dımından yararlandırılması için bu şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler münferit ve 
özel bazı partiler içindir. Bu nedenle, hukukî olmaktan uzaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, yapılması düşünülen bu düzenlemenin, Anayasanın 2, 5 ve 68 in
ci maddelerine aykırı olacağı şeklindeki görüşüne şahsen katılmıyorum. Temiz siyaset adına, bu 
düzenlemenin gerçekleştirilmesi, gerçekten çok hayırlı bir hizmet olacaktır. 

Ben, bu yasanın tüm milletimize ve siyasal partilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Şahsı adına, ikinci söz isteği, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'a ait. 
Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar) 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Biraz önce, bir arkadaşımız "liderinin kölesi" şeklinde bir cümle kullandı. Ben, siyasî ahlakım, 

terbiyem gereği, liderime, kuruluşlarıma saygı gösteririm; bu bir. Herkesin de göstermesini isterim. 
Ben birinin kölesiyim; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin kölesiyim, bunu açıkça ifade ediyorum. 
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ALİ AYAĞ (Edirne) - Milletin kölesi ol. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) -Şimdi, arkadaşlarımız ikibuçuk sene, hatta yirmiyedi ay AKP 

sıralarında oturacak, Cumhurbaşkanlığından gelen vetolara ters oy verecek, istifa edince de, Cum
huriyet Halk Partisine "niçin bu vetoya karşı çıkıyorsunuz" diye nasihatte bulunacak. Önce, ken
disini, biraz bunu düşünmeye davet ediyorum, düşünmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, halkımız "benim memurum işini bilir" zihniyetini çok iyi bilmektedir. 
"Anayasayı bir sefer delmekle bir şey olmaz" diyenlerin felsefesini çok iyi tanımaktadır. Kır şişeyi 
dön köşeyi günlerini çok gördük. İş bil, iş bitir, köşeyi dön; ama, nasıl dönersen dön; istersen 
hazineyi soy, istersen bankaları soy, istersen otoyollardan bir şeyler çarp!.. O dönemler bitti; yani, 
papatya dönemi bitti. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, sosyaldemokrat bir partiyi müteahhitler partisi haline getirenleri 
çok iyi biliyoruz. Kendi hırsı adına bölücülük yapmaktan çekinmeyenleri de çok iyi biliyor bu halk. 
Onun için, hiç gelişigüzel konuşmaya gerek yok. 

Bakınız, oylamada bile bulunmadan hepsi çekti gitti. Biraz sonra yeni kanunlar gelecek; 
yenilenebilir enerji, buna benzer kanunlar. Görecek miyiz bir tanesini burada bunların?! Ben her 
vakit söylüyorum -kendi partim olsun, kim olursa olsun- Mecliste yasama hakkına saygı göstermek 
zorundayız, Meclise devam etmek zorundayız. Bu çok önemli bir konudur. Artık bunun cemi de yok 
cimi de yok. Bu haksız madde bir an önce kaldırılmalı, bu ayıplı madde milletin gönlünden çıkmalı 
diyorum. 

Bu kanunun hepimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Özcan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi genelini oylamadan önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, 

oyunun rengini belirtmek isteyen milletvekillerimiz var. 
Lehte söz isteyen Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan ve aleyhte söz isteyen İstanbul 

Milletvekili Sayın Hasan Aydın. 
Birinci söz talebi, Denizli Milletvekili Sayın Salih Erdoğan'a ait. 
Buyurun Sayın Erdoğan. 
MEHMET SALİH ERDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasî par

tilere yardım yapılmasını düzenleyen yasayla alakalı olarak oyumun rengini lehte belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yasa üzerinde lehte aleyhte görüşmeler yapıldı, değerli hatipler görüşlerini ifade ettiler. Ben, 
tekrardan kaçınmak için birkaç nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir kere, bu yasayı çıkarmakla demokrasimizi falan katletmiyoruz; bu tip 
bir ifade çok yanlıştır ve bu yasanın çıkarılmasıyla ilgili utanç ittifakları da kurulmuş değildir. Bu, 
Yüce Meclise, son derece yakışık almayan, hakaret içeren bir ifadedir. 

Milletimiz, seçimlerde tercihini gayet iyi kullanmaktadır. Yüzde 10 baraj olduğu sürece ve ter
cih sistemi bulunmadığı sürece, siyasî partilere yardım konusunun, mutlaka, oy esasına göre düzen
lenmesinde zaruret vardır. Nitekim, 1984 yılında Siyasî Partiler Yasasıyla getirilen düzenlemenin ek 
1 inci maddesiyle bu belirlenmiştir; yani, ek 1 inci maddede, siyasî partilere yapılacak olan yar
dımın, siyasî partilerin almış oldukları geçerli oy sayısı oranında bölüştürüleceği ifade edilmiştir ve 
bu oy bölüştürme esası da, tercihli oy sistemi bulunmadığı için ve ayrıca, baraj sistemi bulunduğu 
için, barajı aşan partilerle alakalı olarak düzenlenmiştir. 
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1990 yılında getirilen ve bugün, ortadan kaldırılmasını bu teklifle düzenlediğimiz geçici 16 ncı 
madde, 1990 yılında getirilmiş bir hükümdür. Yani, Siyasî Partiler Yasasının ek 1 inci maddesine ay
kırı olarak getirilen bir düzenlemedir ve bu maddenin gerek kendi içerisindeki çelişkiler, gerek ek 1 
inci maddeyle ilgili çelişkileri ortadadır. Biraz önce değişik hatipler ifade etliler; yüzde 6,9 oy alan 
bir siyasî partimiz, hazine yardımından yararlanmamaktadır. Oysa, bu partimiz, şayet, baraj olmamış 
olsaydı, 37 milletvekili çıkarma imkânına sahip olacaktı. Yüzde 0,5 (binde 5) oy alan bir partiye, 
eğer, sonradan 3 milletvekili iltihak ederse, bu parti, hazine yardımından yararlanacaktır. Bir kere 
yüzde 7'ye yakın oy alan bir parti, hazine yardımından yararlanmazken, yüzde 0,5 oy alan bir par
tinin, sonradan 3 milletvekili transfer oldu diye hazine yardımından yararlanmasının bir mantığını, 
bir hakkaniyete uygun tarafını görmek mümkün değildir. Kaldı ki, seçimlere katılmamış veya son
radan kurulmuş bir siyasî partiye 10 kişi iltihak ederse, hazine yardımından yararlanacak; ama, 3 ile 
9 arasında bu partiye bir iltihak söz konusu olursa, hazineden alacağı yardım dörtte 1 nispetinde 
olacak. 9 kişi iltihak etmiş, dörtte 1 yardım alacak. Bu da kendi içerisinde bir çelişkiyi ifade ediyor. 

Kaldı ki, Grup Başkanvekilimiz ifade ettiler; hazine yardımı siyasî partilere yapılıyor; yani, 
milletvekillerinin şahsına yapılan bir yardım değil. Bir partiden diğer bir partiye iltihak eden, giden, 
ayrılan bir milletvekilinin, partisinden istifa etmesi özgür iradesine bağlı bir hak olabilir; ama, o 
milletvekilinin şahsına bağlı bir hazine yardımı veyahut da partisinden istifa etmekle yeni partisine 
transfer ettirdiği bir oy filan söz konusu değil veyahut da oy götürdüğünü farz. etsek bile, bu oyun 
miktarı belli değil, sayısı belli değil. Dolayısıyla, bu yönüyle dahi düşündüğümüz zaman, bu düzen
lemenin yerinde bir düzenleme olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz, tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hrdoğan, tamamlayın efendim. 
MEIIMKT SALİH KRDOGAN (Devamla) - ... ifade etmemiz mümkündür. Dolayısıyla, 

Anayasaya uygun olmayan, kendi içinde çelişki taşıyan geçici 16 ncı maddeyi kaldırmakla, 
Anayasaya uygun bir düzenleme yapmış oluyoruz. 

Ben, oyumun rengini lehte olarak ifade ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından akışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Krdoğan. 
Aleyhte, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Aydın, buyurun. 
HASAN AYDİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önce bir üzüntümü ifade 

edeyim: Burada oturan her milletvekili ortalama 80 000 seçmeni temsil etmektedir. Kğer bir millet
vekili arkadaşımız, kalkıp burada "üç beş milletvekili", "milletvekili transferleri", "milletvekilinin 
yardımdan ötürü hürtumlamalan" sözcüğünü kullanıyor ise, bunu doğru bulmuyorum, bunu yanlış 
buluyorum. Meclisin saygınlığına gölge düşürdüğü kanaatindeyim. Ben, bu düşünceye teessüf et
meyi bir görev biliyorum. Böyle milletvekilleri varsa, şanssız bir biçimde kazaen buraya gelmişler
se, onlara da teessüf ediyorum; ama, daha da önemlisi, böyleleri varsa, onları milletvekili yapanlara 
da iki kere teessüf ediyorum. Öncelikle bunu düzelteyim. 

Değerli arkadaşlarım, işin tekniği konuşuluyor, işin biçimi konuşuluyor. Ben, partisini bırak
mış bir milletvekili değilim; Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekiliyim. Cumhuriyet Halk Par
tisinin milletvekilisiniz; arna, Cumhuriyet Halk Partisi (inip yönetiminin düşüncelerinin tersine 
hangi nedenle söz söylüyorsunuz derseniz, Cumhuriyet Halk Partisinin programında, yani, ben, par
ti programına bağlı... Cumhuriyet Halk Partisinin programı, partilerin programları, genel başkan
larını, milletvekillerini tümden bağlarlar. Örgütlü toplumu ve çokpartili çoğulcu demokratik sistemi 
savunan CHP'nin, yaşamın her alanında siyasallaşmasını; siyasetin, toplumun katmanları arasında 
yaygınlaşmasını, siyasî partilerin ülkenin her yöresinde etkinlik kazanmasını öngörür. Cumhuriyet 
Halk Partisi, 1982 Anayasasının, siyasal partilerin yapılanma, örgütlenme ve çalışma koşullarının 
getirdiği çoğulcu demokrasinin doğal gelişimini engelleyen tüm katmanların kaldırılmasını amaç
lar. Bunun için konuşuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım "2 kere aldın, 1 kere aldın, 3 kere aldın, 3 milletvekili gitti, 4 milletvekili 
gitti..." Kötü örnek emsal değildir; kötü milletvekili de iyi milletvekilinin emsali değildir. Adalet ve 
Kalkınma Partisi kurulduğu zaman bir tüzük yapmıştı ve ben okumuştum; çok güzel bir tüzüktü, 
demokratik bir tüzüktü. Zaten hep böyledir; liderler, güç oluşturmak istedikleri zamanlar toplumun 
müthiş cazibe merkezi olacak tüzükleri, programları oluştururlar; işleri bittikten sonra, sayısını bil
miyorum, bazı arkadaşlar "5 kere" diyor, bazıları "10 kere" diyor, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
tüzüğü değiştirildi. Şimdi, bu tüzük buradayken, buraya gelmiş olan milletvekili, o tüzüğü beğen
diği için burada olan milletvekili, o tüzük şu ya da bu şekilde değiştirildiği zaman "hayır, ben bu 
yolda değilim" dediğinde ne hakla küçümseyebiliriz! Bu, bütün siyasal partiler için böyle. 

Şimdi, 1 kere aldınız, 2 kere aldınız. Sayın Fatsa, bakınız, siz 2 kere aldınız. Partiniz kapan
madan önce 1 kere aldınız, partiniz kapatıldıktan sonra 1 kere daha aldınız. 

"Efendim, milletvekili gidiyor; peşinde oy götürüyor mu götürmüyor mu?" Milletvekili gider
ken peşinde oy götürüp götürmediğini bilmiyorum; ama, milletvekili kaldığı yerde, seçimlerde al
mış olduğu oyu tutup tutmadığını kimse bilmiyor. Böyle olsaydı bütün siyasal partiler her zaman 
Parlamentoda olacaklardı. 

Şimdi, burada işin esası tehlikeli. Bir kere, Anayasanın temel hükümlerine kökten aykırı. Ar
kadaşım, kalktı, burada Anayasa maddelerini okuyor; ama, Anayasanın 68 inci maddesinde "siyasî 
partilere, devlet, yeterince, adil ve düzenli..." tam okuyamıyorum "...yardım yapar" kısmını atlıyor. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hakça... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Hakça!.. 
3 milletvekili gidecekmiş, yardım alacakmış; koşulları belli. Bu yasayı -aslında, eskiden yok

muş, nedenlerini bildiğimiz nedenle ortaya konulmuş- çıkarmak kutsalmış vesaire... Arkadaşlar, 
deveye sormuşlar: "Neren eğri?" "Nerem doğru ki" demiş. Bu Siyasî Partiler Yasasının tamamı eğ
ri zaten. Eğer bu konuda samimiysek, eğer bu konuda içtenlikliysek, bir maddeyi cımbızla çeker 
gibi, topluma mesaj vermenin ötesinde, Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir görev yapmakla karşı 
karşıya olduğumuzun sorumluluğunun bilincinde olalım. 

Milletvekili arkadaşlarımız ne zaman geldi? Eğri oturup doğru konuşalım. Ne zaman iki parti 
bu konuda çok rahat bir mutabakat kurdu? Niye, iki sene önce gelmiş, bir sene önce görüşülmüş 
gelmedi de, son üç ay içerisinde, Anamuhalefet Partisi ve İktidar Partisi, istifalar gibi bir meseley
le gündeme geldi; bir siyasal oluşumun önünü kesmek için, Siyasî Partiler Yasasını düzeltmek için 
değil, siyasette adaleti, hukuku, eşitliği oturtmak için değil; bir endişeydi, günübirlik bir endişeydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Günübirlik bir endişeyle ve bence de çok doğru olmayan ve ben

ce de, hem İktidar Partisini hem de muhalefet partisini korumaktan aciz bir tarzla, gönlünüz birlik
te değilse, içtenlikli değilseniz, bu konuda inancınız tam değilse, yasayla, hukukla, idamla, sehpay
la insanların beyinlerinin içini değiştiremezsiniz. Ön keserek, barikat kurarak, toplumda ortaya 
çıkabilecek gelişmeleri engelleyemezsiniz ve zaten böyle olduğu içindir ki, demokrasi, her türlü 
hilenin, her türlü endişenin ötesinde, çağdaş dünyanın bir numaralı, tek, tartışmasız sorunu olmuş. 
Çoğunluk büyüklüğünü şu şekilde ispat edebilir: Eğer, Parlamentoda büyük bir partiysek, bizim 
büyüklüğümüzün ölçüsü, en küçüğe en fazla sahip çıkma erdemini yaşayarak ortaya çıkabiliriz. 
Geçen dönemdeki olan partiler Parlamentoda yok; bu dönemdeki olan partiler Parlamentodayız. 
Peki, kim nasıl garanti edebilir ki, günün birinde, bu Parlamentodan tekrar buraya geldiği zaman, 
bunun gibi bir yasa çıktığında, ya, ben bu yasanın lehinde konuşmuştum; fakat, şimdi, aleyhinde 
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konuşmak zorundayım... Erdem, öngörü, uzakgörü, iki yıl sonrasını, üç yıl sonrasını, beş yıl son
rasını hesaba katarak ortaya çıkabilecek bir duruş biçimidir. Yanlıştır ve burada, çok rahatlıkla şunu 
söyleyeyim: Küçük parti, yani, yüzde 10'un üzerinde olmayan partilere söyleyeyim; bu yasa döner. 
Bu yasanın Anayasada yasalaşması ihtimali yoktur. Bu yasa adalete, bu yasa hukuka, bu yasa Siyasî 
Partiler Yasasına, tepeden tırnağa, hakkaniyete, adalete ters; bir endişeyle, bir panikle, bir gereksiz
likle gündeme getirilmiştir. 

Bu yasa, zaten, nasıl olsa çıkacak; ama, ben, açıkçası şunu ifade etmek için çıktım: Milletvekil
leri, bazen, o günkü rüzgârın etkisiyle değil de, bazen, bağlı oldukları bu değerlerle de ortaya 
çıkabilirler, korkusuzca fikirlerini söyleyebilirler ve tarihe iyi-kötü, küçük-büyük, virgül ya da nok
talı virgül bir not düşebilirler kanaatiyle konuştum. 

Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Sayın milletvekilleri, müzakereler tamamlanmıştır. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver

gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dişişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporu 796 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN 
ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 7 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral

lığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

(x) 796 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri,Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerin

den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 223 
Kabul : 219 
Ret : 2 
Çekimser 2 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif

te Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- 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 (l 972) (S. Sayısı: 854) 
(xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 854 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteği yoktur. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 854 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VER
Gİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan 

Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDİ; 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz. isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açı koy lam aya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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

Üzerinden Alınan Vergilerde ÇiCte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 249 
Kabul : 249 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş

tırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(x) Açıkoylama kesiti .sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir 
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6.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 877 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Mus

tafa Özyurt; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili 

arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 877 sıra sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
larken, hepinizi en içten saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, TÜBİTAK, aslında çok önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi ve kuruluş 
tarihi de 1963. 1961 Anayasasının getirmiş olduğu özgürlükçü, demokratik ortamda, Türkiye'nin 
bilimsel ve teknik araştırmalarını rahatlıkla yapabilmesi için, bağımsız, özgür, bilimsel özerkliği 
olan bir kurum olarak kurulmuştur; ancak, AKP iktidara geldiğinden berk, çok enteresandır, nerede, 
böyle kökleşmiş, gerçekten, ülkemiz için iyi bir kurum varsa, hemen ona el atmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi de -son örneği- TÜBİTAK'tır. Yürürlükteki yasaya göre yeniden seçildiği halde, atamaları 
Başbakan tarafından bloke edilen Başkan ve Bilim Kurulu, yargı organları tarafından yeniden 
görevlerinin başına getirilmiştir; ama, nedense, bu uygulama yapılmamıştır arkadaşlar. 

Gördüğüm kadarıyla, AKP İktidarı bunu uygulamakta kararlıdır; çünkü, her şeyde başkan-
vekiliyle yürütmeye kararlı olduğu için, bu kurum da, arkadaşlar, halen bir başkanvekiliyle yürütül
mektedir; ama, enteresandır, bastırılıp, ellerinize dağıtılmış olan komisyon raporunda, dikkatle 
bakacak olursanız, öylesine, çalakalem hazırlandığı için arkadaşlar "TÜBİTAK Başkanı da bulun
du" diye yazmaktadır. Şöyle bir dikkatle bakarsanız, sekizinci sayfada "toplantıya. Başbakan Yar
dımcısı Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin ve TÜBİTAK Başkanı katılmışlardır" denilmektedir. Bu 
da, hiçbir hazırlık olmadan, çalakalem, günübirlik bir şeyle gelindiğini göstermektedir. 

Bu tasarı komisyona geldiğinde, bütün bunları söyledik arkadaşlar. Gerçi, arkadaşlarımın çoğu 
dinlemiyor; ama, yine, ben, zabıtlara geçmesi için söylüyorum. Bilim Kurulunun kaç kişiden 
oluşacağı, şu, elinizdeki raporda yazılı değildi arkadaşlar ve komisyonda dedik ki, arkadaşlar, lüt
fen şunu düzeltin; şu Bilim Kurulu kaç kişiden oluşacaktır diye bir bakın. Komisyonda daha sonra, 
Bilim Kurulunun 14 kişiden oluşacağı eklendi ve bu da bir eklentidir. 

Yine, komisyona gelen rapor, son derece bozuk bir Türkçeyle yazılmıştı. Her tarafı böyle dökülen 
bir rapordu. Bunları da söyledik; arkadaşlar şunu doğru dürüst yazalım; gelin, bunu bir altkomisyona 
indirelim, altkomisyonda daha düzgün bir rapor haline getirelim ve teklif Genel Kurula böyle gelsin 
dedik; ama dinletemedik ve topluca. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, komisyondan ayrıldık. 

Bu teklifi şöyle bir dikkatle inceleyecek olursanız arkadaşlar, hemen hemen bütün yetkiler Baş
bakana verilmektedir. 15 kişilik üyenin 7'sini Başbakan seçmektedir. Siy asî erkin eline bu kadar 
gücü verecek olursanız bu işin bilimsel bağımsızlığı, bilimsel özerkliği, bilimsel özgürlüğü olmaz. 
Üstelik, üzülerek söylüyorum, bunu yapmak için siyasî iktidar elinden gelen her şeyi de yapmıştır. 
Örneğin, 9 Ekim 2003 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine TÜBİTAK Kanununda değişik
lik yapılması hakkında bir maddelik bir tasarı göndermiştir, tek bir maddelik ve bu maddede Baş
kan ve Bilim Kurulunun bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan tarafından atanması istenilmek
tedir arkadaşlar. Anayasaya aykırılığı çok açık olan bu tasarı Cumhuriyet Halk Partisinin 

(x) 877 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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muhalefetiyle karşılaşmış, elden gelen her türlü yol gösterilmiştir iktidara karşı; ama, din-
letilememiştir. Ardından, Cumhurbaşkanına gittiği zaman, tasarı Cumhurbaşkanı tarafından geri 
çevrilmiş, bir defa daha görüşülmek üzere Meclis Genel Kuruluna gelmiştir. Yine, o zaman da, 
dediğim gibi, yangından mal kaçırır gibi, 21 Kasımda Cumhurbaşkanının geri çevirdiği kanun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde 2 Aralık 2003 tarihinde Genel Kurula indirilmiş ve palas pandıras 
buradan geçirilerek yine Cumhurbaşkanına gönderilmiştir. Yeni gelişmeler üzerine, arkadaşlar, 19 
yöneticiden bazıları istifa etmişlerdir. Ocak 2004'ten itibaren istifalar devam etmektedir ve üzülerek 
söyleyeyim, böylesine köklü, böylesine ülkemiz için gerekli olan bir kurumda deprem yaşanmak
tadır ve bu depremin nedeni de yine AKP İktidarıdır arkadaşlar. 

En son ayrılanlar; 2005 Ocak ve Şubat aylarında, Prof. İsmail Hakkı Duru, Feza Gürsoy Ens
titüsü Müdürlüğünden; Doç. Dr. Tuğrul Yılmaz, ULAKBİM Müdürlüğünden ayrılmışlardır ve böy
lece, dediğim gibi, AKP İktidarı, hani, yavaş yavaş bunları nasıl elden çıkarırız, biz kendi adam
larımızı nasıl buralara getiririz diye elden geldiğince gayret sarf etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanının çok güzel bir sözü var arkadaşlar; "Türkiye Cumhuriyetinin 
temel değerleriyle oynamayın" diyor. Bakın, bunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar: Türkiye Cum
huriyetinin temel değerleriyle oynamayın; çünkü, bunlar, size de, bize de lazım olacaktır. Siz, zan
nediyorsunuz ki, biz, burada... Bu iktidar bize baki. Hiç zannetmeyin; sizin deyiminizle, iktidar 
fanidir ve elinizden er veya geç çıkacaktır. İşte, o zaman, benim burada söylediklerimi... Belki, 
içinizden birileri buraya çıkacak, bunları yanlış yapıyorsunuz diyecektir. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Daha önce diyorlardı zaten Hocam... 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Ama, o zaman da, siz, o iktidara laf anlatamayacaksınız; 

çünkü, siz, bunu, Türkiye'de alışkanlık haline getirdiniz. Parlamentoda dediğim dedik yapmayı alış
kanlık haline getirdiniz. Yanlış yolda olduğunuzu defalardır söylüyoruz; burada da yanlış yol
dasınız. 

Değerli arkadaşlarım, işin aslı, esası para; malî porte falan değil. Ben, halkımın anlayacağı 
şekilde söylüyorum; işin can alıcı noktası paradır. Şu anda TÜBİTAK'ın elinde bulunan para 530 
trilyon liradır arkadaşlar ve bu 530 trilyon lira araştırma yapanlara dağıtılacaktır. Sizin istediğiniz 
şudur: Bu paradan bizim yandaşlarımıza nasıl bir pay koparabiliriz. 

Arkadaşlar, arka bahçeyi kazdığınızda her zaman su çıkmaz, bazen de kanalizasyonla kar
şılaşırsınız. Bu sözlerime dikkat edin. Her zaman sizin dediğiniz kişiler çıkmayacaktır karşınıza. 
Acaba, bu 530 trilyonu biz yandaşlarımıza nasıl dağıtırız diye düşünüyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. 

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Ne alakası var?! Vehimler üzerinde niye konuşuyorsunuz? 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Bakın, bunu defalardır söylüyorum, laf atılmasından rahat

sız olmam; ama, yüreği olan buraya çıkar, şu mikrofonun karşısına geçer, konuşur. Onun için, böy
le, oradan buradan laf atmalar beni rahatsız etmez. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bir tek sizde yürek var demek ki! 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Evet; varsa sizde yürek, çıkarsınız buraya! İşte kürsü 

burada!.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bizde yok cesaret! 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, dağıtılacak olan para 

530 trilyondur. Bundan biz ne koparabiliriz kavgasıdır bu kavga. Onu söyleyeyim. AKP'nin, yoksa, 
TÜBİTAK'ı şöyle yapalım, TÜBİTAK daha özgür olsun, TÜBİTAK daha bağımsız olsun, falan 
değildir. Amaç, bu paradır. On yıl sonra bu paranın ne olacağını da söyleyeyim. On yıl sonra bu para 
3 milyar euro olacaktır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim: 3 milyar euro olacaktır. İşte, bu teklifi getiren 
arkadaşlar, bunu düşünmüşlerdir. On yıl sonra bu 3 milyar, hatta 4 milyar eurodan biz ne koparırız, 
yandaşlarımıza ne koparırız; amaç budur. Yoksa, TÜBİTAK'ı şöyle yapalım, TÜBİTAK böyle 
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özgür olsun, TÜBİTAK böyle bağımsız olsun, Amerika'dakilerle, Fransa'dakilerle yarışsın falan, 
bunlar işin esprisi, hikâyesi arkadaşlarım; çünkü, bu söylediğim ülkelerde, TÜBİTAK benzeri 
kuruluşlar, bizdeki gibi -7'sini Başbakan atar diye- değildir arkadaşlar. Belli kurullardan seçildikten 
sonra, Fransa'da Başbakan veya Başkan, Amerika'da Başkan artı Kongre atar. Onun için... Bizde bu 
işin 15 üyeden, Başkan hariç 14 üyeden 7'sini Başbakan atamaktadır; ayrıca, Başbakan seçmektedir 
de arkadaşlar. Yalnız atamak değil; şuradan şuradan gelenler değil; Başbakan demektedir ki, şu, şu, 
şu falanca, bunları seçiyorum ve bunları atıyorum. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, bilim 
için, TÜBİTAK benzeri bir kuruluşta böyle bir uygulama yoktur arkadaşlar. Onun için, elinizi vic
danınıza koyun; 1963'ten beri Türkiye'nin temel direklerinden, omurgalarından birini oluşturan bu 
kurumu yerle bir etmeyin; bunun vebalinin altından kalkamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunda benim üzüntüm, bir üniversite öğretim üyesi olarak ayrıca -çün
kü, TÜBİTAK'tan en çok kaynak alan kurumların başında üniversiteler gelmektedir- artık, bu 
değişiklikle, üniversiteler de eskisi gibi kaynak alamayacaktır; çünkü, TÜBİTAK, iktidarın eline 
verilmiştir, Başbakanın iki dudağının arasına verilmiştir; şuna verelim, buna vermeyelim olacaktır 
sonunda. Onun için, üniversitenin özerkliği de... Yani, 2547 sayılı Kanunda "üniversiteler özerk 
bilim kuruluşlarıdır" deniliyorsa da, bu para, şu para üniversitelerin elinden alındıktan sonra, sizin 
istediğiniz yerlere kanalize edildikten sonra, üniversitelerin de özerkliği kalmayacaktır. 

Onun için, benim üzüntüm, dediğim gibi, esas, üniversite özerkliği bu işten zarar görmektedir. 
TÜBİTAK, zaten, zarar görmek değil, TÜBİTAK harabeye dönecektir; istediğiniz gibi kullanacak
sınız, iktidar istediği gibi, elinden aldığı gibi kullanacaktır. Onun için, üzülüyorum bir bilim adamı 
olarak, yani, bu işin içinde çalışan bir insan olarak ve üniversitelerden de bu işe tepki geldiğini size 
söylemek istiyorum. 

Bakın, Ankara Üniversitesi Senatosu şöyle bir açıklama yapıyor; diyor ki: "Ankara Üniver
sitesi Senatosu, kamusal alanda türban..." Onu geçeyim... "TÜBİTAK tasarısının, özellikle siyasî 
iktidara özerk yapıyı güdüm altına alabilme olanağı tanıyan hükmünü, ülkemizin bilimsel geliş
mesini engellediği için, bu nitelikte gördüğümüz için kabul etmiyoruz." 

Gazi Üniversitesi Rektörü, keza, buna benzer bir açıklama yapıyor. Üniversitelerarası Kurul 
Başkanı Vildan Alptekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörüdür; kendisi bir açık
lama yaptı "TÜBİTAK'ın iktidarın eline verilmesi yanlıştır" diyor. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Muhalefetin eline verelim o zaman!.. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Böyle mi istiyorsunuz?!. 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Siz alın!.. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Gelin, o zaman, yüreğiniz varsa, burada söyleyin bunu, 

burada söyleyin, oradan değil, gelin burada söyleyin. Burada söyleyin efendim, buyurun... 
BAŞKAN - Sayın Özyurt, siz karşılıklı konuşmayın. 
Sayın Milletvekilimiz, müdahale etmeyin hatibe lütfen. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Gazi Üniversitesi Rektörü aynı şeyi söylemektedir arkadaş

lar. İşte, isteyenlere verebilirim; burada, elimde. Üniversitelerarası Kurul aynı şeyi söylemektedir. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erdoğan Teziç aynı şeyi söylemektedir. 

Bilimsel özerkliği, parasal özerkliği, ne kadar, biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz derseniz 
deyin, Başbakanın eline verildikten sonra TÜBİTAK'ın özerkliği kalmamıştır arkadaşlar. Görecek
siniz... Ama, bunun altından kalkamazsınız, bu büyük bir vebaldir; çünkü, 1963'ten beri yapılmış 
olan bir kurumu siz harap ediyorsunuz, depremle altüst ediyorsunuz. İktidara geldiğinizden beri al
tüst etmeye çalıştınız. İşte, şimdi, sonuna geldiniz artık, diyorsunuz ki; tamamen bunu yıkıyoruz, 
oh, rahatız; ama, dediğim gibi, bunun altından kalkamazsınız, bu büyük bir vebaldir arkadaşlarım. 
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Az evvel konuşmamın başında dedim ki, nedense böyle yerleşmiş, oturmuş kurumlarımızı al
tüst etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şu, Sağlık Bakanlığına devredilen SSK hastaneleri 
konusu... Bakın, kaç ay geçti?!.. Kaç ay geçti?!. 

MEHMET NEZİR NASIROĞLU (Batman) - Ne olmuş?! 
MUSTAFA ÖZ YURT (Devamla) - Okuyayım isterseniz, ne olduğunu duymak istiyorsanız!.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Oku, ne olmuş?! 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - "Birbuçuk saat kuyrukta bekliyorum bir numara almak 

için" diyor. İşte, buyurun. İsteyen arkadaşlarıma fotokopi vereyim. İyileştiriyoruz dediniz, daha 
iyisini yapıyoruz dediniz, daha güzelini yapıyoruz dediniz, üzerinden üç ay geçti, sağlıkta yaptığınız 
bu arkadaşlar; TÜBİTAK'ta da yapacağınız budur, onu söyleyeyim. 

Türkiye'de ne kadar, yerleşmiş, oturmuş, düzenli kurum varsa, bunları altüst ediyorsunuz. Tek
rar söyleyeyim; yandaşlarınıza bir şey koparmak için uğraşmayın bunun için, doğru şeyler yapmaya 
çalışın; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bunları yapmak, çok vebal altında 
bırakır sizi. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Âlemi nasıl bilirsin demişler; kendim gibi. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Laf atanlar ön sıraya gelsin, duyamıyoruz. 
MUSTAFA ÖZYURT (Devamla) - Buyurun, şöyle yakına gelin, daha rahat laf atarsınız. 
Arkadaşım eğri otursun da doğru konuşsun hiç değilse. Biz doğru konuşuyoruz, diyoruz ki; bu 

ülkenin temel kurumlarıyla, TÜBİTAK gibi, üniversite gibi kurumlarıyla oynamayın; çünkü, şunu 
da söyleyeyim, içimde bir ukde var, bunların arkasından sıra üniversiteye gelecek, onu bekliyor
sunuz, sırada o var. Aportta bekliyorsunuz böyle, acaba bunu geçirip, üniversiteye ne yapabiliriz; 
üniversiteyi nasıl altüst edebiliriz diye; amacınız bu. Ne kadar bilim kurulu, ne kadar iyi çalışan 
kurum varsa altüst etmekte üstünüze yok. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Üniversitelerden çok mu memnunsunuz?! 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
İkinci söz isteği, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Reha Denemeç; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA REHA DENEMEÇ (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, TÜBİTAK Kanun Teklifi hakkında AK Parti Grubu adına konuşma yapmak 

üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Arkadaşlar, biliyorsunuz, kanunlar, kanun tasarısı olarak hükümet tarafından gelmekte; ama, 

bunu biz teklif olarak getirmeyi uygun gördük. Ankara Milletvekili olarak ben ve arkadaşım Salih 
Kapusuz bu kanun teklifini buraya getirdik. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Bu ara sık sık öyle yapıyorsunuz zaten. 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Şimdi, Mustafa Beye ben teşekkür ediyorum, bir konuşma 

yaptı, değerlendirme yaptı. Ben olayın bütününü değerlendirmek istiyorum burada. 
19601ı yıllardaki Türkiye'ye ve bugünkü döneme baktığımızda arada büyük farklar var. 6ü'lı 

yıllardaki Türkiye'nin nüfusu 30 000 000, bugün 72 000 000. 60'lı yıllara baktığımızda nüfusun yüz
de 70'i kırsal kesimde yaşıyor, bugün tam tersi, yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. 60'lı yıllardaki Tür
kiye'nin gayri safi millî hâsılası ancak 10 milyar dolar, bugün 300 milyarlar seviyesinde. İhracatı 
400 000 000 dolar, bugün 65 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Yani, Türkiye çok değişti, 
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dünya çok değişiyor. O dönemde Türkiye'ye baktığımızda 3 tane büyük üniversite görüyoruz; İstan
bul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi daha yeni kurulmuş, 
mezunlarını yeni yeni vermeye başlamış üniversiteler ve gerçekten o dönemde Türkiye'nin 
TÜBİTAK gibi bir kuruma ihtiyacı var, kuruluyor; çünkü, araştırma yapılacak ortam yok Türkiye'de 
ve o dönemde TÜBİTAK kurulduğunda gayet iyi niyetle bir de yönetim yapısı düşünülüyor. 
TÜBİTAK'ın kanununun hazırlanmasında da o dönem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı olan Sayın Erdal İnönü'nün büyük katkıları oluyor; kendisine de buradan teşekkür ediyorum. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Onun için mahkemeye verdiniz! 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Şimdi, bu kanun hazırlanırken, biraz evvel ifade ettim, ger

çekten iyi niyetle hazırlanmış. 12 kişilik bir Bilim Kurulu oluşturulsun, bu Bilim Kurulu atansın ve 
atandıktan sonra da ayrılan üyeler olduğu zaman kendi kendine karar versin; bunlar seçsin, 
dışarıdan hiçbir müdahale olmasın. Kapalı bir sistem. Gayet güzel görünüyor; fakat, sistemdeki ak
saklıklar zaman içerisinde görülmeye başlamış. 

1987'ye kadar geçen sürede, yani, rahmetli Özal'ın bir kanun hükmünde kararnameyle 
TÜBİTAK Kanununu değiştirdiği döneme kadar geçen yirmidört yılda, ortalama her birbuçuk yıl
da bir, bir başkan seçilmiş. Neden; kapalı bir sistem olduğu için insanlar içeride klikleşebiliyor ve 
karar alma süreci gerçekten zorlaşabiliyor; çünkü, 6 kişinin üzerinde anlaşması lazım yeni insanı 
seçebilmeniz için. 

1987-1993 arasında, bu yeni kanun hükmündeki kararnameye göre farklı bir yönetim tarzıyla 
TÜBİTAK idare ediliyor ve 1993 yılında, Erdal Beyin Başbakan Yardımcısı ve TÜBİTAK'tan 
sorumlu olduğu dönemde TÜBİTAK Yasası bir kanun hükmünde kararnameyle -yani, 1963 yılındaki 
yasanın aynısı hemen hemen- hayata geçiriliyor; fakat, yasanın çok teknik, hukukî teknik hataları var 
veya eksikleri var, hataları demeyeyim. Bir iki tanesini söyleyeyim ben size: Yine kapalı sistem iş
leyecek; ama, biri ayrıldığı zaman, vefat ettiği zaman, biri yerine vekâlet edecekken "vekâlet süresi, 
o insanın kalan süresi kadar kısmı" deniyor; fakat, bir başkanın süresi bittiğinde yerine kimin vekâlet 
edeceği tamamen kapalı, belli değil. Bunun gibi, teknik birçok hususta eksikliği vardı. 

Şimdi, bunları niye anlattım? Dünya değişti diyoruz; artık, bilimin bilim için yapılmaması 
lazım, bilimin insan için yapılması lazım; yani, insan hayatına yenilikler getirecek, onun refah 
seviyesini artıracak, onun etkinliğini artıracak değişikliklerin hayata geçirilmesi lazım; katmadeğer 
yaratacak yeni ürünler üreten bir bilimin yapılması lazım. Bunu yapmak için, yeni bir oluşuma ih
tiyaç var. O dönem, 1960'lı yıllardaki Türkiye'de, bu imkânlar yoktu; ama, şu an baktığımız zaman, 
Türkiye'de, yüzlerce firmanın, gerçekten, ar-ge yapabilecek kapasitesi var; fakat, finansman 
bulamıyor. Şimdi, TÜBİTAK'ın kanununa baktığımızda -geçmiş dönemde veya kanun hükmündeki 
kararnameye- tonlama yönü zayıf, ağırlıklı olarak kendi enstitülerinde bilim yapıyor ve kapalı sis
tem nedeniyle, siyasî iradeden uzak kaldığı için, arada bir bağ yok, bir iletişim yok. Kendi içerisin
de çok güzel kararlar alıyor; ama, onun günlük hayata geçirilmesi çok zor oluyor. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Siyasetin müdahalesini soktunuz işin içine! 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Ben, pratikteki güçlükleri söylüyorum size. İsterseniz sorun, 

o dönemde, 1993 yılında gelen üyeler dahi aynı şeyi söyleyecek. 
Şimdi, bunun ortadan kalkmasının bir yolu, buradaki yapının kapalı bir şekilden daha açık bir 

yapıya gitmesi gereğidir. Baktığımızda, Türkiye'nin ar-ge harcamaları, gayri safi millî hâsılasının 
yüzde 0,66'sı; bakın, gayri safi millî hâsılasının yüzde 0,66'sı. Avrupa'ya baktığımızda yüzde 2. 
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi ülkelere baktığımızda, bu rakam yüzde 3'ler seviyesinde; 
ki. Avrupa oraları yakalamak için bu altıncı çerçeve planını bitirmek üzere, yedinci çerçeveye 
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geçiyor. İşte, biz de, uzağı gören bir vizyonla dedik ki, Türkiye'nin de, eğer bir üst lige çıkmak 
istiyorsa, ar-ge harcamalarını asgarî yüzde 2'leri seviyesine çıkarması lazım gayri safi millî 
hâsılasının. İşte, o nedenle, geçen eylül ayındaki Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda bir karar alın
dı; denildi ki, 2010 yılına kadar, Türkiye'nin ar-ge harcamalarını yüzde 2'ye çıkaracağız. Bu, 1993'te 
de denilmişti; ama, demek yetmiyor, bir irade ortaya koymanız lazım. İşte, biz, o iradeyi koyduk ve 
2005 yılı bütçesine, 450 trilyon lira ar-ge harcamaları için para koyduk. Eğer, biz, bu 450 trilyon 
lirayı koymasaydık, TÜBİTAK'ın bütçesi sadece 80 trilyon lira olacaktı, yani 530 trilyon lira 
olmayacaktı. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Yönetimde gerekli tasfiye yapıldıktan sonra!.. 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Bunu yapmamızın arkasındaki en büyük neden, bu ar-ge çalış

masını Türkiye'de yapmamız lazım. Bir örnek veriyorum: Bugün, ihracatımız artıyor. Bakın, o 
zaman 400 000 000 dolar seviyesindeydi, 2002'de 35 milyar dolardı, bugün 65 milyar dolar. İh
racatımız artıyor; ama, ithalatımız da o oranda artıyor, çok cari açık veriyoruz. Bunu nasıl 
kapayacaksınız? Tek yolu var arkadaşlar; ürettiğiniz, ihraç ettiğiniz ürünün üzerine katmadeğer 
koyun, başka hiçbir çaresi yok. Bunu da, ancak teknolojiyle yapabilirsiniz. O teknolojiyi de 
dışarıdan alamıyorsunuz; çok pahalıya satıyorlar, bir kısmını da vermiyorlar; kendinizin üretmesi 
lazım. Kendiniz de tek başınıza üretemezsiniz; para harcamanız lazım. İşte, biz, o siyasî iradeyi 
koyduk. İlk defa, Türkiye'de, 450 trilyon lirayı, ar-ge harcamaları yapılsın diye bütçemize koyduk; 
ama "bunu siyaseten yaptınız" diyorlar; o sizin görüşünüz. Bunu, keşke, bizden beş sene, on sene 
evvel yapsaydı arkadaşlarımız, geçmiş hükümetler, bugün, onun meyvelerini bizler topluyor 
olacaktık; ama, biz, bugün yapıyoruz, bunun meyvelerini en az beş on yıl sonra Türkiye toplayacak. 
Türkiye toplayacak, hep beraber... Bu yapıya gelmek için, biz, bu değişikliği yapmak istiyoruz. 

Yapılan değişiklik şudur: Bilim Kurulu 14 üye ve 1 başkandan oluşuyor yeni yapıda. Başbakan, 
4 tane üyeyi atıyor. Bu 4 üyenin 3 tanesi akademik çevrelerden, 1 tanesi sanayii temsil etmek üzere, 
konusunda uzman, yetkin bir insan. 3 tane üyeyi nereden atıyor sayın arkadaşlar; 3 tane üyeyi de 
TÜBA'dan atıyor. Bilmiyorum, TÜBA'yı, herhalde hepiniz gayet iyi bilirsiniz. TÜBA'nın içerisin
den şunu veya bunu ataması, herhalde çok da önemli değil, bilenler bilir orayı. 3 tane üyeyi de 
oradan seçiyor; 1 tanesi tıp alanından, 1 tanesi fen bilimlerinden, 1 tanesi de sosyal bilimlerden ve 
7 tane üye, bir şekilde, Başbakan tarafından öneriliyor. 1 tane üye -bu yoktu geçmiş kanunda, 
tamamen kendi içerisinden seçiliyordu, kapalı sistemde- YÖK tarafından atanıyor. 2 üye, yine, 
sanayiin entegre olması için sisteme, TOBB tarafından belirleniyor. İşte, oluşan bu 10 kişilik ilk ön 
Bilim Kurulu, oturuyorlar, aralarında ve geri kalan 4 üyeyi seçmek için karar veriyorlar. O kararı 
vermek o kadar kolay değil arkadaşlar; çünkü, bu 10 kişinin asgarî 8 tanesi, seçilecek o 4 üye için 
"evet" demesi lazım; asgarî 8 tanesi; yani, asgarî yüzde 80 oyçokluğu lazım. Şimdi, buna göre, 4 
üyenin 3'ü akademik çevrelerden, 1 tanesi de, yine, sanayi kesiminden seçiliyor ve 14 kişilik Bilim 
Kurulu oturuyor, 1 tane Bilim Kurulu dışından, 1 tane de Bilim Kurulundan olmak üzere, 2 tane 
Bilim Kurulu Başkanı; yani, TÜBİTAK Başkanı olacak kişiyi, aday olarak, Sayın Başbakanın 
önüne gönderiyor. Eğer, Sayın Başbakan, dışarıdakini seçerse herhangi bir problem yok; içeridekini 
seçerse, o eksilen üye hangi yoldan geldiyse o yoldan tamamlanıyor ve bu teklif onaylanmak üzere 
Sayın Cumhurbaşkanına gidiyor. 

Şimdi, bu, gerçekten, gayet demokratik bir şey; çünkü, seçilen ve atanan üyelerin dört yıl 
boyunca özerklikleri söz konusu; çünkü, TÜBİTAK, artık, Başbakanlığa bağlı bir kurum değil, 
TÜBİTAK, Başbakanlıkla ilgili; artık, bütçesi, Başbakanlığın bütçesinden değil, bütçesi kendi büt
çesi; 506 trilyon, bu sene, 2005'teki bütçesi, TÜBİTAK'ın kendi bütçesi olacak ve atanan ve seçilen, 
oluşan Bilim Kuruluna, dört yıl boyunca, ne biz ne de -biz değişsek bile- başka bir iktidar gelse, o 
dokunabilecek; özerklik burada; orada, vicdanlarıyla karar veriyor insanlar. 
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Şimdi, arkadaşlar, "yetkiler, tamamen Başbakana verilmiş" diyor Mustafa Bey; seçim yetkisinin 
sadece birkısmı Başbakanındır; ondan sonra, o insanların, seçilen insanların, Bilim Kurulunun 15 
üyesi, tamamen vicdanlarıyla baş başadır. Bakın, bugün, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarını, 
Hazine Müsteşarını veya Başbakanlık Müsteşarını atarsınız; iki ay sonra onları görevden alma yet
kiniz vardır; ama, TÜBİTAK'ın seçilmiş, oluşmuş Bilim Kuruluna dört yıl boyunca dokunmanız 
mümkün değildir; ancak, kanunu değiştirerek dokunabilirsiniz. İşte, özerklik budur arkadaşlar. 

Şimdi, biz, şunu da yapabilirdik: 1993 yılında "Bilim Kurulu 12 kişi; bunlar, Bilim Kurulu 
üyesi" dendi, konuldu. Biz de diyebilirdik ki, bunları, biz, şey yapmıyoruz, kanunu değiştiriyoruz; 
12 kişi... Öyle demiyoruz. 

Bakın, demokratik bir seçimle gelsin insanlar. Eğer, demokrasiyi içinize sindiriyorsanız siz, 
halkın iradesine inanıyorsanız siz, seversiniz sevmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz; ama, saygı 
duymak zorundasınızdır. O siyasî irade, bir şekilde, Başbakan olarak seçilen kişi, TÜBİTAK 
üyelerinden bir kısmını seçiyor ve dört yıllığına, bir daha karışmamak üzere. Dört yıl sonra seçim 
olduğunda, siz geldiğinizde, o üyelerin süresi dolduktan sonra, beğenmedikleriniz varsa değiştirir
siniz, eğer iktidara gelebilirseniz. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Kurumların devamlılığı var; her gelen değiştirirse olur 
mu?! 

REHA DENEMEÇ (Devamla) - Şimdi, iktidarın fani olduğunu biz de biliyoruz, onun için 
bunu böyle yapıyoruz. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Siyasetin müdahalesine açık hale getirdiniz! 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - İlanihaye, sonsuza kadar değişmeyecek, kendi kendini içinden 

yenileyen kapalı bir sistem getirmiyoruz; tamamen demokratik bir yapıda, dışarıdan değişebilecek, 
zaman içerisinde dışarıya açık, dünya gerçeklerine açık bir yapıya getiriyoruz. 

Mustafa Bey dünyadan bir iki tane örnek verdi, ben de vereyim. Evet, Amerika Birleşik Dev
letlerinde öyle, İspanya'da öyle, Norveç'te öyle, İsveç'te öyle, Hollanda'da öyle. Nasıl; ya hükümet 
atıyor ya da Başbakan atıyor. Yani, siyasî iradenin mutlaka bir yetkisi var; çünkü, eğer kapalı bir 
sistem oluşturursanız, siyasî iradeyle hiçbir bağı olmazsa bunun, çok güzel kararlar alabilirsiniz; 
ama, bu güzel kararların, kendi aranızda aldığınız bu güzel kararların günlük hayata geçmesi, hayata 
geçip insanlar için faydalı bir hale dönüşmesi mümkün olmuyor; çünkü, o bağ yok arada. Elimizde 
böyle bir güzel potansiyel var, kapalı, kendi içerisinde, sadece bilimi bilim için yapması için değil, 
onun gerçek hayatta insanlarımızın refahının yükselmesi için çaba göstermesi lazım. Bizim 
buradaki temel gayretimiz budur. 

Şimdi "işin aslı para" deniliyor "yandaşlarına vereceksiniz" deniliyor. Eğer, www.tubitak.gov.tr 
adresine girerseniz, bu paraların projelere nasıl verileceğini çok net olarak görebilirsiniz. Tek kriter 
var; OECD ve Avrupa Birliğinde nasıl yapılıyorsa, oluşturulmuş olan kurullar, o kriterlere göre. 
proje bazında o projelere para veriyor. Projeler, üniversiteler tarafından, özel sektörle beraber veya 
ayrı ayrı yapılıyor; hiç önemli değil; ama, en büyük sıkıntımız, insanlarımızın, şirketlerimizin, 
üniversitelerimizin projeleri hayata geçirecek parayı bulamamasıydı arkadaşlar. İşte, biz. bu inanç
la, bu 450 trilyonu koyduk ve her sene de artıracağız bunu. "3 milyar euro" dedi; inşallah, o 
seviyelere gelir ve inşallah, 5 milyar euro olarak, biz, bunu on sene sonra hayata geçiririz. Bunu 
yapmazsak dünyadan koparız. Bunu yapmazsak, üçüncü ligde oynamaya mahkûm oluruz. Başka 
çaremiz yok, mutlaka yapmak durumundayız. 

Şimdi "üniversiteler para alamayacak" deniliyor "TÜBİTAK harabeye dönecek" deniliyor. Ar
kadaşlar, bu yapı içerisinde üniversitelerin para almaması diye bir şey söz konusu değil. Bakın, biz, 
bunu farklı yollarla da yapabilirdik. Bu bütçeyi, bu kaynağı hiç koymayabilirdik, önemsemezdik. 
Bu parayı koyduk. Planlamanın bütçesine de koyabilirdik, KOSGEB'in bütçesine de koyabilirdik; 
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ama, biz, şuna inanıyoruz ki, TÜBİTAK, bu işi yapmada Türkiye'deki en yetkin kurumdur. Biz, bu 
yetkin kurumun potansiyelini kullanalım, TÜBİTAK, verilmiş olan bu bütçeyi en ince kriterlere 
göre proje bazında değerlendirsin ve gerekli yerlere bu kaynağı aktarsın ki, bunun meyvelerini de 
hep beraber ileride biz toplayalım. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara)- O yapıdan meyve değil, ayva çıkar, ayva!.. 
REHA DENEMEÇ (Devamla)- Türkiye, birinci lige, teknolojiyi kullanan, teknoloji ağırlıklı 

üretim yapıp, ihracat yapan, bu teknolojiyi hayatımıza geçiren ve ithalatıyla ihracatı arasındaki far
kı kapanan bir ülke haline gelsin. 

TÜBİTAK'ın, ben, harabeye döneceğine kesinlikle inanmıyorum. TÜBİTAK, yarın, üç yıl son
ra, beş yıl sonra bugünkünden çok daha güçlü bir hale gelecek ve o zaman, bu ülkenin insanları Al
lah razı olsun, iyi ki bu yapıya getirdiniz, iyi ki ayağı yere basan bir yasa yaptınız, dünya gerçek
lerine uygun bir yasa yaptınız ve bu kurumun, artık, ürettiği bilim, ürettiği ürün günlük hayata geç
ti, hayatımızı kolaylaştırdı, sattığımız, ürettiğimiz ürünün üzerine katmadeğer koydu ve ülkemizi 
birinci lige taşıdı desin; çünkü, teknolojiyi kullanmazsanız dünyadan kopuk olmaya mahkûmsunuz. 

Ben, teknik bilgi olarak bunları size sunmak istedim arkadaşlar. Tabiî ki, herkes, vicdanıyla baş 
başa, olayları farklı farklı yorumlamakta özgürlük sahibi. Bardağın boş kısmına bakmak her zaman 
mümkün, öküzün altında buzağı aramak her zaman mümkün; fakat, TÜBİTAK gibi, gerçekten 
güzide bir kurumun yaşatılması, daha ileriye gitmesi ve gerçek anlamda bilim üreten ve ürettiği 
bilimin günlük hayata geçmesi ancak böyle mümkün olabilir. Biz, bunu düşünüyoruz ve uzun vadeli 
bir vizyon koyuyoruz, bu amaçla bu kararları alıyoruz ve aldığımız bu kararları, dediğiniz gibi, 
sadece siyaseten yapıyor olsak, bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Onu yapmayacak kadar da akıllı bir 
iktidar olduğumuza inanıyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Denemeç. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına konuşma istekleri var. 
Adana Milletvekili Sayın Recep Garip; buyurun.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
RECEP (îARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, burada, 278 

Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada konuştuğumuz konu, Türkiye'nin en incitilmemesi gereken, daha evrensel hayata 
bakılabileeek olan, daha teknolojik hayatın hayatımıza karışmasına teşvik yapılabilecek olan bir 
kurumdan bahsediyoruz. Bu kurumun bilimsel tarafını incitme hakkına hiç kimse sahip değildir. 

Genel anlamda baktığımızda, özellikle iki konuşmacıdan... Reha Denemeç'in konuşmalarına 
ben teşekkür ediyorum; Bursa Milletvekili Mustafa Ozyürek Beyin ifadelerini ise, hayretle... Bir 
bilim adamına yakışmayacak olan birtakım yüklemelerde bulunduğunu da ifadelendirmek istiyorum. 

Burada yaptığımız şey, bilimin çok daha fazla ilerlemesi ve teknolojinin hayatımıza gelmesine 
destek vermektir. Özellikle, Türkiye'deki demokrasinin oturması konusunda ve aile şirketi haline 
gelmiş olan TÜBİTAK'ın bu şirketleşmesine son vermek, ciddî noktada, dünyayla kucaklaşan, dün
yanın öncü bilim adamlarından olma noktasında evrensel duyumları, söylemleri, buluşları ortaya 
koyabilecek anlayışları oturtmak için gece gündüz çalışması gereken bir bilim kurumundan bah
sediyoruz. Onun için, burada siyasetin yapılması mümkün değil; burada daha evrensel söylemlerde 
bulunmamız, daha kucaklayıcı, daha sosyal dokumuzu onarıcı ifadelerde bulunmamız gerektiğini 
ifadelendirmek istiyorum. 
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TÜBİTAK'ın asıl görevi bilgi teknolojisi geliştirerek, bu teknolojiyi endüstrinin emrine vermek 
ve üretim oluşmasını sağlamaktır. Türkiye'de, bu ve benzer amaçlarla 1961 yılında DPT kurulmuş; 
1963 yılında TÜBİTAK, 1993'te TUBA, daha sonra KOSGEB ve 2001 yılında Teknokent Tür
kiye'de ulusumuzun hizmetine sunulmuştur. 

Buradan bakıldığı zaman, bilimsel manada bütün bu kurum ve kuruluşlara rağmen, dünyadaki 
yerimizin hiç de iyi olmadığını görüyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlar, 2002 yılı itibariyle, Japonya 125 katımız, Amerika Birleşik Devletleri 
200 katımız kadar ileri teknoloji ihracı yapmıştır. Yani, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK'ın üzerin
den tam kırkiki yıl geçiyor ve bu kırkiki yıl geçtikten bu yana baktığımızda, bizim, son derece 
gerilerde, kendi içine kapanmış, kurumsal kimliğini tamamlayamamış, bilimin dışa açılması 
gereken noktada, içe dönük çalışmalarını sürdürdüğüne tanık oluyoruz. 

Halen, Türkiye'nin, indekse giren bilimsel makalelere bakıldığında, dünyada 22 nci sırada ol
duğu da açıkça istatistiklerde görülmektedir. Şimdi, buradan bakıldığında, Türkiye'nin bilim 
yuvasının hangi noktalara getirildiğini de çok ciddî noktada görmemiz mümkündür. 

Değerli dostlar, Türkiye'de müspet bilimlerde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, ülke kal
kınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek, mevcut 
bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacıyla, Başbakanlığa bağlı olarak 
kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 278 sayılı Kanunda belirtilen görev
lerinden bazılarını aşağıda dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendir
mek. Yani, ulusal, uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırılması için projelerin teşvik edil
mesini sağlamaktır. Bu nedenle, ilk defa dönemimizde TÜBİTAK'a verilen 530 trilyon liralık büt
çe, yandaşlara kullanılmak üzere değil, bilim için yatırım yapılmasını teşvik amacıyla verilmiş olan 
bir bütçedir; bunun, mutlak suretle alkışlanması gereken, övünülmesi gereken... Dünyayla yarışacak 
bilimsel, teknik araştırmalarda proje üretebilecek insanlarımızın ayağa kalkmasını, bilim yuvaların
da yetişen gençlerimizin, yavrularımızın, fen liselerindeki gençlerimizin, anadolu liselerindeki 
gençlerimizin ve buna benzer ilim öncüsü olabilecek gençlerimizin projelerini üretmelerini sağ
layabilecek yatırımlar için bu 530 trilyon lira bütçe olarak ayrılmıştır. 

Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde hükümetlere yardımcı olmak. 
TÜBİTAK'ın görevlerinden bir tanesi bu. Dünya, teknoloji dünyasıdır. Dünyayla yarışmanın yol
larından biri de, teknolojide zirvede olmak, kendi üretimimizi kendimiz sağlayacak bir teknik an
layışa, teknolojik anlayışa gelmektir. Bunun yatırımlarına destek vermeden, teknolojiyi kendi 
hayatınızda tanzim etmeden, bilimsel araştırmalar yapma imkânına sahip değiliz. Bilimsel araştır
maların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek; elbette, bu dün
yada, teknolojik dünyayı avucumuzun içinde bulundurmak için gece gündüz bilim insanlarına 
verilebilecek her türlü katkının, her türlü desteğin ve bütçeden ayrılabilecek desteğin verilmesi ve 
artırılmasına devam edilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Özel sektörün, teknoloji araştırma ve geliştirmeye etkin ve ağırlıklı olarak katılımını sağ
layacak programlar yapmak, Türk sanayiinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbir
liği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu işbirliğinin somut hale dönüşebileceği fizikî 
ortamları oluşturmak, yaratma gerektirmektedir. 

Askerî alanlarda da bilimsel teknolojide açılımlar için mutlak surette TÜBİTAK'ın bilim erbap
larının, insanlarının, bilim adamlarımızın mutlak surette bu ülkenin gelişmesinde stratejik araştır
malara destek vermesi gerektiğini, katkıda bulunması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bilim adamı ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak, bu 
amaçlar doğrultusunda ödüllerle teşvik etmek, öğrenim ve öğretim sonrasında üstün başarıyla ken
dini gösteren gençleri izleyerek, bunların arasından seçilen deha çaplı gençlerimizin elinden tutarak, 
dünya çapında, geçmiş yüzyıllarımıza bakıldığı zaman, dünyaya ilim öncülerini, nasıl ki, ortaya 
koymuş olan bir medeniyetin çizgisinden geliyorsak, bugünkü Türk Ulusunun evlatlarının da bu 
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amaçla kabiliyetlerini belirledikten sonra, onların, ulusumuzun yüzünü ağartabilecek projelerle 
dünyayla kucaklaşabilecek noktaya getirilmesi için katkılar vermek mecburiyetindeyiz. 

Tüm bu amaçların yerine getirilmesinde TÜBİTAK'ın daha etkin rol oynaması gerektiğini 
düşünmekteyim. 

Bunun yanı sıra, yasada yapılacak değişiklerle faaliyet alanının genişletilmesinin, bilimsel ve 
teknolojik açıdan yapılacak çalışmaları da pozitif yönde etkileyeceğini düşünmekteyim. 

Öğrencilerimizin, gerçekten elinden tuttuğumuzda çok ciddî başarılar aldıklanna, uluslararası 
başarılara imzalar attıklarına, geçmiş dönemlerimizde, geçen yıl ve bu seneki çalışmalarda görme 
imkânına sahip olacağız. 

Değerli dostlar, ülke stratejisinde önem ve öncelik arz eden bilimsel araştırmaların gerek kamuya 
yönelik ve gerekse özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilmesi, bu alanda atılması gereken önemli adım
lardır. Kurumun, kuruluşundan günümüze dünyada gerçekleşen ve bundan sonra da gerçekleşecek 
olan bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Bu değişikliklerle TÜBİTAK'ın, dolayısıyla bilimin siyasallaşacağı iddiaları asılsızdır. Bundan 
önce siyasallaşmayan bilimin bundan sonra da siyasallaşmasına asla izin vermememiz gerekmek
tedir; bu konuda hassasiyetimiz son derece dikkat arz etmektedir. Her şeyden önce, bilim evrensel
dir, siyasî bakış farklılıklarına göre farklı, çeşitli bilimler üretilemez. Bana göre, sana göre bilim ol
maz, bilim nesneldir. Bilimsel çalışmaların amaçlan olarak ortaya çıkan teknoloji de herkese aittir 
ve bütün insanlığın hizmetine sunulması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Garip. 
RECEP GARİP (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Dolayısıyla, bilimin ve teknolojinin siyasallaşması mümkün değildir; bunu arzulayanlar bey

hude uğraşırlar. 
Bu doğrultuda, muhalefet partisindeki arkadaşlarımın daha aklıselim içerisinde TÜBİTAK 

konusuna eğilmeleri gerektiğini, bu evrensel bakışımızı, bu destekleyici unsurumuzu desteklemeleri 
gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla, daha önceki dönemlerde, bir ailenin soyadını taşıyan, 7 tane 
soyada sahip olan TÜBİTAK'taki -aile kurumu haline gelmiş olan- 4 tane aynı soyadı taşıyan insan
ların, hem başkan hem eşinin çalışmış olduğu, 2 tane soyadını taşıyan ailelerin adları ve soyadları 
elimde bulunmasına rağmen vermek istemiyorum; bunları biliyoruz. Dün TÜBİTAK'ın durumu buy
du. Bugün, TÜBİTAK daha evrensel olmak durumunda. Ciddî katkıları AK Parti İktidarı dönemin
de almıştır. Hükümetimiz, bu konuda son derece hassas çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. 

Buradan halkımıza seslenmek istiyorum: Bizim, siyasallaşma gibi bir amacımız hiçbir zaman ol
madı ve olmayacak. Bilimin evrensel olduğunu ifadelendirdim. Aksine, hükümetimiz, özgür düşün
cenin, siyasal baskıların tarihe kötü örnekler olarak hapsedilmesini sağlayacak köklü değişimlerin 
gayreti içerisinde olmuştur. Bundan sonra, düşüncenin, sanatın, teknolojinin, TÜBİTAK'la ilgili, bilim 
insanlarıyla ilgili her türlü katkıyı vermeye... Bu arada, evrensel anlamda hakların ve hukukların kul
lanılması konusunda, insan haklarının ve özgürlüklerinin bana göre ve sana göre olmayacağını, yer
yüzündeki bütün insanlara ait olan hakları ve özgürlükleri içerisinde barındırdığını bilmekte yarar 
görüyorum. Dolayısıyla, hükümetler ile özerk kuruluşlarımızı çok farklı ve zıt politikaların tarafları 
olarak göstermek, ülkemize zarardan ve sıkıntılar vermekten başka hiçbir şey kazandırmaz. Kaldı ki, 
böyle bir durum söz konusu bile değilken, bu şekilde birtakım ifadeler kullanmak, politikalar üret
mek... 3 Kasımda, gereken demokratik cevabı halkımızdan aldığını düşünmekteyim. 

Bu ifadelerle toparlamak istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Garip, evet, toparlayın. 
RECEP GARİP (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Her türlü bilgi, her türlü teknik ve ulus, o ulusun anlayışıyla şekillenerek kendi ifadesini bul

ması gerekiyor. Fıtratına, anlayışına, inancına, tarihine, medeniyetine aykırı olan bilgiler, ken
diliğinden toplumsal yapıda yok olur. Üzerinde durduğumuz konu, evrensel yarışı hızlandıracak, 
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evrensel yarışa katkıda bulunacak, ulusumuzun, Türk evladının başarmasına katkıda bulunacak, 
yüzünü ak edecek, Bilim Kurulunun işleyişini hızlandıracak, performansını artıracak bir konudur. 

Elbette ki, insanların farklı düşünmeleri, hayata farklı bakmaları son derece doğaldır. Toplumların 
refahını ve gelişimini amaçlayan bu çabaların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi gerekmektedir. 

Bu duygularla, kurumun işleyişini ve içeriğini zenginleştirecek bu yasal değişiklikleri destek
liye.*-, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 
İkinci şahsı adına söz isteği, Van Milletvekili Haci Biner'e aittir. 
Buyurun Sayın Biner. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET ERSİN (İzmir) - Anayasa Mahkemesi kararından bahsedeceksin, değil mi? 
HACI BİNER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun 

teklifiyle ilgili olarak, tümü hakkında söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere, bilim ve teknoloji, günümüzde, göz kamaştırır-

casına hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeleri takip etmek, Türkiyemizi, olması gereken seviyeye; yani, 
muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak, elbette, halkın vekilleri olan bizlerin aslî vazifesidir. 

Bilim ve teknoloji denilince, ülkemizde ilk akla gelen kurum TÜBİTAK'tır. 1963 şartlarında 
kurulan bu müessesemiz, bilim ve teknolojiye açılan pencere olması gerekirken, maalesef, bir yıl 
öncesine kadar, teknolojide ve bilimde kendisine düşeni, idarî yapısındaki zafiyetten dolayı 
yapamamıştır; dolayısıyla, idarî yapısında bir değişikliğin yapılması zarurî olmuştur. 5016 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikten sonra, TÜBİTAK'ta canlanma başlamıştır. 

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, TÜBİTAK, 1964-2004 yılları arasında, üniversitelere, araş
tırma projeleri için 130 000 000 dolar destek vermişken, sadece 2005 yılında, yani, son bir yılda, 
aynı amaçla, 68 000 000 dolar kaynak ayrılmıştır. Bu demektir ki, TÜBİTAK'ın kuruluşundan beri, 
kırk yılda verilen desteklerin yarısından fazlası son bir yıl içinde verilmiştir. 

Yine aynı şekilde, 1964-2003 yılları arasında yıllık ortalama bütçesi 45 000 000 dolar iken, 
2005 yılında 450 000 000 dolar olmuştur; yani, son yılda, içinde bulunduğumuz 2005 yılındaki büt
çesi, kırk yıllık bütçe ortalamasının 10 katına çıkmıştır. 

Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki, nasıl oldu da bir anda değişti bu şartlar? Ben diyorum ki, 2003 
yılında AK Parti tarafından TÜBİTAK Kanununda yapılan bir değişiklikle gerçekleşmiştir. 

Bundan dolayı, TÜBİTAK'ın misyonunu tam olarak sürdürebilmesi için, hiyerarşik yapısının 
günümüz şartlarına uydurulması gerekmektedir ki, böylece, TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojiye yapacağı 
yatırımlarla, gelişmiş ülkeler ile bizim ülkemiz arasındaki teknolojik bilgi açığı kapatılabilsin. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, bugüne kadar, maalesef, teknoloji, satın alma ve uyarlama 
usulüyle uygulanmaktadır. Bu ne demektir; başkaları üretmiş, ülke olarak biz kullanmışız. Mesela, 
Hindistan'da yapılan bilgisayar yazılım programları, Japonya'da yapılan kamera ve fotoğraf 
makineleri, Finlandiya'da yapılan cep telefonları gibi saymakla bitiremeyeceğimiz örnekler, bizim 
teknoloji konusunda ne kadar dışa bağımlı olduğumuzun en iyi delilidir; yani, bir türlü, arzu edilen 
teknolojiyi yakalayamamışız. 

TÜBİTAK'ın internet sitesinde deniliyor ki: "Ulusal bilim ve teknoloji vizyonu: Toplumda 
bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sağlayan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüştürerek 
ulusal yaşam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir kılan, lider bir Türkiye." 

Bu yapısıyla, internet sitesinde yayımlanan Türkiye hayaline ulaşabilmiş midir; elbette 
ulaşamamıştır. Öyleyse, bu önemli kurumun tıkanan yapısının değişmesi şarttır. 

Maksadım, TÜBİTAK'ı yermek değildir, TÜBİTAK'a yeni bir çehre, yeni bir veçhe kazandır
mak için bir şeyler yapılması gereğinin altını çizmektir. Eğer, bizde, TÜBİTAK'ın yeni bir çehre 
kazanmasına vesile olursak, ülkemiz veri ve bilgiden bilgeliğe, teknikten teknolojiye sıçramayı sağ
layacak stratejik adımlardan birini atmış olacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletlerinde teknoloji ve bilim sayesinde, 2003 yılı 
verilerine göre, çalışan kişi başına üretilen millî gelir, 79 000 dolar, aynı şekilde Japonya'da 68 00ü 
dolar iken, bizim ülkemizde, maalesef, 10 500 dolardır. Görüldüğü gibi, bilgi ve teknoloji ihracatı, 
ülkelerin millî gelirlerine direkt etki etmektedir. 

Neticede, hangi boyutta bakılırsa bakılsın, ülkemiz uluslararası karşılaştırmalarda arzu edilen 
yerde değildir. Oysa, sahip olunan insangücü, doğal kaynaklar, jeopolitik konumu ülkemize büyük 
İmkânlar ve fırsatlar vermektedir. Bu imkânlar, bilmek ve bilgelikle sağlanır. Ülkemizde rekabet 
avantajı sağlayan bilgi, teknoloji ve bunları kullanabilme kabiliyetinin geliştirilmesi gerekir. Bu da, 
başta TÜBİTAK olmak üzere, TÜBİTAK gibi kurumların faaliyetleriyle gerçekleşir. 

Teknolojik gelişmeyi destekleyen politikaların, ülkelerin ekonomik büyümesinde çok büyük 
katkıları olduğunu kimse inkâr edemez. Son elli yılda Amerika Birleşik Devletlerine yüzde 50, Al
manya'ya yüzde 78, Japonya'ya da yüzde 55 büyüme katkısı sağlayan teknoloji, acaba ülkemize ne 
kadar büyüme katkısı sağladı; sanırım bunu çok iyi analiz, etmemiz gerekir. 

Tüm dünyadaki bu gelişmeler ışığında, TÜBİTAK'ın misyonunun, bilimsel araştırma ve geliş
tirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bilgiye erişimin ötesinde, bunların ülkemizin ekonomik 
ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Ülkemiz, kalkınmasının en önemli öğelerinden birisi olan bilim ve teknoloji 
alanında istenen noktaya gelebilmek için, önce, bilim ve teknolojiyle özdeşleşen kurumumuz 
TÜBİTAK'ın durumunda bu kanunla çağın koşullarına göre değişiklik yapmalı ki, sonra ülkemizin 
hedefleri doğrultusunda iyi neticeler alınsın. Böylece, TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği bilimsel ve tek
nolojik faaliyetlerin amacı ve alanı da net olarak belirlenmiş olsun. 

Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünü yükseltmek, 
ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, ülke güvenliği, insan ve çevre sağlığı gibi stratejik 
alanlar, TÜBİTAK'ın bizzat gerçekleştirmesi gereken faaliyet alanları olmalıdır. 

Ülkemizde özellikle geçmiş yıllarda büyük bir beyin göçü olmuştur; yani, yetişmiş eleman ül
keyi terk etmiş, başka ülkelerin hizmetine girmiştir. Niçin bunlar yaşanmıştır? Bunu kendimize sor
duğumuzda şu cevabı alıyoruz: Çünkü, üniversite İle özel sektör, sanayi gibi kurumlarımız arasın
da bir kopukluk yaşanmış, yetişmiş kalifiye eleman kendisine kucak açacak bir kurum bulamamış
tır. İşte size bir belge göstereceğim. Dün bir gazetenin başlığında yayımlandı. YÖK ve üniver
sitemizin hali: "YÖK, meslekî eğitimi bitirdi" diyor. Maalesef, bu bir gerçektir; ama, acıdır. 

Değerli arkadaşlar, geçmişteki hataların bir daha yaşanmaması için, 'TÜBİTAK ve bu gibi 
kurumlar bu kopuklukları ortadan kaldırıp, sanayiin üniversiteyle işbirliğini sağlayacak program 
çalışmaları geliştirmelidir. Böylece, beyin göçünün de önüne geçileceği gibi, ülkemiz için yeni 
vasıflı istihdam alanları da gerçekleşecektir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Biner. 
Sayın milletvekilleri. Sayın Mustafa Özyurt, Başkanlığımıza müracaat ederek, şahsı adına söz 

alan Adana Milletvekili Sayın Recep Garip'in, kendisinin isminden bizzat bahsetmek suretiyle, ken
disine ait olmayan, kendi fikirlerini değişik şekilde ifade eden bir beyanı olduğunu, dolayısıyla, 
kendisine bir sataşma olduğunu ifade etmiş ve bizden söz istemiştir. 

Zabıtları getirttim; cümleyi okuyacağım, daha sonra kararımı arz edeceğim: "Bursa Millet
vekili Mustafa Özyürek -orada bir yanılma var, Ozyurt olacak- Beyin ifadelerini ise, hayretle, bir 
bilim adamına yakışmayacak olan birtakım yüklemelerde bulunduğunu da ifadelendirmek is
tiyorum." Bu kadar; başka şeye geçiyor. 

Ancak, elbette ki, bir bilim adamı olarak Sayın Özyurt'un, bu konuda bir tavzihi, bir açıklaması 
olmasını Başkanlık olarak uygun gördük. İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre, bir sataşmaya mey
dan vermeyecek şekilde Sayın Özyurt'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özyurt. 
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V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
}.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Adana Milletvekili Recep Garip'in, konuşmasında, 

ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ben, bu 

"saiaşma" kelimesini hiç sevmiyorum, onu söyleyeyim. Adım geçtiği için, Adana Milletvekili ar
kadanım, adımı vererek konuşma yaptığı için, birkaç cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Benim bilimsel yönümden söz etti arkadaşım. 1966 mezunuyum, 39 senelik hekimim, 22 
senelik de profesörüm arkadaşlar. O bakımdan, bunu, saygıdeğer arkadaşımın bilgilerine sunmak is
tiyorum; takdir sizin. 

Değerli arkadaşlarım, deniliyor ki, biraz önceki arkadaşlarımdan bir tanesi dediler ki, "Üniver
siteyle işbirliği yapılsaydı" Şu önünüzdeki teklifte, üniversitenin geçtiği bir tek üye var; "14 üyeden 
1 tanesi Yükseköğretim Kurulundan seçiliyor" deniliyor. 

Bununla mı, yani, bu mu işin ciddiyeti, üniversiteyle işbirliği yapalım, üniversiteyle şöyle böy
le çalışalım demeniz?! Bunu nasıl ciddîye alabiliyoruz, onu anlayamıyorum... Üniversiteden 1 kişi 
seçiyorsunuz; onu da, Başbakan seçiyor, diyor ki: "Şunu alıyorum ve atıyorum." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bir konuşmasında TÜBİTAK'ı tanımlarken "12 kişiden 
olması, kendin pişir kendin ye, demokratik olmayan, dışa kapalı bir kurum, dışa kapalı bir süreç" 
diye eleştiriyor. Şimdi, bu kurulun 7'sini Başbakan kendisi seçiyor ve atıyor. Bu mu yani demok
ratik oluyor?! 7'sini Başbakan atıyor, o zaman demokratik oluyor da, 12 kişilik bilimsel kurulun seç
tiği bilim kurulu demokratik olmuyor... 

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Hep böyle lafa geldiği zaman uluslararası, işte, evrensel 
laflar ediyoruz. Bakın, bunlardan uluslararası düzeyde olan söyleyebileceğim kurumlar var. Örneğin, 
Amerika Birleşik Devletlerindeki -Türkçe olarak söylüyorum- NSF örneğinde Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı atıyor. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan tek seçici ve tek söz 
sahibidir; buna rağmen, Kongrenin onayını istiyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
isterse savaş ilan eder, sonra Kongreden onay ister. Burada bu kurulun seçilmesinde, bu kurulu seçip, 
başkanını da atamasında diyor ki: "Ben, bu kişiyi atıyorum; ama, Kongreden de onay istiyorum." 

Fransa'da CNRS diye geçen bir kurum var. Diğer kurum ve kuruluşlardan üyeler seçiliyor, Baş
kan veya Başbakan atıyor; yani, seçen, bizdeki gibi Başbakan seçip atamıyor, seçilenleri Başbakan 
atıyor. İtalya'da da aynı şekilde, yine, buna benzer bir örnek var. 

O bakımdan, değerli arkadaşlarım, yani, bu işi inada bindirmemek lazım. Gelin, şu işi daha der-
li toplu yapalım. Biz bunu altkomisyonda da söyledik, dedik ki, gelin, madem, TÜBİTAK'ta bir 
değişiklik istiyorsunuz, eğer, gerekiyorsa bunu altkomisyonda uzun uzun tartışalım, en iyisini yap
maya çalışalım. TÜBİTAK geleceğimiz, bizim, belki TÜBİTAK'la bir işimiz olmayacaktır sizlerin 
veya benim; ama, bizden sonra gelen neslin, çocuklarımızın, torunlarımızın, belki, TÜBİTAK'la çok 
işi olacak. Onun için, bu kurumu sizlerin ellerinizle harap etmeyelim, gelin, önümüzdeki günlerde 
bunu tartışalım, daha iyi bir kurum haline getirelim. Tek başına siyasî iktidarın eline verirsek; yalnız, 
bugün siyasî iktidar sizsiniz yarın öbür gün başkası gelecektir; her gelen istediği gibi kullanır bunu. 

Madem demokrasi diyorsunuz; gerçekten demokrasiye inanıyorsanız şu kurumu hakikaten 
demokrat bir kurum olarak oluşturalım, seçelim ve ondan sonra da alnımızın akıyla, TÜBİTAK 
böyle bir kurum oldu diyelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.41 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.03 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin tümü üzerindeki gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 
Soru ve cevap kısmına geçiyoruz. 
Soru ve cevap kısmında, Sayın Gazalcı'nın ekranda ismi var. 
Buyurun Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını diliyorum. 
1- Bu TÜBİTAK konusunda, daha önce çıkan bir yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var. 

TÜBİTAK'la ilgili, oradaki yöneticilerle ilgili, çeşitli, kesinleşmiş idarî kararlar var, süren mah
kemeler var. Bu yasa çıkarsa, bu kesinleşmiş idarî mahkemeler ve süren mahkemeler ne olacak? 
Hukuk devletine nasıl sığdıracağız? 

2- Eski yasada yeterince özerk olmadığı ileri sürülüyor. "Bu yasa daha özerktir" deniyor iktidar söz
cülerince. Bilim Kurulunun 7'sini de Başbakan atıyor. Eskiye göre nasıl daha ileri bir özerklik getiriliyor? 
Özerklik kalkıyor diye biliyorum ben, bu tasarıyla onu karşılaştırdığım da. Siz, ne diyorsunuz? 

3- TOBB'dan 2, YÖK'ten de 1 üye seçiliyor. Yani, bu oran... Üniversiteyle işbirliği yapma an
layışı ileriye sürülüyor, bilim kuruluşuyla; ama, üniversiteden 1 üye seçiliyor. Bu, nasıl bir iş?! 

Son sorum: Ar-ge için TÜBİTAK'a başvuran proje sayısı bu yıl ne kadar olmuştur? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gazalcı. 
Başka soru yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın mil

letvekilimize yazılı cevap vermeyi daha uygun buluyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi 
ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları 
geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, 
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araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve 
teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerk
liğe sahip, Başbakanlıkla ilgili "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. 
Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır." 

"Kurum, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın 

Mustafa Gazalcı; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, kısa adı TÜBİTAK, yasa önerisi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım; tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa önerisi, dozu kaçmış klasik bir AKP örneği; hukuka, Anayasaya, 
etik kurallara aykırı bir öneriyle karşı karşıyayız. 14 kişilik Bilim Kurulunun 7'si Başbakan tarafın
dan atanıyor, geri kalan 7'si de yine Başbakan tarafından onanıyor ve Başbakana bağlanıyor. 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Başbakana bağlı zaten. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Eskiden, Başbakan yalnız iletme göreviyle görevliyken, 

hiçbir etkisi yokken, şimdi, tamamen Başbakana bağlı. Ne gariptir ki, hâlâ özerk olduğu savlanıyor. 
Bir öneriyle karşı karşıyayız. Amaç nedir: Amaç, bu bilim kuruluşunu ille de ele geçirmek ve orada 
siyasal etkimizi göstermek; açıkça da söylendi AKP sözcülerince, burada bu etkiyi göstermek. Daha 
da öte -ben kadrolaşmayla da yeterli görmüyorum- bilimi yönlendirme ve baskı altında tutma an
layışı var. Belki bundan da öte, TÜBİTAK bilimsel yayınları var ve bu yayınlar da "Bilim ve Tek
nik" gibi 449 uncu sayıya ulaşan ve çok büyük, kendi alanında birinci derecede baskı yapan, "Çocuk 
Bilim" gibi 88 inci sayıya ulaşmış, çocuklar arasında sevilen, bilimsel teknik dergiler; ayrıca, 
"Popüler Bilim Kitapları" var; onlar da çok etkili ve kimileri 30 000'in üzerinde baskı yapıyor, 
bilimsel düşünceyi topluma yayıyor. Çıkardığı makaleler, evrim kuramı dahil, bilimsel makaleler, 
kimilerini rahatsız etmiş olmalı ki, bir bütünle... Benim aklıma başka türlü bir şey gelmiyor; amaç
lardan birisi bu olabilir. Yani, dergisiyle, kitabıyla, makalesiyle, bilim üreten bu kuruluştan rahatsız 
olmak... Böyle bir bilimsel görüşün biz yayılmasını toplumda istemiyoruz; biz, evrim kuramını is
temiyoruz; biz, bilimsel düşüncenin gençlerimize çocuklarımıza aşılanmasını istemiyoruz... 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Yapmayın Hocam... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Burada söylenmeyen ikinci bir neden olabilir. TÜBİTAK 

bir proje desteği veriyor. 1963'ten beri, kurulduğundan beri, üniversitelere hep destek veriyor; 
1996'dan bu yana da, sanayie veriyor. Şimdi, burada konuşan arkadaşım diyor ki: "TÜBİTAK kapalı 
bir kurum, ne sanayiyle ilgisi var; toplum değişti, nüfus değişti, dışsatım değişti." Elbette değişecek; 
sanki, sanayiyle şimdiye değin hiç ilişkisi yokmuş gibi, burada, AKP sözcüleri söyledi; oysa, 
1996'dan bu yana, ilgili bilim kuruluşu, sanayi alanındaki projelere de destek veriyor. Bu destekler 
trilyonlara varıyor... 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Evet... Devam edecek... Doğru... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - ...ve arkadaşlarımızın söylediği gibi bu yıl da artırıldı. Bir 

amaç da, bu projeleri tarafsız bir TÜBİTAK Kurulunun seçmesi yerine, kendi etkilerinde bu 
projelere destek olmak. Başka türlü... Ortada Anayasa Mahkemesi kararı var, idarî kararlar var, bir
çok kararlar var; bunlar yok sayılacak ve TÜBİTAK yasa değişikliği getirilecek! Burada, yasa 
önerisini getiren arkadaşım, hiç, 2003'ten beri AKP'nin TÜBİTAK ile uğraşmalarından söz etmedi; 
kapalı, kendi kendine seçim yapan bir kuruluşu, birdenbire, dünya değiştiği için, sanayiyle işbirliği 
yapılması gerektiği için, bir zorunlu yasa değişikliği getirmiş gibi sundu. 

Değerli arkadaşlar, TÜBİTAK Bilim Kurulu seçilmesinde, öyle, sürekli kendini seçen bir 
kuruluş yok; bir seçilen bir kez daha seçilebiliyor -bugünkü öneride olduğu gibi- ikinci kez seçil
miyor. Doğruları, halkımızdan da, buradan da saklamayalım, çarpıtmayalım. 
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Bilim, bilim insanlarının işidir değerli arkadaşlar. Yok, bilim bilim için değildir, bilim insan 
içindir... Peki, bilimi siyaset mi üretir, biz mi yaparız?! O kuruluşu siyasallaştırdığınız zaman bilim 
olur mu?! Bilim, bilim insanlarının işidir. Oraya karışmak, gölge yapmak, etki yapmak, bilimi göl
geler. Siyasal etkiyle bilim üretilmez. Öyle söz oyunları yapmayalım; yani, sanki, TÜBİTAK'ta, 
1963'ten bu yana onca başarılı çalışmalar, üretim yapılmamış gibi, "toplum değişti", efendim, "bilim 
bilim içindir", "orada kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar..." Hayır, üniversitelerle işbirliği 
TÜBİTAK'ta var, orduyla işbirliği TÜBİTAK'ta var, sanayiyle işbirliği var, demin sözünü ettiğim 
bilimsel yayınlar var; yani, o kadar çok başarılı hizmetleri var ki... TÜBİTAK'ı ille de ele geçirme an
layışı... Peki, TÜBİTAK'la ilgili üniversiteler ne diyor şimdi, hiç dönüp bakıyor musunuz? Örneğin, 
bu konuda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. 
Dr. İsmet Vildan Alptekin "TÜBİTAK siyasallaştırılır, bilim yaşamı büyük yara alır bu öneri geçerse" 
diyor. YÖK Başkanı Sayın Erdoğan Teziç "bu değişiklik, mahkeme kararlarına karşı hile yapmak 
demektir" diyor. Bir anayasa hocası aynı zamanda Erdoğan Bey. Ankara Üniversitesi Rektörü, 
Senatosu, Başbakanın boyunduruğu altında bir bilim kurulu olamayacağını, TÜBİTAK'ın siyasetten 
arındırılması gerektiğini, yani "bu yasa siyasallaştıracaktır, ondan arındırılması gerekir" diyor. 

Şimdi, ben sizlere soruyorum, sizin sözcülerinize soruyorum: Bir tek üniversite, bir tek rektör, 
bir tek bilim adamının "gerçekten de TÜBİTAK bu yasa önerisini bekliyordu, öyle olunca bilimsel 
buluşlar artacaktır" dediğine dair bir tek örnek gösterin bize, bir tek! Ben, size, onlarca demokratik 
kitle örgütlerinden, burada kurumlardan söz ettim. Bakın, Üniversitelerarası Kurul Başkanının söy
lediğini, YÖK'ün söylediğini, saygın üniversite rektörlerinin söylediklerini söyledim. 

Değerli arkadaşlar, burada "ben yaparım" anlayışı var "ben çoğunluğum, egemenliği, devleti 
bütünüyle kullanırım" anlayışı var. İşte, başından beri AKP ile anlaşamadığımız, iktidarla an
laşamadığımız budur. Türkiye bir hukuk devleti, anayasal bir devlet. Siz egemenliğin tümünü, 
buradaki çoğunluğunuza güvenerek yapamazsınız ve her şeyi, Anayasaya karşın, hukuk devletine 
karşın yapamazsınız; yapamadınız nitekim. Bundan öncekiler Cumhurbaşkanından döndü, Anayasa 
Mahkemesinden döndü ve idari mahkemelerden döndü. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, elimizdeki yasa teklifinin gerekçelerine bakıyorsunuz... Biliyor
sunuz, 2003'te, bir kereye özgü Başbakana yetki veren bir tasarıyla geldiniz karşımıza. O zaman, o 
yasanın gerekçesinde dediğiniz -bu, tutanaklarda var- şuydu: "TÜBİTAK çalışmıyor, çalışamaz 
duruma geldi; onu tekrar çalışır duruma getirmek için, biz, bu yetkiyi istiyoruz." Güzel, bakın, 
TÜBİTAK'ın ne sanayiyle işbirliği yapamadığı, ne toplumun değiştiği, hiçbir şey yok. 

Şimdi, arada hiçbir şey olmamış gibi, 2003'ten beri oralarla uğraşıp... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GA/AECI (Devamla) - Kişisel söz istemim de vardı Sayın Başkanım; ekleyebilir 

misiniz. 
BAŞKAN - Elendim, sizden önce kişisel konuşma isteği olduğu için ekleyemiyorum, sizin 

sürenizi uzattım. 
Buyurun elendim. 
MUSTAFA GAZAECI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tabiî, daha söyleyeceklerimizin başın

dayız; ama, bugünkü yasa önerisinin gerekçelerinde diyor ki "sanayiyle işbirliği, sürdürülebilir bir 
gelişme." Açıkça da söylenmiyor; ya, biz bu kuruluşu ele geçireceğiz denilmiyor. 

Peki, ben, şimdi, size soruyorum: O bir kereye özgü atama yetkisi Cumhurbaşkanından dön-
mese, Anayasa Mahkemesi iptal etmeseydi, bunu getirecek miydiniz? Hayır, getirmeyecektiniz. O 
zaman, ya o yanlıştı ya bu yanlış. İkisinin arasındaki gerekçelerde hiçbir benzerlik yok, tutarlılık 
yok değerli arkadaşlar ve gerçekten, insan, bunun Türkiye'de yaşanmasına şaşıyor, böyle bir şey 
nasıl olabilir diyor ve inandırıcı olmuyor. 

Eskiden, Anayasa bir kere delinse ne olacak, biz yolumuza bakalım deniliyordu. Değerli ar
kadaşlar, şimdi, bir kere değil, birçok kez... Hele bu kere, bu TÜBİTAK çuvala da sığmıyor. Bakın, 
gerçeklen o kadar mahkeme kararı var ki, idarî kararlar var ki, Anayasa Mahkemesi kararı var ki. 
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Cumhurbaşkanının gerekçeli kararını bir okuyun lütfen; diyor ki: "Kamu yararı gerekli. 
Anayasamız hukuk devleti diyor. Evrensel hukuk kurallarına da uymak gerekir. Bu teklif, evrensel 
hukuk kurallarına ve kamu yararına uymuyor." Peki, bunu bile bile, siz, niçin ısrar ederek, mahkeme 
kararlarını uygulayacağınız yerde, işi olağan akışına bırakacağınız yerde "hayır, ben bir yasa 
çıkarırım..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, son cümlenizi alıyorum. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki Başkanım. 
Benim söyleyeceklerim bitmedi. Ben, uzatmak ve sizi daha fazla üzmek istemiyorum; yerime 

geçip, sıram geldiğinde tekrar konuşacağım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Reha Denemeç; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA REHA DENEMEÇ (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, Mustafa Bey sordu "bu kanun teklifinin gündeme getirilmesinin nedeni 

neydi, ne güzel işleyen bir sistem vardı" dedi. Biz söyledik, açıkladık; ama, belki net açıklayamadık, 
bazı şeyler anlaşılmadı. Ben, tekrar, bir iki şeye değinmek istiyorum. 

Bakın, 1993 yılındaki kanun hükmünde kararnamenin hukukî bazı boşlukları vardı. Orada, 
bilim kurulu tarafından atanan insanların, Başbakan tarafından onaylanması söz konusuydu. Onay
lama yetkisi verilen Başbakanın, çok doğal olarak, onaylamama yetkisi de vardır. Evet, Sayın Baş
bakan onaylamadığı zaman ne olacağı hiçbir şekilde belli değil, tamamen muallak. 

İkincisi -söyledim, vekâletle ilgili- vekil olacak insanlar "bir şekilde ayrılan üyenin kalan süresi 
kadar vekillik yapar" deniliyordu. Peki, süre bittiği zaman, Başbakan onaylamazsa, oradaki boşluğa 
kimi vekil olarak atayacağınız hukuken belli olmayan bir süreç; çünkü, süre dolmuş. Kalan süre 
kadar vekillik yapabiliyorsunuz; olmayan bir sürenin, 1993 yılında çıkan bu kanun hükmünde 
kararnameye göre vekilliği söz konusu değil. İşte, sistemin kilitlenmesi bundan dolayıydı. Bunun 
için, değişiklik yapılması gerekiyordu. Bizim, kesinlikle, bilimi yönlendirmek gibi bir gayemiz yok; 
burada, çalışan, kilitlenmeyen bir sistem gayesi var. 

Mustafa Bey, TÜBİTAK yayınları... Kesinlikle, onların yasaklanması, engellenmesi gibi bir 
şey söz konusu değil. Bu, sizin vehmettiğiniz, korktuğunuz bir şey. Biz iktidara gelmeden evvel de, 
bizim için neler dediler; bunlar şöyle yapacak, bunlar böyle yapacak... Geldiğimizde, Avrupa Bir
liğiyle ilgili neler yapacağımızı, ekonomiyle ilgili neler yapacağımızı söyledik, söylediklerimizi de 
geldikten sonra yaptık. TÜBİTAK'ta da bunları söylüyoruz, söylediklerimizi de bu kanun yasalaş
tıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra yapacağız. Bunu da. üç sene sonra, beş sene 
sonra, on sene sonra, nasıl Türkiye'nin ileriye gitmesinde faydası olduğunu bu kanun değişikliğinin, 
hep beraber göreceğiz inşallah. 

TÜBİTAK, gerçekten, geçmişte kapalı bir kurumdu demedik biz: TÜBİTAK Bilim Kurulunun 
seçimi kapalıydı dedik. TÜBİTAK tabiî ki açıktı, sanayiyle tabiî ki işbirliği yapmaya çalışıyordu; 
ama, ölçeğine baktığınızda... Ben bir iki rakam vereyim: 2002 yılındaki en yüksek rakam, o zamana 
kadar, yani, 63'ten beri, ancak 138 000 000 dolarlık bir tonlaması söz konusu TÜBİTAK'ın; ama, 
2004 yılı rakamına bakıyoruz -bakın, 2005'teki 506 trilyondan bahsetmiyorum- bu rakam iki 
katının üzerine çıkmış, 291 000 000 dolara ulaşmış. Demek ki. TÜBİTAK'ı biz çalıştırıyoruz, kilit
lemiyoruz, mevcut sistemiyle de çalıştırmaya çalışıyoruz; bunu çok daha ileriye götürmek için bu 
gayret içerisindeyiz. 

Şimdi, Sayın Başbakanın -ben, bir daha burada tekrarlamayacağım- nasıl seçim yaptığı, kim
leri seçtiği ve o seçim sisteminin nasıl olduğunu size izah ettik ve burada, özerkliğin ben tanımını 
yaptım; dedim ki, özerklik, burada, seçilen insanların değişmemesidir. onların kararlarına karışıl-
mamasıdır. Dört yıl boyunca, seçilen Bilim Kurulu üyeleri, özerklik içerisinde, kararlarında yetkin 
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olarak kararlarını vereceklerdir ve o kararlarından dolayı görevlerinden alınmaları mümkün değil
dir; bunu söyledik ve nasıl seçildiği de belli. Yani, birçok kesimden insanlar geliyor ve bu insanlar 
oradan buradan değil. Akademik kariyerin şeyi belli. Bir profesörün nasıl profesör olacağının her
halde belirli kriterleri vardır. YÖK'ün o kriterlerinden geçmeden bir insanın profesör olması, 
akademik yetkinliğinin olması mümkün değildir. 

Şimdi, burada -bilen bilir- ben söz oyunları yapmak için gelmedim ve bugüne kadar yap
madım. Bu kürsüyü de bugüne kadar işgal etmiş bir insan değilim. Belki, üçüncü, dördüncü söz 
alışımdır bu kürsüde. Ne gerekiyorsa, neyse ben onu söylerim, ne fazla söylerim ne eksik söylerim 
ve söz oyunlarına da girmeyen bir insanım. 

Şimdi, Mustafa Bey bir şey söyledi. Bir tek örnek... Yani "üniversitelerden herkes karşı çıkıyor 
bu kanun teklifine" dedi. Mustafa Özyurt Beyle beraber iki gün evvel Manşet programındaydık. 
Kendisi de burada. Manşet programında Cemil Ankan Hocayı davet etmişti Mehmet Ali Birand. 
Biliyorsunuz, Cemil Ankan, Tosun Terzioğlu ile beraber 1993 yılında Bilim Kuruluna atanan 12 
üyeden biridir; Erdal İnönü'nün atadığı üyelerden biridir. Cemil Arıkan'ın söylediği şuydu, çok net; 
Mustafa Bey de burada. Cemil Ankan "TÜBİTAK'ın geçmişteki yapısı kumda oynamaya benziyor
du" dedi ve "TÜBİTAK'ın fonlaması gereken özel sektör lazımdı, özel sektöre fon akıtması lazım
dı; bunu yapmıyordu. TÜBİTAK'ın siyasî iradeden tamamen ayrı olması nedeniyle Bilim Kurulu 
içerisinde çok güzel kararlar alıyorduk; ama, bunu günlük hayata geçirmemiz mümkün değildi" 
dedi. Bunu söyleyen Cemil Ankan; Bilim Kurulunun bir üyesi, geçmişteki bir üyesi, Erdal 
İnönü'nün atadığı üye. Aynı şeyi Tosun Hocaya da sorabilirsiniz; eski TÜBİTAK Başkanı. Ben, bu 
açıklamaları yaptıktan sonra daha fazla söze mahal olduğuna inanmadığım için, sözlerimi burada 
noktalamak istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Denemeç. 
Şahısları adına söz isteği var. 
Adana Milletvekili Sayın Recep Garip; buyurun. 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1 inci maddeyle ilgili ifadelerimi 

sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle, 1 inci maddede TÜBİTAK'la ilgili olan konu, 
TÜBİTAK'taki "teknik" kelimesi ile "teknoloji" kelimesinin anlamları üzerinde yoğunlaşılması 
gerektiği konusunda sözlerime başlamak istiyorum. 

Teknik, bir işin nasıl yapıldığını bize gösterir; yani, bir işi nasıl yapacağımızı, nasıl yapıldığını 
bize aktarır, ifadelendirir. Belki, bu, dün, geçen yıllara dönüldüğü, bakıldığı zaman, 1963'lü yıllara 
dönüldüğü zaman teknik kelimesi o günkü şartlarda belki yerinde olan bir ifadeydi; ama, bugün, 
teknoloji, bütünüyle hayatımıza girmiş, bütünüyle bizim hayatımızı şekillendiren, sanayii şekillen
diren, toplumsal yapımızı değiştiren anlayışlarımızı oluşturuyor. Yani, bütün dünyayla temasa 
geçiyorsunuz, tek bir tuşa bastığınız zaman, bütün dünyadaki bilgileri, verileri kendi ülkenizde pay
laşabilirle imkânına sahipsiniz. Bir bakıma, teknolojinin, bu anlamda değiştiği zaman TÜBİTAK'ın 
kapsamını daha çok genişleteceği konusunda, kuşkusuz, fayda olduğu düşüncesindeyim. 

Kısa adıyla TÜBİTAK, ülkemizde her türlü bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinde, tek
nolojik açıdan gerekli çalışmaların yapılmasında öncülük görevini başarıyla yerine getirmiş ve getir
meye devam etmektedir. Bu anlamda bakıldığı zaman, tekniğin yeterli olmadığını, teknolojinin 
bizatihi yeryüzündeki bütün insanlığın verilerinden, değerlerinden, gelişmelerinden hayatımıza yan
sıması gereken neler varsa, bunların mutlak surette kazanım halinde topluma yansıması gerektiği için 
teknoloji kelimesinin yerli yerinde kullanılmasını ve bilim ve teknolojinin bu anlamda da TÜBİTAK 
içerisinde yerini alması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu noktadan bakıldığı zaman, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunun isminin "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak 
değiştirilmesi, teknikten teknolojiye sıçramayı sağlayacak stratejik adımlardan biri olacağı düşün
cesindeyim. Bu çalışmaların bilimsel ve teknolojik anlamda daha geniş bir alanda icra edilmesi mak
sadıyla yapılacak olan bu düzenlemelerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle söz aldım. 
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Yasanın temel mantığı, sürekli yeniliktir, sürekli yenilenmedir, yeni projelere, yeni üretimlere 
açık olmadır; dünyanın hangi ülkesinde bir teknik alan varsa, teknolojik gelişme varsa, bunu ül
kemize taşımadır. Dolayısıyla, çağı takip etmek istiyorsak, çağdaş olmak istiyorsak, çağdaş dünyay
la yarışmak istiyorsak, mutlak surette, burada, teknolojinin hayatımızda yer aldığını ve teknolojiyi 
mutlak surette bizim kullanmamız gerektiği konusunda böyle bakılmasının doğru olduğunu 
düşünüyorum. Belki 1963 yılının, 63 ruhuyla yazılmış olan bir kanunun, çağa pek fazla ayak uy
durabildiğini söylememiz mümkün değil; ama, bugün, 2005 yıllarında, yeni yüzyılda, teknolojinin 
bütün alanlarında kendi teknolojisini kendi üretir hale gelmemiz gerektiği konusunda çalışmaların 
çok daha fazla aktif olması gerektiğini; bunun için de, TÜBİTAK'a verilmiş olan bütçenin, 530 tril
yonluk bir bütçenin belki yüzde 50'sinin, daha fazlasının yatırıma doğru aktarılması gerektiğini de 
üzerine basarak belirtmek istiyorum. 

Özellikle 2003 yılına bakıldığı zaman, 2003 yılında personel giderleri yüzde 30, cari giderler 
yüzde 31,5; yatırım giderleri yüzde 25,3 şeklinde bize yansıyor; yani, 2003 yılındaki yatırım için 
ayrılan, teknoloji için ayrılan, TÜBİTAK'ın asıl alanı olan bilime ve teknolojiye, projelere yatırım 
olarak geçecek olan yatırım payı yüzde 25,3'tür. 

2005 yılı ve bundan sonraki yıllarda giderek bütçesi artırılan TÜBİTAK'ın bütçesindeki bu 
yatırım payının çok daha fazla yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda teknoloji 
kelimesinin çok daha kapsayıcı, çok daha bize ufuk açıcı olduğunu düşünmekteyim 

Bu duygularla, hepinize sevgiler, sayılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
Evet, Sayın Reha Denemeç'in sözlerine hem cevap verip hem de düşüncelerinizi aktarmak 

üzere, buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, konuştuğumuz konu, bir bilim kurulu ve 1963'te kurulmuş. Şimdi, Sayın 

Reha Denemeç -öneri sahiplerinden bir arkadaşımız- benim söylediklerimi vehim olarak yorumladı, 
kendi korkum olarak yorumladı; böyle, sanki, ortada hiçbir şey yok, biz, bu konuları, yani, AKP'nin 
TÜBİTAK'ı hiç ele geçirme niyetleri yok diye söylemişiz gibi. 

Değerli arkadaşlar, belki o arkadaşın kişisel olarak iyi niyeti olabilir; ama, bizim için, olayların 
dili söz konusudur. Şimdi, bakın, sizi, böyle çok değil, hemen birbuçuk iki yıl önceye götüreceğim. 
TÜBİTAK, 2003 yılında kendi başkanını seçiyor, oybirliğiyle seçiyor ve hükümete gidiyor -o 
zaman Sayın Ertuğrul Yalçınbayır Başbakan Yardımcısı ve TÜBİTAK'tan sorumlu- "biz, Baş
kanımızı seçtik martın başında..." Sayın Yalçınbayır da "işte, bu yakında hükümet değişikliği 
olacak; etik olmaz; siz, isterseniz, bunu -başkanı- daha sonra getirin" diyor ve 30 Mayısta, Başkanın 
süresi, Namık Kemal Pak'ın, o zamanki TÜBİTAK Başkanının süresi dolacak. 58 inci hükümet 
bitiyor, 59 uncu hükümet geliyor ve 6 Mayısta resmen yazıyla bildiriyorlar "başkanımızı seçtik..." 
Bakın, 30 Mayısta süre dolacak ve kendi aralarındaki o üçte 1 yenilemeyi de yapıp, o adları da bil
diriyorlar. Başbakanın yalnız iletme görevi var, bakın; ama, ne yapıyor; sumenin altına atıyor Baş
bakan. Başbakan yetkiyi kötüye kullanıyor. Bir skandal, bir hukuk devleti skandali var aslında ve 
30 Mayıs oluyor. Bakın, süre doluyor; ama, başkan, bir sorun yaratmamak için, görev süresi dol
duğundan, ayrılıyor değerli arkadaşlar; o üyelerin ataması da yapılmıyor. 

Şimdi, TÜBİTAK'ın yasasına göre -bu Meclis kabul etmiş- 63'teki yasasına göre, Başbakan, 
Cumhurbaşkanına götürüyor; kendisi seçiyor Bilim Kurulu arasından ve seçiyor, görevini yapıyor; 
ama, zamanında atama yapılmadığı için, hükümet diyor ki: "Bu kurum görevini yapamaz duruma 
geldi ve çoğunluğu düştü." 

Şimdi, ben, size soruyorum; zamanında seçim yapılıp atama yapmayan mı suçlu; yoksa, tuzak 
kurup, atamayı yapmıyorsunuz, bekletiyorsunuz, diyorsunuz ki: "Çalışamaz duruma geldi, bana bir 
kerelik yetki verin" ve yetkiyi buraya getiriyorsunuz. Biz komisyonlarda kavga veriyoruz, olmaz, 
yanlıştır diyoruz; burada, Genel Kurulda söylüyoruz, "hayır, hayır" diyorsunuz, "çıkar, olur, yaparız" 
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diyorsunuz aynen bugünkü gibi. Cumhurbaşkanı gönderiyor -burada zamanım üç beş dakikayla 
sınırlı, onları okumak istemiyorum- Anayasa Mahkemesi gönderiyor. Bu arada, Anayasa Mah
kemesi kararları geri dönmez hilesiyle atama yapıyorsunuz oraya. 

Bakın, o yasayla, Anayasa Mahkemesinden dönmüş kararla atama yapıyorsunuz -şu andaki 
yönetim orada vekil olarak bulunuyor- yetmiyor; "asıl olarak atayın" diye Cumhurbaşkanına gön
deriyorsunuz. Cumhurbaşkanı diyor ki: "Dur; konu, Anayasa Mahkemesinde; ben asıl olarak 
atamam." Gerçekten, dediği gibi oluyor, Anayasa Mahkemesinden dönüyor. Bu arada idarî mah
kemelere gidiliyor. İdarî mahkemelerden, hem Sayın Namık Kemal Pak hem de öteki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitirmeye çalışacağım. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - ...mahkemelerden kesinleşmiş kararlar alıyor. 
Değerli arkadaşlar, eğer bu arkadaşımız, yani, bu öneriyi veren arkadaşımız, bu olaylar hiç ol

masaydı, yani, Anayasa Mahkemesinden, Cumhurbaşkanından dönmeseydi, şu anda yargıda karar
lar olmasaydı... Daha arada birçok şeyler var... Adam hakkında, görevden düştükten sonra denet
lemeye gönderiyorsunuz, suç atıyorsunuz, takipsizlikle sonuç veriyor, hiçbir suç bulunamıyor. 
Burada "Erdal İnönü'nün adını saygıyla anıyoruz, katkısı oldu" falan diyorsunuz. Erdal İnönü'yü ve 
adı olan arkadaşları siz mahkemeye sevk ediyorsunuz; yapmayın böyle, etmeyin böyle! Yani 
"oturum başına 200 000 000 verildi; dolayısıyla, fazla ödeme yapıldı" diyorsunuz, sonra yasa değiş
tiriyorsunuz, 1 milyara çıkarıyorsunuz oturumu; sonra da, bambaşka gerekçeler söylüyorsunuz. 

Bu yasa önerisi ilk değil. Geldiğiniz günden beri, TÜBİTAK'ı ele geçirmek, Bilim Kurulunun 
bilimsel yayımlarından duyulan rahatsızlık, projeleri kendi taraftarlarınıza bir şekilde vermek, orada 
kadrolaşmak, bilimi yönlendirmek; bunun altında yatan niyet budur. Bu vehim değildir, bu bir 
senaryo değildir, bu bir niyet değildir; bu, yaptıklarınızı, mahkeme kararlarını size hatırlatmaktır. 

Değerli arkadaşlar, o yüzden ben, bu yasanın aynen öncekiler gibi, Cumhurbaşkanımız, kamu 
yararına, hukuka, Anayasaya, evrensel kurallara aykırı olduğunu söyleyecek, geri döndürecektir; 
inanıyorum. Oradan çıkarsa, ikinci kez getirirseniz, yine zaman alırsanız; Anayasa Mahkemesine 
gideceğiz, oradan dönecek. 

Değerli arkadaşlar, arkadaşlarım da söyledi, birçok yasada böyle yapıyorsunuz. Çoğunluk, size 
bu hakkı vermez; çoğunluk, hukuk devleti yerine geçmenizi sağlamaz; egemenliği... 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, sürenizi çok aştınız. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki efendim. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Henüz oylamaya geçmedik. 
Sayın Özdoğan, buyurun, sorunuzu sorun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımıza şu soruları yöneltmek istiyorum: 
Dünyada bilim özgürdür. Bilimin ideolojisi yoktur; ideoloji ve siyasî etki alanına giren bilim 

ve bilim adamından, bilim adına asla hayır gelmez. 877 sıra sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaş
tığı takdirde, Türkiye'de bilimsel çalışma alanının çok büyük yara alacağı kanısındayım; çünkü, 
bilim siyasetin emrine girmiş bulunacak. Bunun nedeni, daha önce üyelerin büyük çoğunluğunun 
Bilim Kurulunca belirlenecek adaylardan seçilmesi ilkesinin yerine, üyelerin Başbakan tarafından 
doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenmesi öngörülüyor. 

Bu bağlamda şu sorulan sormak istiyorum: 
1- I^ğitim, bilim ve teknoloji sistemimiz yönlendirilmek istendiğine ve özgür olması gereken 

bilimin baskı altında bulundurulacağına inanıyor musunuz? 
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2- Bilimsel yeterliliği olmayanlar TÜBİTAK'tan destek alamadıkları için "TÜBİTAK'ta kayır
ma var" dedikodusunu çıkarmışlardır. Bilimsel yeterliliği olmayanların etkisinde kalmak, kalkın
manın motoru olan bilime vurulacak olan en büyük darbe değil midir? 

3- TÜBİTAK'ın bağımsız bilim kurullarınca yönetilmesi ve bilim kurulunun seçilmesi yerine, 
hükümet tarafından yönetiliyor olması, girmek için çaba sarf ettiğimiz Avrupa Birliği standartlarına 
uygun mudur? 

4- Yıllık bütçesi şimdi 500 trilyon olan TÜBİTAK'ın, bu bilimi bağlayıcı yasanın çıkmasında 
bir rant düşüncesi var mıdır? 

5- Bu yasayla bilim adamları baskı altına alınmış olacak. Bu durumun gelişmekte olan demok
rasimize büyük bir darbe indireceğine inanıyor musunuz? 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu, bir yasa önerisi, tasarısı değil. Elbette, yasa önerileri de bu Mecliste görüşülür, kabul edilir, 

reddedilir; bizimkiler değil, çoğunlukla iktidarınkiler oluyor; ama, TÜBİTAK gibi, kurumlaşmış, 
yerleşmiş bir kuruluşta, iki arkadaşımızın önerisi söz konusu. Hükümet, neden tasarı halinde bunu 
getirmedi, eğer böyle istiyorsa? Tam destek veriyor mu bu öneriye? 

Bir de, şimdi, TÜBİTAK'ta bulunan, geçici görevle, vekâleten işbaşında bulunan arkadaşlar 
var. Kazara, bu yeni yasa çıkarsa -çıkmamasını diliyorum, dönecektir hukuktan ama- eski Bilim 
Kurulundan yeni Bilim Kuruluna atama yapılacak mı, önceden böyle bir kararınız var mı; yani, es
ki yönetimden hiç almayacağız ya da mahkeme kararı hakkı kazanmış olanları atayacağız ya da 
bambaşka kişilerden atayacağız diye bir önyargı var mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bu 

soruların hepsine uzun uzun cevap vermem mümkün aslında, bir eski TÜBİTAK'lı olarak ve 
Yönetim Kurulu üyesi, eski Bilim Kurulu üyesi olarak; ama, bunlara yazılı cevap vermek daha uy
gun olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şimdi, oylamaya geçmeden önce, komisyonun bir açıklaması var. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Açıklamayı dinleyelim, ondan sonra... 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HACI BİNER 

(Van) - Sayın Başkan, kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesinde, kanunun tarih ve sayısının yanın
da, adının da "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun" olarak 
belirtilmesi gerekmektedir. Basılı metinde, sehven unutulmuştur; bunun düzeltilmesini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bu, komisyonun teknik bir açıklaması tabiî, yasa usulü bakımından. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Bu açıklama çerçevesinde, 1 inci maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter

sayısını arayacağım. 
1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, maddenin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştır. 
19.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.45 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.45 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, teklifin 1 inci maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamış

tı. Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunup karar yetersayısı arayacağım; ancak, şu ana kadar Komis
yon ve Hükümet yerini almadığından, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.46 

- 6 7 0 -



T.B.M.M. B:92 29 . 4 . 2005 0 : 6 

ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati : 19.50 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Altın
cı Oturumunu açıyorum. 

877 sıra sayılı teklifin müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

7.- 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) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, görünen o ki, daha sonraki işlerde de Komisyon ve Hükümetin burada ol

mayacağı anlaşıldığından, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için, 3 Mayıs 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

İyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.53 

- 6 7 1 -



T.B.M.M. B : 92 29 . 4 . 2005 O : 6 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'mn, İzmir'deki kamu yatırımlarına, liman 

genişletme ve çevreyolu projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/5211) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygı lanmla. 

Ifkan MIÇOOGULLARI 
İzmir Milletvekili 

2004 yılında ülkemizde vergi geliri tahsilatındaki artış ortalaması % 7 
iken İzmir'de bu artış % 25 olarak gerçekleşmiş ve %91.44 oranındaki vergi 
tahsilatı ile İzmir Türkiye birincisi olmuştur. Bu durum kayıt dışı ekonominin 
sürekli istismar edildiği Türkiye için önemli bir istisna oluşturmaktadır.Bu 
doğrultuda; 

)- 2004 yılında İzmir'de tahsil edilen vergi miktarı toplam ne kadardır ? 
2004 yılında İzmir'e gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin toplam 
bedeli ne kadardır ? 

2- Köklü bir ticaret ve sanayi geleneğine sahip olan İzmir'de Liman 
genişletme projesinin önündeki engeller ile liman kapasitesinin 
arttınlamamasının nedenleri nelerdir ? Bu konuda neler yapılmaktadır? 

3- AB ile bütünleşme çabalarına en kolay uyum sağlayacak illerin 
başında gelen İzmir'de çevre yollan inşaatının yıllardan beri 
tamamlanamaması konusunda ne düşünüyorsunuz ? 

4- izmir Vaciel' Ls;c:r. ve Üpsıyon Borsası "i:;:: açılışında yapnğ'r:: 
konuşmada İzmir Çevre yolu kuzey dalının 2 yıl içinde, Beydağ 
barajının ise çok kısa bir zamanda biteceğini ifade ettiniz. 2005 yılı 
bütçesine bu miktar ödenek konulmadığı halde finansmanının nasıl 
temin edeceksiniz ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.12-21 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 30/03/2005 tarihli ve 
D.02.0.KKG.0.12/106-430-22/1403 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOĞULLARI'na ait 7/5211 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1- İzmir ilinde 2004 yılında tahsil edilen vergi miktarı (red ve iadeler dahil) 
8.635.289.000 YTL.'dir. Aynı yıl İzmir'e yapılan yatırım ve hizmet harcamaları toplamı ise 
2.669.165.000 YTL.Mir. 

2- Ulaştırma Bakanlığından alınan bilgilere göre; 
İzmir Limanına draftı yüksek gemilerin girmesini sağlamak üzere, körfezi limana 

bağlayan kanalın minimum -14 metreye taranması gerekmekte, ayrıca İzmir Limanında halen 
yaşanan sıkışıklığa kısa dönemde çözüm olması amacıyla, İzmir Limanının tevsii edilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çevre Bakanlığı ve ilgili kuruluşların katılımıyla yapılan toplantılar sonucunda 
taramadan çıkacak malzemenin, İzmir Limanı içinde tevsiat alanında bertaraf edilmesi 
konusunda görüş birliğine varılmış olup, bu konuda Çevre Bakanlığından uygun görüş alınmıştır. 

İzmir körfez taraması ile İzmir Limanı geliştirilmesi 2 nci kısım inşaatı projelerinin 
"İzmir Limanı Tarama ve Tevsii Projesi" adı altında birleştirilerek, yap-işlet-devret modeli ile 
DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmek üzere ihalesi için Yüksek Planlama Kurulu' 
ndan 11.05.1999 tarihinde yetki alınmıştır. 

Adı geçen projeye ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı onaylanmış olup, söz konusu ihalenin 
gerçekleştirilmesiyle İzmir Limanında ilave 500.000 TEU konteynır elleçleme kapasitesi 
sağlanabilecektir. 

Ülkemizin batıya çıkış kapısı olan İzmir Limanının Şehrin içinde yer alması ve liman 
geometrisinin başkaca tevsiata izin vermemesi nedenleriyle, bölgenin uzun vadedeki liman 
ihtiyacı kapasitesini karşılamak ve "Konteynır Aktarma Merkezi - Hub Port" olarak hizmet 
vermek üzere planlanan "Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı Projesi", 2000 yılında Ulaştırma 
Bakanlığı ve JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) teknik işbirliği çerçevesinde tamamlanan 
Ulusal Limanlar Master Planı (Ulimap) sonuçlarında öncelikli proje olarak yer almış olup, 
yatırımın büyüklüğü, zamanlaması, fizibilite ve çevre etkileşim değerlendirmesi ile ilgili ayrıntılı 
çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu bağlamda, Ülkemiz ve İspanya Krallığı arasında imzalanan 98/10688 karar sayılı 
Milletlerarası anlaşma çerçevesinde, İspanya Hükümetinden sağlanan hibe ile "Kuzey Ege 
(Çandarlı) Limanı Güncelleştirilmiş Fizibilite Etüdü" işinin ihalesi Ulaştırma Bakanlığınca 
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gerçekleştirilmiş olup, sözü edilen çalışma bu yıl içinde tamamlanacaktır. Aynı proje kapsamında 
fizibilite etüdü ile birlikte yürütülen ÇED (Çevre Etkileşim Değerlendirmesi) araştırmasına ait ÇED 
Raporu Çevre ve Orman Bakanlığınca 17.03.2005 tarihinde onaylanmıştır. 

Yukarıda sözü edilen fizibilite etüdü çalışmasının tamamlanmasını müteakip Kuzey Ege 
(Çandarit) Limanının yapım işi önümüzdeki yıllar yatırım programına teklif edilebilecektir. 

3- Karayolları Genel Müdürlüğünden alman bilgilere göre; 
İzmir Çevre Yolu- Aydın Otoyolu projesiyle; 50 km'lik İzmir Çevre Yolu, 96 km'lik 

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollan dahil olmak üzere toplam 167,6 km uzunluğunda bir 
otoyol öngörülmektedir. 

2004 yılı sonu itibarıyla 96 km'lik tzmir-Aydın Otoyolunun tamamı, 50 km'lik İzmir 
Çevre Yolunun 30 km'si tamamlanarak hizmete açılmıştır. Tek yönlü toplam uzunluğu 2188 mt 
olan iki adet tünel ve toplam uzunluğu 4338 mt olan beş adet viyadükten oluşan güzergahın 20 
km'lik kesiminde ise çalışmalar devam etmektedir. 

İzmir Çevre Yolu inşaatının yıllardan beri tamamlanamamasının başlıca nedenleri; Çevre 
Yolunun Bornova Geçişi ve Balçova Geçişi güzergahlarına itiraz edilmesi sonucunda konunun 
yargıya intikal etmesi ve yargı sürecinin çok uzun sürmesi, İzmir Kentinin gelişimine paralel 
olarak Çevre Yolu üzerinde ilave kavşaklar talep edilmesi sonucunda meydana gelen keşif 
artışları ve geçmiş yıllarda yeterli Ödenek ayrılamamasıdır. 

îzmir Çevre Yolu- Aydın Otoyolu projesi için 2005 yılı bütçesinden 33.915.000 YTL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yapım çalışmalan devam etmekte olan söz konusu Otoyolun 2006 
yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

4- Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beydağ Barajı inşaatı için 
2005 yılı bütçesine 4.797.000. YTL. ödenek tahsis edilmiş olup, ayrıca barajın bir an önce 
bitirilmesi için izmir İl özel İdare bütçesinden, DSİ bütçesine kaynak aktarılması hususunda 
protokol çalışmaları da devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

ıfraal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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2.- Mersin Milletvekili Hüseyin OZCAN'ın, Mersin-Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Ens
titüsüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5379) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

V2.03.200 s / l 

HüseylfrÜZCAN 
Mersin Milletvekili 

Kiralanmak üzere inceleme aşamasında olan tesisler listesinde adı bulunan 
Mersin - Ajata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün durumuna istinaden; 

1. Mersin - Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün kiralanma yada 
başka illere taşınması söz konusumudur? 

2. 1944 yılında kuruluşundan bu yana bölge üreticisinin hizmetinde olan ve 
uzun çalışmalarla elde edilen yeni tür ve çeşitleri bulunan ki bunlar; 
Alata 96 Fİ, Hülya Fİ isimli biberler, Alata 1 isimli sarımsak, Murat-Fİ 
ve Alata yeşili Fİ isimli yazlık kabak, tescillenmiş meyvecilikte; Alata 
yıldızı, Şahin bey, Çağrı bey, Çağatay bey ve Dr. Kaşka -isimli tescilli 
kayısı, dörder adet fasulye ve marul tescil aşamasındadır.1 Sizce bu 
hizmetleri bir özel sektör yapabilirmi? Yapacaksa daha Önce neden 
üretilmedi? Konu hakkında bilginiz varmı? 

3. Mersin - Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 35 mühendis. 15 
memur, 95 işçi çalışmaktadır. Kiralarım yada "Babam olsa satarım" 
mantığı, Özveriyle çalışan bu insanlarımızın durumunu, --.sil 
etkileyecektir? 

4. T.C. Kültür Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 09.10.2000 tarih ve 3877 sayılı karan ile "1. Derece 
Doğal Sit Alanı" ilan edilmiş olan Alata. hangi amaç doğrultusunda 
gözden çıkarılmıştır? 

- 6 7 5 -



T.B.M.M. B : 92 29 . 4 . 2005 O : 6 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.14.3121 -92950. 

Konu : Kiralama 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : 31 /Ö3/2005 tarihli ve 10096 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın 17/03/2005 tarihli yazılı soru 
önergesindeki hususların, TBMM İçtüzüğünün 99. maddesi gereğince 15 gün içinde cevaplandırılması 
istenilmiştir. 

Konu hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından (Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı) alman 15/04/2005 tarihli ve 2223 sayılı yazıda, 

Bakanlığımızın yemden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, ülkemizdeki Tarımsal 
Araştırma Sisteminin de yeniden yapılandırılması gündemdedir. Bu bağlamda ulusal araştırma 
sistemimizin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılarak çağdaş bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda sımrh olan kaynakların daha etkin kullandırılması, buna 
paralel olarak birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla ülkemizde mevcut 60 tarımsal 
araştırma enstitüsünün W veya 14 Bölgesel Kurum şeklinde düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Hedeflenen araştırma yapısının oluşturulması amacıyla dünyadaki başardı örnekler 
incelenerek, ülkemizin ekolojik ve sosyo ekonomik koşullarına uygun değişik modeller üzerinde 
çalışmalar devam etmekte olup, yakında sonuçlandırılması beklenmektedir. Dolayısıyla, enstitüler 
bireysel olarak değil, mevcut ekolojik ihtiyaçlar doğrultusunda ülkesel bir bütünlük içerisinde 
değerlendirilmekledir. 

Yalnızca Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ait bir uygulama yoktur ve çalışmalar 
sonuçlandırılmadan bu kurumun geleceği ile ilgili bir açıklamada bulunmak mümkün değildir. " 

denilmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılacak 
çalışmaların tamamlanmasını müteakip, konu Bakanlığımızca değerlendirilecektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. y//p 

Kemal L'KAKITAN 
Mailya Bakanı 
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3.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK fabrikalarında üretilen ilaçlara ve ücret
lerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Recep AKDAG'ın cevabı (7/5393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1- SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce, SSK kendi ilaç 
fabrikasında hangi ilaçları üretmekte idi? 

2 - SSK Fabrikalarında üretilen ilaçlar, hastalara ne kadar ücretle 
satılmaktaydı? Aynı ilaçları diğer ilaç firmaları kaç liraya satmaktadır? 

3 - 2005 yılı sonunda devirden kaynaklanan ilaç fiyat farkının kaç lira 
olacağı tahmin edilmektedir? Oluşacak fiyat farkı ne şekilde 
karşılanacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

o Q rsiıSAN 200S 
Sayı :B100İEGO0OO0/Huk-Mev.veABUy. 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :31.3.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazıları. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından verilen "SSK fabrikalarında 
üretilen ilaçlara ve ücret ler ine ilişkin 7/5393 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Refep AKDAĞ 
Sağlık BaJ&nı 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından verilen "SSK 

fabrikalarında üretilen ilaçlara ve ücretlerTne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1-SSK. hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce, SSK kendi ilaç fabrikasında 

hangi ilaçlan üretmekte idi? 

2-SSK fabrikalarında üretilen ilaçlar, hastalara ne kadar ücretle satılmaktaydı? Aynı 

ilaçlan diğer ilaç firmaları kaç liraya satmaktadır? 

3-2005 yılı sonunda devirden kaynaklanan ilaç fiyat farkının kaç lira olacağı tahmin 

edilmektedir?01uşacak fiyat farkı ne şekilde karşılanacaktır.? 

CEVAPLAR: 

SSK adına Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel MfidürlüğOnce ruhsatlandınlnuş 

21 adet preparat bulunmaktadır. Bunlar : 

1) Benzalkonyum klorür %10 çözelti 

2) Kardializ sade diyaliz solüsyonu 

3) Proksen Tablet 

4) Seskatidin 20 mg tablet 

5)Seskatidin 40 mg tablet 

6) Sulfaprim fort tablet 

7) Seskadeks şurup 

8) Seroksen 250 mg tablet 

9) Seskaljin tablet 

10) Seskomal tablet 

11) Seskasilin 500 mg kapsül 

12) Seskasilin 250 mg kapsül 

13) Seskasilin 125 mg süspansiyon için kuru toz 

14) Seskasilin 250 mg süspansiyon için kuru toz 
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15) Seskasid tablet 

16) Trimosîn 500 mg kapsül 

17) Vitabeks kapsül 

18) Seroksen fort 500 mg tablet 

19) Trimosin 250 mg süspansiyon 

20) Fizyolojik damla 20 cc 

21) tşaspin 80 mg 10 tablettir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan] ığVndan 

Bakanlığımızın 1.3.2005 tarihli yazısı ile Kurumlan ilaç fabrikasının ürettiği ürünlerin tüm 

hastanelerimizde satılabilmesinc ilişkin olarak bilgi istenilmiştir. Bu yazı ekindeki listede 

ilaçlar etken madde,birim adedi, satış fiyatı itibariye 2004 yılı net satış tutan olarak 

belirlenmiştir. 

SSK 100 YTL üretici fiyatı olan ürünü ihale ile 109 YTL veya ihalede yapılan kınm 

oranınca indirimle almaktaydı. Ancak esas maliyeti oluşturan pahalı ithal ilaçlar hiç kırım 

olmadan alınmakta idi. 

Diğer kamu geri ödeme kurumları ise ilacı serbest eczanelerden (perakende satış fiyatı 

üzerinden) %2,5 ıskonto ile almaktaydılar. 

Kamu ilaç alımlarının yaklaşık %65'i SSK dışı kurumlar tarafından 
yapılmaktadır.Yeni uygulama ile %11 + %3,5 ve %4 + 3,5 indirimler ile tüm kamu ilaç 
alımları yapılacaktır. Böylece SSK dışındaki kamu alımlarında ortalama %10'luk bir azalma 
söz konusu olacaktır.SSK alımlarında ise yaklaşık % 15 civarında bir artış olabilecektir. 

Kamu ilaç alımlarında %65'lik orana sahip SSK dışı kurumlar da %10'luk bir düşüş 
ve % 35'lik orana sahip SSK'da % 15'lik bir artış olduğu bu durumda da gerçekte kamuda 
zarar söz konusu değildir. 

SSK'lı vatandaşlarımızın ilaca daha kolay ulaşabilmesi temin edilmesi Sosyal Devlet 

olma anlayışına uygun bir durumdur. Bu sebeple ilaca ulaşmanın kolaylaşması ile artacak 

tüketimin getireceği bir yük olsa da bu yük sağlanan müspet durumdan daha önemli 

olmayacaktır. 

Yukarıda açıklandığı ve örneklendirildiği üzere; devirden kaynaklı fazla ödeme oranı 
ve ilaç fiyat farkı oluşması mümkün görülmemektedir. Kamu kaynaklarından ödemede artış 
meydana gelecek olsa dahi, bu artış geri ödeme kurumlarının alacağı tedbirler ile 
denetlenebilecek ve asgari düzeye çekilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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T.C. ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SANAYİİ MÜESSESESİ 

PİYASA İSMİ 
SESKALJİN TABLET 101UK POŞET 
SESKAMOL TABLET 10'LUK POŞET 
SESKASİD TABLET 12TIK POŞET 
IİSASPİN TABLET 101UK POŞET 
İŞASPİN TABLET 1CTLUK POŞET 

SULFAPRİM TABLET 15'ÜK POŞET 

SULFAPRİM FORT TABLET 10'LUK POŞET 
SEROKSEN TABLET 101UK POŞET 
SEROKSEN FORT TABLET 121İK POŞET 
SESKATİDİN TABLET 101LIK POŞET 
SESKATİDİN TABLET 10T.UK POŞET 

VITABEKS KAPSÜL 15'ÜK POŞET 
SESKASİLİN KAPSÜL 12'LIK POŞET 
TRİMOSİN KAPSÜL 12LİK POŞET 
SESKASİLİN SÜSPANSİYON 
TRİMOSİN SÜSPANSİYON 

SESKADEKS ŞURUP 
"IZYOLOJİK GUTT 20 CC 

BENZALKONYUM %10*LUK SOLÜSYON 

HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 34,5 LT 
ÛENEL TOPLAM 

ETKEN MADDE 
Novaljin 500 Mq 
Parssetamol 500 Mg 
Dask340Mg 
Aseliteafeilîk As id 80 mg 
AsetüsafeilDc Asri 500 mg 
Sulfarnetaksazol 400 mg 
Trimethoprim 80 mg 
SuffametaksazoJ BOO mg 
Trimethoprim 160 mg 
Naproksen 250 mg 
Naproksen £00 mg 
Famotidin 20 mg 
FamotHin 40 mg 

Tiyamin Moronrtral 15 mg 
Riboflavin 15 mg Pıridoksirt 
HidroklorCr 10 mg 
Siyanokobalamin 0,005 mg 
Nikotinamid 50 mg Kalsiyum 
PatHo1enat25mg 
Ampisilin Trihidrat 500 mg 
Amoksisilin Trihidrat 500 mg 
Ampisiln Trihidrat 250 mo 
Amoksisilin Trihidrat 250 mg 

Potasyum Sulfogayakolat 
135.00 mg PenloJcsivarin 
Sürat 8.40 mg Difenhıdramın 
Klorhidrat 10 00 mg 
Sodyum Ktorür 0,009 gr 

Benzalkonyum Klorür % 10 
Sodkım 135 mEq 
Calcium 1,75 mEq 
Magnesium 1 mEq 
Chok»ride107.5mEq 
Acetale 35 mEq 
Potassium 2 mEq 
Dextrosa 1 gr/tt 

YILLK BİRİM ADEDİ 
46.635.000 
26.835.000 

9.558.000 
2.616 000 
2.025.000 

2.280.000 

2.274.000 
1.936.000 

20.365.000 
270.000 

28.206.000 

10.017.000 
13.917.600 
20.898.000 

58.800 
329.000 

6.900 
439.950 

7050 
22.146 

12 488 

İMALATÇI SATIŞ FİYATI 
299015 
156 303 
203.874 

61.549 
129120 

466.909 

659.191 
578.646 

1264.404 
373.768 
455.316 

469.297 
1 365.953 
1.372.749 
2.602.786 
2.385.321 

1.440.707 
638.804 

659.191 
2.541.624 

7.993.544 

KDVLİ SATIŞ FİYATI 
440.000 
230.000 
300.000 
120.000 
190.000 

690.000 

970.000 
640.000 

1.890.000 
550.000 
670 000 

720000 
2.010.000 
2.020.000 
3.830.000 
3.510.000 

2.120.000 
940.000 

970.000 
3.740.000 

9.410.000 
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4.- Konya Milletvekili Atilla KART'm, çiftçiye yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5415) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan SmR.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği &zere; 2001 yılı DOD ödemeleri uygulamasından itibaren, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının alacaklarından dolayı kesinti yapılmaması yolunda, Bakanlar Kurulu'nun 
2001/3405 sayılı karanyla düzenleme yapılmıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de 2,12.2004 tarihli 
kararında; "...çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez. Alacaklının sıfatının kamu kuruluşu 
niteliğinde olup-olmaması ya da özel hukuk tüzel kişisi olması önemli değildir...." yolunda 
hüküm vermiştir. 

Buna göre; çiftçilere yapılacak DGD ödemelerinden kesinti ve haciz işlemi 
uygulamasının yapılmaması gerekmektedir. Bu husus, hem idari işlem yoluyla ve hem de yargı 
karanyla açıklık ve istikrar kazanmıştır. 

Hal böyle olmasına rağmen; bazı ilçelerde ve bu arada Cihanbeyli ilçesinde de, 
Vergi Dairesi alacaklarından dolayı, DGD gelirlerinin bloke edildiği yolunda bilgiler tarafımıza 
ulaşmıştır. Böyle bir uygulamanın yasaya aykırı olacağı ve çiftçinin telafi edilmez ölçülerde 
mağduriyetine yol açacağı açıktır. Nadas ve gübre döneminin başladığı bu tarihlerde, bu tür bir 
uygulamanın kesinlikle önlenmesi gerekir, 

Önergeye konu olan sorunun hem Maliye Bakanı ve hem de Tarım Bakanı'ru 
ilgilendirmesi sebebiyle, önerge doğrudan Sn.Başbakan'a yöneltilmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden, Vergi Dairesi .alacakları veya 
kamu alacaklarının tahsili yolunda herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? Bu yolda 
ilgili dairelere talimat verilmiş midir? 

Böyle bir talimat verildiyse yukarıdaki açıklamalara ve yargı kararlarına 
rağmen, blokenin sürdürülmesine devam edilecek midir? Bu tarz bir uygulama 
yapılması halinde, hukuk devleti ilkesi ve yargı kararlarının uygulanması gereği 
ihlâl edilmiş olmayacak mıdır? 

Çiftçinin dört gözle beklediği ve sıkıntılarım kısmen giderecek olan bu 
ödemelere herhangi bir sebeple el konulmuş olması hangi yasal ve sosyal gerekçeyle 
açıklanabilir? 
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T . C 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R t B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n Kuru lu B a ş k a n l ı ğ ı 

Sayı : B .12 .O.APK.O7-102- / - 2 ^ ? ' j> 
K o n u : Yaz ı l ı So ru ö n e r g e s i 

2 9 r , ' ! S A N 2005 
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 

İ L G t : B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r ve Karar la r Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l ınan 0 8 / 0 4 / 2 0 0 5 tar ih v e 
1650 sayı l ı yazı . 

İlgi yaz ı e k i n d e a l ınan K o n y a Mil le tveki l i Ati l la K A R T ' a ait 7 / 5 4 1 5 e sas nolu yazı l ı 
so ru ö n e r g e s i n e i l işkin B a k a n l ı ğ ı m ı z görüşler i ek te sunu lmuş tur . 

Bi lg i le r in ize a r z eder im. 

Sami G Ü Ç L Ü 
B a k a n 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Atilla KART 

Konya Milletvekili 
Esas No : 7/5415 

Bilindiği üzere; 2001 yılı DGD ödemeleri uygulamasından itibaren, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının alacaklarından dolayı kesinti yapılmaması yolunda, Bakanlar Kurulu'nun 
2001/3405 sayılı kararıyla düzenleme yapılmıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de 02/12/2004 
tarihli kararında; "...çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez. Alacaklının sıfatının kamu kuruluşu niteliğinde 
olup-olmaması ya da Özel hukuk tüzel kişisi olması önemli değildir..." yolunda hüküm 
vermiştir. 

Buna göre; çiftçilere yapılacak DGD ödemelerinden, kesinti ve haciz işlemi uygulamasının 
yapılmaması gerekmektedir. Bu husus, hem idari işlem yoluyla ve hem de yargı kararıyla 
açıklık ve istikrar kazanmıştır. 

Hal böyle olmasına rağmen; bazı ilçelerde ve bu arada Cihanbeyli ilçesinde de, Vergi Dairesi 
alacaklarından, dolayı, DGD gelirlerinin bloke edildiği yolunda bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. 
Böyle bir uygulamanın yasaya aykırı olacağı ve çiftçinin telafi edilmez ölçülerde 
mağduriyetine yol açacağı açıktır. Nadas ve gübre döneminin başladığı bu tarihlerde, bu tür bir 
uygulamanın kesinlikle önlenmesi gerekir. 

önergeye konu olan sorunun hem Maliye Bakanı ve hem de Tarım Bakanı'nı ilgilendirmesi 
sebebiyle, önerge doğrudan Sn. Başbakan'a yöneltilmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği 
doğmuştur; 

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden. Vergi Dairesi alacakları veya kamu alacaklarının 
tahsili yolunda herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? Bu yolda ilgili dairelere talimat verilmiş 
midir? 

Böyle bir talimat verildiyse yukarıdaki açıklamalara ve yargı kararlarına rağmen, blokenin 
sürdürülmesine devam edilecek midir? Bu tarz bir uygulama yapılması halinde, hukuk devleti 
ilkesi ve yargı kararlarının uygulanması gereği ihlâl edilmiş olmayacak mıdır? 
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Çiftçinin dört gözle beklediği ve sıkıntılarını kısmen giderecek olan bu ödemelere herhangi bir 
sebeple el konulmuş olması hangi yasal ve sosyal gerekçeyle açıklanabilir? 

CEVAP) Konuya ilişkin Maliye Bakanlığından alınan görüş aşağıdadır; 

Bilindiği üzere, 26/12/2001 gün ve 24622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3405 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesinde "Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği 
ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemez." hükmü yer 
almaktaydı. 

Söz konusu Kararnamenin gerekçesinde de, çiftçilere ödenecek doğrudan gelir desteği 
ödemelerinin çiftçilerin borçlarına mahsup edilmesinin ARIP uygulamasının önümüzdeki 
yıllara uzanan uygulamalarını ve faaliyetlerini sekteye uğratacağı gibi başarısızlıkla 
karşılaşılması sonucunu doğuracak durumların gelişmesine ortam hazırlayacağı ifadesinin yer 
alması nedeniyle Valiliklere yazılan çeşitli yazılarımızla çiftçilere yapılacak doğrudan gelir 
desteği ödemeleri kapsamındaki alacakların vergi dairelerine olan borçlarına karşılık 
haczedilmemesi yönünde talimat verilmişti. 

Önergede sözü edilen Yargıtay 12.Hukuk Dairesince verilen karar da Bakanlığımızın yukarıda 
açıklanan uygulaması doğrultusundadır. 

Ancak, söz konusu Ödemelere ilişkin olarak daha sonra çıkarılan, 14/06/2002 gün ve 24785 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara 
istinaden yayımlanan Doğrudan Gelir Desteği ödemesi Yapılmasına ve Bu amaçla Çiftçi Kayıt 
Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin 2002/41 Seri No.lu Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşlarının 
borçlarına mahsup yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi söz konusu ödemelerin 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 70 inci maddesinde yer alan 
haczedilemeyecek mal ve haklar arasında da sayılmamaktadır. 

Bu nedenle, Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin haczedilmesini engelleyen hukuki bir 
düzenleme bulunmadığından, söz konusu Kararnameye göre yapılacak ödemelerin, vergi borcu 
bulunan çiftçilerin borçlarına karşılık vergi dairelerince haciz işlemi uygulanmaktadır. 
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5.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDl'nın, ithal edilen ilaçlara ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

R e ^ i f r B ^ î i A J p I 
DYP A#*MkWahfcArMHlervekili 

1-Türkiye'de ithal ilaç oranının, yerli üretime oranı nedir? Bakanlığınız 
döneminde yerli üretimin teşviki için neler yapılmıştır? 

2-Türkiye 'de ilaç ithali hangi firmalarca yapılmaktadır? Bu firmaların 
ortalama karları ne kadardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü „ a f\i - ^ /.. rv İİÜÜ& 

Sayı :B 1 OOIEGOOOOO/Huk Mev. AB 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 4.4.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5488-10206 sayılı yazılan. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan BALANDl tarafından verilen "İthal edilen 
üaçlar"a ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Recep AIÇDAĞ 

Sagkk Bakar 
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Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan SALANDI tarafından verilen "İthal 

edilen Haçlarda ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1) Türkiye'de ithal ilaç oranının, yerli üretime oranı nedir? Bakanlığınız döneminde 

yerli üretimin teşviki için neler yapılmıştır? 

2) Türkiye'de ilaç ithali hangi firmalarca yapılmaktadır? Bu firmaların ortalama 

kârları ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

Yurt içinde imal edilen veya Yurt dışından ithal edilen ilaçlar 14/05/1928 kabul tarihli 

"1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" gereğince Bakanlığımızca 

ruhsatlandınlmaktadiT. Ruhsatlandırma işlemi sonuçlandıktan sonra, bu ilaçlar veya ilaçların 

formüllerinde yer alan hammaddeler için; 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/4 sayılı tebliğ gereğince Bakanlığımızca 

kalite kontrol denetimi yapılmasını müteakip kontrol belgesi düzenlenerek ithalatlarına izin 

verilmektedir. 

2004 yılında 185 adet ithal ilaç ruhsatı ve 109 adet imal ilaç ruhsatı verilmiştir.2005 

yılının ilk üç ayında ise 27'şer adet olmak üzere eşit sayıda imal ve ilaç ruhsatı verilmiştir. 

Ülkemizde ilaç ithalatı yerli firmaların çoğunluğu tarafından yapılmaktadır. 

Aynca Bakanlığımızca firmaların kâr oranlan konusunda bir bilgi talep 

edilmediğinden, bu konuda Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki Tablo'da yine 2000-2004 yıllan arasında yerli/ithal oranı belirtilmiştir: 

2000-2004 YERLİ/ıTHAL ORANLARI 
2000 

% 25,63 
2001 

% 29,29 
2002 

% 34,25 
2003 

% 38,02 
2004 

% 37,85 
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Gümrük Birliği Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüğümüz gereğince ve Avrupa 

Birliği Müktesebatının uyumlaştırılması öngörülen düzenlemelerinden olan Ruhsatlandırma 

prosedürüne ilişkin 2001/83 EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmış olan Beşeri Tıbbi 

Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu düzenlemeler ile tüm Dünya1 da kabul gören patent uygulamaları ile pek çok ülkede 

uygulanan veri imtiyazının iç mevzuatımıza dahil edilerek uygulamanın başlatılması 

sağlanmış, bu durumdan yerli ilaç sanayimizin asgari düzeyde etkilenmesinin temini için 

gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. 

Bakanlığımızca yerli üretimin teşviki amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına 

çalışılmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığınca yapılacak teşvik çalışmalarının tek başına yeterli 

olamayacağı, ilgili diğer kurum ve kuruluşların da bu teşviklerde ilgili olduklan hususlarda 

gerekli desteği sağlamalan gerekmektedir. Bakanlığımızca yerli üretimin teşviki amacıyla 

üzerimize düşen hususlarda gerekli çalışmalar özveriyle sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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6.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'in, Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/5497) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan sn. R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim.30.03.2005 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili ' 

AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk ÇELİK tarafından TBMM'ne verilen ve 
"Tarım, Orman ve K.öyişleri Komisyonu"'nca 04.03.2005 tarihinde kabul edilen, "Mera 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" teklifi ile 4342 sayılı Mera 
Yasası'nda önemli değişiklikler öngörülmekte ve meraların yanı sıra yaylalar ve kışlaklar 
da imara açılarak, üzerlerindeki kaçak yapılar ve işgaller bağışlanmaktadır. 

Meralarımızın, yaylalarımızın ve kışlaklarımızın bozulmadan korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek kuşaklara taşınması gerekirken "herkesin ortak ve 
genel yararlanmasına açık" ve özel mülkiyete konu olamayan bu tür alanlarımızın hızla 
elden çıkartılmasına yol açacak düzenlemeler TBMM'nin önüne getirilmeye devam 
etmektedir. 

Bu anlamda; 

1. Hükümetinizce, AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk ÇELİK 
tarafından verilen yasa değişikliği teklifinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlan 
içinde kalan, Özlüce, Ertuğrul, Alaattin köyleri meralarının EMİR Kooperatifine devri 
ve Toplu Konut amacıyla tahsisi ile ilgili olduğu iddiaları doğrumu dur? 

2. Evvelce açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak 
sınırlandırılmasına karar verilen ve kesinleşen Mahkeme kararlarına konu kaç adet 
taşınmaz bulunmaktadır ve bunların, illere göre dağılımı nedir? Eğer, söz konusu yasa 
değişikliği TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girerse, hangi kooperatifler ve kişiler 
bundan yararlanacaktır? 

3. Mera, yaylak ve kışlaklardan kanun gereği yararlanma hakkı bulunan köylülerin bu 
yasa değişikliğine ihtiyaçları varmıdır? 

4. Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Kadastro yasası, Mera Yasası ve Yüksek yargı 
kararlarına rağmen Meraların, yaylakların ve kışlakların özel mülkiyete konu olmaları 
olanaklımıdır0 Değilse bu değişikliğe neden gereksinim duyulmuştur. 

5. 4342 sayılı mera yasasının 19. maddesinin 3. fıkrasına göre, "muhtar ve belediye 
başkanlarına, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde, bakanlık, 
valilik veya kaymakamlığa bildirmekle" yükümlü kılınmışlardır. Bu güne kadar 
Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıklara kaç adet ihbar ve başvuruda bulunulmuştur? 
Bunlarla ilgili ne tür işlemler yapılmıştır? 

6. Getirilen değişiklikle işgalcilere karşı dava açma yolu kapatılmaktadır. Bu durumda 
meralar, yaylaklar ve kışlaklar nasıl korunacaklardır? Bu alanların korunmasına ilişkin 
ne tür öçnlemler alınması düşünülmektedir? 
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T.C-
TAR1M VE KÖYİ.ŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

5 N'SAN 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2005 tarih ve 
B.O2-0.K.KG.0.12/106-435/1685 sayılı yazısı ile alman. 06.04.2005 tarih ve 
KAN.KAR.MD. A.O1.0.GNS.Ü. 10.00.02-7/5497-10293/3 123 1 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'e ait 7/5497 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Samı GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Erdal KARADEMİR 

İzmir Milletvekili 
Esas No : II 5497 

AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk ÇELİK tarafından TBMM'ııe verilen ve 
"Tanın, Orman ve Köyişleri Komisyonu"nca 04.03.2005 tarihinde kabul edilen, "Mera 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" teklifi ile 4342 sayılı Mera 
Yasası'nda önemli değişiklikler öngörülmekte ve meraların yanı sıra yaylalar ve kışlaklar da 
imara açılarak, üzerlerindeki kaçak yapılar ve işgaller bağışlanmaktadır. 
Mera la r ımız ın , yaylalar ımızın ve kış laklar ımızın bozulmadan korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek kuşaklara taşınması gerekirken "herkesin ortak ve 
genel yararlanmasına açık" ve özel mülkiyete konu olamayan bu tür alanlarımızın hızla 
elden çıkartılmasına yol açacak düzenlemeler TBMM'nin önüne getirilmeye devam 
etmektedir. 
Bu anlamda; 

S O R L 1) Hükümetinizce, AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk ÇELİK 
tarafından verilen yasa değişikliği teklifinin, Bursa Büyükşchir Belediyesi sınırları içinde 
kalan, Özlüce, Ertuğrul, Alaattin köyleri meralarının EMtR Kooperatifine devri ve Toplu 
Konut amacıyla tahsisi ile ilgili olduğu iddiaları doğrumu dur? 
SORU 2) Evvelce açılan davalarda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak 
olarak sınırlandırılmasına karar verilen ve kesinleşen Mahkeme kararlarına konu kaç adet 
taşınmaz bulunmaktadır ve bunların, illere göre dağılımı nedir? Eğer, söz konusu yasa 
değişikliği TBMM'dc kabul edilerek yürürlüğe girerse, hangi kooperatifler ve kişiler bundan 
yararl anacaktır? 
SORU 3) Mera, yaylak ve kışlaklardan kanun gereği yararlanma hakkı bulunan köylülerin 
bu yasa değişikliğine ihtiyaçları var mıdır? 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-2H-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

/2U3 

\A— 
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SORU 4) Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Kadastro yasası, Mera Yasası ve Yüksek 
yargı kararlarına rağmen Meraların, yaylakların ve kışlakların özel mülkiyete konu olmaları 
olanaklı mıdır? Değilse bu değişikliğe neden gereksinim duyulmuştur. 
SORU 5) 4342 sayılı mera yasasının 19. maddesinin 3. fıkrasına göre, "muhtar ve belediye 
başkanlarına, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde, bakanlık, valilik veya 
kaymakamlığa bildirmekle" yükümlü kılınmışlardır. Bugüne kadar Bakanlık, Valilik ve 
Kaymakamlıklara kaç adet ihbar ve başvuruda bulunulmuştur? Bunlarla ilgili ne tür işlemler 
yapılmıştır? 
SORU 6) Gelinen değişiklikle işgalcilere karşı dava açma yolu kapatılmaktadır. Bu 
durumda meralar, yaylaklar ve kışlaklar nasıl korunacaklardır? Bu alanların korunmasına 
ilişkin ne tür önlemler alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6) Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde kalan Özlüce (Alattinbey) köyleri ile 
Ertuğrul köy meraları 4342 Sayılı Mera Kanunu yayımlanmadan önce imar planı uygulamaları 
içerisine alınmış olup, 2003 yılında Emir Kooperatif ve Büyükşehir Belediyesinde tahsis amacı 
değişikliği 14 madde hükümlerine göre talep edilmiş ve bu hüküm uygulanmıştır. Uygulama 
sonucunda aynı madde kapsamında 2ü yıllık ot bedeli alınarak hazine adına tescil edilmiştir. 
Belediye sınırlan içerisinde yer alan ve Belediye tüzel kişiliklerine arazi olarak 
kaydedilen 55 parsel hakkında Milli Emlak Müdürlüğü (Hazine) tarafından dava açılmış 
mahkeme bu parsellerin mera olduğuna karar vermiştir. Mahkemenin bu kararına istinaden Mera 
Sicil Kütüğüne Tescil edilmiş, şu anda kayıtlarda mera olarak görülmektedir. Bu alanlar 
kayıtlarda mera olmasına rağmen belediye imar sınırları içerisinde yer almakta park, arsa, otogar 
vb. şekilde değerlendirilmektedir. Mera Kanununda yapılan 5178 sayılı değişiklikle geçici 3. 
maddeye göre Belediyelerin tahsis amacı değişikliği talebi halinde değerlendirilecek Mera 
parsellendir. 

4342 Sayılı Mera Kanununun 19. maddelerinin 3. fıkrasına göre yapılan tecavüzlere karşı 450 adet 
civarında 3091 Sayılı yasanın uygulanması için başvuruda bulunulmuştur. 
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7- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Doğu Karadeniz çiftçisine ödenmesi 
gereken destekleme bedeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GUÇ-
LÜ'nün cevabı (7/5498) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

tensiplerinize arz ederim. 

Karadeniz Bölgesinin ve tüm ülke çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak, tirelim 

gücünü geliştirerek daha iyiyi yakalamak, kaliteli ürünü yetiştirmek ve gerek iç piyasa ihtiyacını 

gerekse de dış piyasaya açılmasını sağlamak devletin temel görevidir. 

Sorul: Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen çay üreticilerine kilo başına ödenen 6500O TL lik 

desteklemeyi ne zaman yapacaksınız? 

Soru2: Bu ödenen destekleme bedelinin, çay yaprağının teslimatında malın bedeliyle birlikte 

yapılmasını düşünüyor musunuz? 

Soru3; 2005 yılı dekar başına ödenen doğrudan destekleme bedelini çayda ve sebzede 

kaldırmayı düşünüyor muaunuzJ Doğrudan desteklemeyi kaldırma gerekçeleriniz 

nelerdir? 

Soru4: Dünyaca ünlü Kastamonu Taşköprü sarımsağının dünya pazarına ihracatını 

gerçekleştirmek ve Çin sarımsağına karşı rekabet gücümüzü artırmak ve geliştirmek için 

bütün ürünlerde olduğu gibi ihracaata kilogram başına destekleme vermeyi düşünüyor 

musunuz? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B..12.0.APK.0.07-212- [2 L, > ^ .../04/2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2 9 NiSAM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 11.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-435-1/1686 sayılı yazı, 
b) 06.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/5498-10300/31238 

sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan, Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'a ait 7/5498 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•\^r— 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mehmet YILDIRIM 

Kastamonu Milletvekili 
Esas No : 7/5498 

Karadeniz Bölgesinin ve tüm ülke çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını 
sağlamak, üretim gücünü geliştirerek daha iyiyi yakalamak, kaliteli ürünü yetiştirmek ve 
gerek iç piyasa ihtiyacını gerekse de dış piyasaya açılmasını sağlamak devletin temel 
görevidir. 

SORU 1) Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen çay üreticilerine kilogram başına ödenen 
65.000 TL'lik desteklemeyi ne zaman yapacaksınız? 

CEVAP 1) Doğu Karadeniz Bölgesinde yaş çay üreticilerine 2004 yılı ürünü destekleme primi 
ödenmesine ilişkin 2004/8302 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı 29.12.2004 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yaş çayda kilogram başına ödenecek 65.000 TL'lik destekle ilgili icmaller; ÇAYKUR 
tarafından hazırlandıktan ve onaylandıktan sonra Bakanlığımıza intikal ettirilecektir. 
İcmallere ait son kontroller yapılıp nakit akış planı belirlendikten sonra Ödemeler yapılacaktır. 

SORU 2) Bu ödenen destekleme bedelinin, çay yaprağının teslimatında malın bedeliyle 
birlikte yapılmasını düşünüyor musunuz? 
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CEVAP 2) Yaş çayda ürün hasadı 6 ay boyunca devam etmekte olduğundan üreticiler ancak 
hasat sonunda ürünlerinin tamamını teslim edebilmektedirler. Bu nedenle yaş çay 
kampanyasının sona ermesinden itibaren üreticilerin toplam sattığı çay miktarının 
belirlenmesinden sonra Destekleme Priminin ödenmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

Ayrıca, Destekleme Primi Kararnamesinin yayımlanma tarihinin yaş çay ürünü hasadının 
başlamasından sonra belirlenmesi nedeniyle Destekleme Priminin ürün teslimatında ödenmesi 
de mümkün olamamaktadır. 

SORU 3) 2005 yılı dekar basma ödenen doğrudan destekleme bedelini çayda ve sebzede 
kaldırmayı düşünüyor musunuz? Doğrudan desteklemeyi kaldırma gerekçeleriniz nelerdir? 

CEVAP 3) Meyve, sebze ve çay alanlarına 2005 yılında da doğrudan gelir desteği ödemesi 
yapılacak olup, Bakanlığımızca bu alanlara bilinçli ve kaliteli üretimin artırılması için yeni 
destekleme modelleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 4) Dünyaca ünlü Kastamonu Taşköprü sarımsağının dünya pazarına ihracatım 
gerçekleştirmek ve Çin sarımsağına karşı rekabet gücümüzü artırmak ve geliştirmek için bütün 
ürünlerde olduğu gibi ihracata kilogram başına destekleme vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) Bilindiği üzere, ülkemizde tarım ürünlerine yönelik ihracat teşvikleri, tarım 
ürünlerinin ticaretini uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret örgütü Tarım Anlaşması 
çerçevesinde sağlanmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşmasının ihracat sübvansiyonlarının 
düzenlendiği V. Bölüm 8. maddesi uyarınca ülkeler, Anlaşma ile uyumlu sübvansiyon 
sağlama yükümlülüğü üstlenmişlerdir. 
Bu kapsamda ülkemizde ihracat teşvikleri; taahhütte bulunduğumuz ürünler (44 ürün grubu) 
ve miktarlarda, bütçe olanakları ölçüsünde, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından 
yayımlanan, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca iç ve dış piyasa koşullan dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması 
halinde ihracat iadesi ödenmesi amacıyla hazırlanan Karar Taslakları Para Kredi ve 
Koordinasyon Kumlu'na sevk edilmekte ve anılan Kurulca uygun görülen kararlar 
uygulamaya konulmaktadır. 

DTÖ'ye bildirimde bulunduğumuz 44 ürün/ürün grubunda, 07 03 20 GTİP nolu sarımsak yer 
almamaktadır. Ancak 07 12 GTİP nolu kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, 
dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) başlığı altında yer 
alan sarımsak ürünleri ihracat desteği kapsamındadır. 

2005 yılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon 
Kurulu Tebliği 15 Mart 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Ayrıca, Kastamonu Taşköprü sarımsağı da meyve, sebze ve çay alanlarına Bakanlığımızca 
bilinçli ve kaliteli üretimin artırılması için yeni destekleme modelleri çalışmaları içinde 
değerlendirilmektedir. 
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8. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, arıcılık tesisi kurmak isteyenlere verilecek 
teşvike ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işler i Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5515) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Kavisleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. MesUyöZAKCAN 
Aydın/Milletvekili 

J \ 
30.03.2005 tarihIKMilliyet Gazetesinde yer alan habere göre, Adalet ve Kalkınma 

Partisi'ne mensup Trabzon Milletvekili Kemalettin GÖKTAŞ seçim bölgesinde bir araya 
geldiği köy muhtarlarına arıcılık konusunda tesis kurup devlet teşvikinden yararlanmaları 
konusunda tavsiyede bulunurken "Bu tesisin %85'ini Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veriyor. 
Hatta faturayı biraz fazla gösterirsin, %100'ünü de alırsın." ifadesini kullandığı belirtiliyor. 

Bu bağlamda: 

1. Arıcılık tesislerinin kurulması aşamasında devlet tarafından verilen bir teşvik var 
mıdır? Eğer varsa, bu teşviklerden yararlanan üretici sayısı ne kadardır? 

2. Arıcılık tesisi kurmak isteyenlere verilen teşvik oranı nedir? 
3. Bir üreticimizin arıcılık konusunda teşvikten faydalanabilmesi için hangi kriterleri 

yerine getirmesi gerekmektedir? 
4. Verilecek teşviklerle ilgili Bakanlığınız ne gibi bir ön araştırma yapmaktadır? 
5. Yukarıda belirtilen ifadeye göre bir üreticimizin "faturayı biraz fazla göstererek" 

söz konusu teşvikten %100 faydalanma olanağı var mıdır? Var ise bununla ilgili önlemleriniz 
nelerdir? 

6. Basında çıkan haberlere göre bir milletvekilinin vatandaşlara bu şekilde bir 
tavsiyede bulunması konusunda ne düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma P l a n l a m a ve Koord inasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 

S a y ı : B . I 2 . O A P K . 0 . 0 7 - 2 U - / 2 U~\ \ 
K o n u : Yazı l ı Soru Önerges i 

2 9 NİSAN 2005 

T Ü R K f 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 

İlgi: O6.O4.2005 tarih ve K A N . K A R . M D . A . O l .O.GNS.0 .10 .00 .02- 1 Ü293sayıh yazı . 

İlgi yaz ın ı z e k i n d e a l ınan . Ayd ın Mil le tveki l i M . M e s u t Ö Z A K C A N ' a ait 7 /5515 e sas 
no lu yazılı soru önerges ine ilişkin Bakan l ığ ımız görüşler i ekte sunu lmuş tu r . 

Bi lg i le r in ize arz eder im. 

s\ç**\ 
S a m i G Ü Ç L Ü 

B a k a n 

Y A Z I L I S O R U Ö I \ E R C ; K S İ 
Ö n e r g e S a h i b i : M- M e s u t Ö Z A K C A N 

A y d ı n Mi l l e tvek i l i 
E s a s N o : 7 / 5 5 1 5 

3O.03.20O5 tarihli Mil l iyet G a z e t e s i n d e yer alan habere yöre . Adale t v e Ka lk ınma 
Par t i s i ' ne m e n s u p T r a b z o n Mi l l e tvek i l i K e m a l e t t ı n ü Ö K T A Ş seç im b ö l g e s i n d e bir a r aya 
geldiği k ö y muhta r l a r ına arıcılık k o n u s u n d a tesis ku rup devlet t eşv ik inden yarar lanmalar ı 
k o n u s u n d a t avs iyede b u l u n u r k e n "Bu tesisin % 85'iııi Tar ım v e K ö y İşleri Bakan l ığ ı ver iyor . 
Hat ta faturayı bi raz fazla göster i rs in , % 100'ünû de alırsın." ifadesini kul landığı belir t i l iyor. 

B u b a k l a m d a : 
S O R U 1) Arıc ı l ık tes is ler in in kuru lmas ı a ş a m a s ı n d a devlet t a ra l ından ver i len bir teşvik var 
m ıd ı r ? Eğer varsa , bu teşvik lerden yara r lanan üretici sayısı ne kadard ı r? 
S O R U 2 ) Arıc ı l ık tesisi k u r m a k is teyenlere ver i len teşvik oranı nedir? 
S O R U 3) B i r üre t ic imiz in arıcı l ık k o n u s u n d a teşvik ten faydalanabi lmes i iç in hangi kr i ter ler i 
ye r ine get i rmesi ge rekmekted i r? 
S O R U 4) Ver i lecek teşvikler le ilgili Bakanl ığ ın ız n e gibi bir öıı araş t ı rma yapmak tad ı r ? 
S O R U 5) Y u k a r ı d a be l i r t i len i fadeye yö re b i r ü re t i c imiz in "faturayı b i r az fazla g ö s t e r e r e k " 
söz k o n u s u teşvikten % 100 fayda lanma olanağı var mıdır? Var ise bunun la ilgili ön lemler in iz 
n e l e r d i r ' 
S O R U 6) B a s ı n d a ç ı k a n h a b e r l e r e g ö r e b i r m i l l e t v e k i l i n i n v a t a n d a ş l a r a b u ş e k i l d e b i r 
t avs iyede bu lunmas ı k o n u s u n d a ne düşünüyorsunuz ' . ' 

C E V A P 1-2-3-4-5-6) Bakanl ığ ımızca , Tar ımsa l Ka lk ınma Koopera t i f le r ince u y g u l a n a n 
pro je le re des tek sağ lanmaktad ı r . Bu m i n v a l d e 2005 yılı ya t ı r ım p r o g r a m ı n d a 805 .000 Y T L 
k a y n a k ayr ı lan Or tak la r ın Mülk iye t inde 50 a i le x 20 kovan Arıcıl ık Proje k o n u s u n d a 2 adet 
k o o p e r a t i f d e s t e k l e m e p rogramı k a p s a m ı n a al ınmışt ı r . 

B a k a n l ı ğ ı m ı z c a yapı lan kont ro l ve dene t im le rde sadece ü re t im yer ler inden değ i l , sat ış ve 
toplu t üke t im yer le r inden de ba! numune le r i a l ınmaktad ı r . 2O05 Yı l ında yapı lan y o ğ u n kont ro l 
ve dene t im le r s o n u c u n d a 332 adet bal numunes i Ankara İl Kontrol labora tuar ına u l a şmı ş o lup , 
ana l i ze a l ınan 263 n u m u n e d e n US adet n u m u n e n i n ilk analizleri o l u m s u z ç ıkmış t ı r . 175 
a d e d i n i n ise ana l i z sonuçlar ı o l u m l u ne t ice vermişt i r . Söz konusu işyer ler ine i t i raz haklar ı 
ku l l and ı r ı l a rak şahit numune le r i referans labora tuvara gönder i lmiş t i r . 

Ar ıc ı l ık tesisi kuru lmas ı a ş a m a s ı n d a bir teşvik b u l u n m a m a k t a d ı r . 2 0 0 5 yılı i t ibar iy le B a k a n l a r 
Kuru lu 'nun 2 4 / 3 / 2 0 0 5 t a r ih l i v e 2 5 7 6 5 sayı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n 
" H a y v a n c ı l ı ğ ı n Desteklenmesi Hakkında 2OO5/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
U y g u l a m a Esasları T e b l i ğ i " ç e r ç e v e s i n d e , B a k a n l ı ğ ı m ı z d a n Ürct i rn İzni a l m ı ş i ş l e tme le rden 
ana arı sa t ın a larak ku l lanan arıcı lar ile, s ü z m e ba la ve ör tü altı t a r ımında ku l l an ı lmak üze re 
B o m b u s arısı satın alarak kul lanan üretici lere aşağıda belirt i len esas lara gö re d e s t e k l e m e 
ö d e m e s i yapılacaktır . 
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Ana Arı Alıp Kullanan Arıcılara İlişkin Desteklemeler; 
Ana an satın alan arıcılara yapılacak destekleme asaûıdaki esaslara göre belirlenir. 
a) İşletme tanımlama numarası almış üreticilere, ana arı başına, Bakanlıkça o yıl için 

belirlenen miktarlarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır. 
b) Destekleme ödemesinden yaralanacaklar; işletme tanımlama numarası, ana an satış 

belgesi (fatura veya müstahsil makbuzu) ile ti /İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. 
c) Destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmeleri için İl/İlçe Müdürlüğünce 

İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı" düzenlenir. 
d) İl/İlçe Müdürlüklerince "Ana An Teşviki Hak Ediş Belgesi" düzenleyerek Banka 

şubesine gönderilir. Hak ediş belgesi mart-kasım ayları arasında düzenlenir. 
e) Arı yetiştiricileri birliği üyesi arıcılara yapılacak destekleme ödemelerinde: yukanda 

anılan dilekçe ve faturaya ek olarak üyesi bulundukları il birliğinden almış oldukları, sahip 
olduğu koloni adedi ve desteklemeye konu olacak ana arı alımının gerçekleşmiş olduğunu 
teyit eden onaylı belge ile müracaatları sonrasında "İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı" na 
istinaden hazırlanan "Ana Arı Teşvik Hak Ediş Belgesi" nin tl/llçe Müdürlüklerince 
onaylanmasını takiben destekleme ödemesi Bankaca Birlik kanalıyla yapılır. Destekleme 
ödemesi Birlikler aracılığıyla Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir. 

f) Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili fatura veya müstahsil makbuzunun onayını yapmaya 
ve Hak Ediş Belgesi düzenlemeye İl/İlçe Müdürlükleri yetkili olup içinde bulunulan yıla ait 
talepler aynı yıl içinde sonuçlandırılır. O yılın Kasım ayından sonra hak ediş belgesi 
düzenlenemez. 
İl Müdürlükleri Mart ayından başlamak üzere ay içerisinde merkez ve kendisine bağlı ilçe 

müdürlüklerince düzenlenmiş hakediş belgelerindeki desteklemeye konu ana anyı satan 
işletmeler için işletme kod numarası, işletme ismi ve belge düzenlemiş oldukları ana an 
miktarlannı belirten icmali her ay sonunda istatistik amacıyla TUGHM'e gönderirler. 

g) Destekleme ödemesine konu olacak ana arı sayısı, o yıla ait üretim sezonunda koloni 
başına bir adet olmak üzere, koloni varlığı ne ulursa olsun işletme başına 250 adedi geçemez. 

h) Gerçek satışı göstermeyen ya da sahte belge düzenleyerek haksız destekleme 
ödemesine sebep olan ana an üreticilerine Bakanlıkça verilmiş ';Ana Arı Yetiştirici 
Sertifikası" ve "Ana Arı Üretim İzni" bir daha verilmemek üzere iptal edilir. 

Süzme Bal Primi 
Süzme ba| primi aşağıdaki esaslara göre ödenir. 
a) Müracaat esasları; 

- Üretici Belgesi ve Tespit Tutanağı, (tl/îlçe Müdürlüklerince düzenlenen kurslarda 
başanlı olarak belge almış olan en az 50 kovan faal arısı bulunan üreticiler, bu arılarını ve 
anlıklarının tespitini İl/İlçe Müdürlüklerine yaptırarak tutanağa bağlatmak zorundadırlar.) 

- Fatura veya müstahsil makbuzu, 
ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvurulur. 

b) İl/İlçe Müdürlüklerince başvurular için kayıt defteri tutar. Kayıt defterine işletmenin 
ve üreticinin adı, adresi, satılan bal miktarı, satış fiyatı, tarih kaydedildikten sonra ilgili 
eleman tarafından kaşe, imza ve mühür işlemi yapılacaktır. 

c) İl/tlçe Müdürlüklerince hak ediş belgesi düzenlenip, banka şubesine gönderilir. 
d) Üreticilere kilogram üzerinden süzme bal primi ödenir. Bal teşvik priminden 

faydalanacak ancılann bal miktarı, en az 500 kg. en fazla 10.000 kg dır. 
e) İl Müdürlükleri bal desteklemesine yapılan ödemenin tutan ve miktarını (kg) aylık 

olarak istatistik amacıyla Bakanlığa bildirilecektir. 
f) Haksız ödemenin yapılmasına neden olanlardan bal destekleme ödemeleri 28 inci 

maddeye göre tahsil edilir. 

ÖrtOaltı Tanmında Polinasvonu Sağlamak Amacı İle Bombus Arısı Alıp Kullanan 
Üreticilere İlişkin Desteklemeler 

Bombus ansı alıp kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre 
belirlenir. 

a) Kontrollü Ortüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri 
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kapsamında işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış işletmelerden o yıla ait 
üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde Bombus arı 
kolonisi başına Bakanlıkla belirlenen miktarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır. 

b) Üreticiler, İl/İlce Müdürlüklerine koloni satışını belgeleyen fatura ile başvuruda 
bulunur. 

c) tl/Ilçe Müdürlüğünce "'İşletme Tespit ve inceleme Tutanağı" düzenlenir. 
d) İl/İlçe Müdürlüklerince Hak Ediş Belgesi" düzenlenerek Banka şubesine gönderilir. 
e) Destekleme ödemesine konu olacak Bombus arı kolonisi sayısı, o yıla ait üretim 

sezonunda üreticinin 1 dekar serası İçin 2 adet koloniyi geçemez. 
f) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan Bombus arı 

kolonisi üreticisinin üretim, ithalat ve ihracat izinleri bir daha verilmemek üzere Bakanlıkça 
iptal edilir. 

g) Haksiz ödemenin yapılmasına neden olanlardan destekleme ödemeleri "6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgiliden veya 
ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal 
ettirilir" hükmünce tahsil edilir. 

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, behçet hastalığına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sağlık Bakam Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. -

/ / / 01.04.2005 
M/ / Feridun F. BALOĞLU 
P / ' Antalya Milletvekili 

"Behçet Ha$talığı"nın genellikle Akdeniz ülkelerinde daha fazla 
görüldüğü, Türkiye'de de görülme oranıntn on binde 55 olduğu açıklanmıştır. 

Bu çerçevede; 

1- Bu hastalığın görülme oranının yüksek olduğu bölgelerde, araştırma 
ve uygulama merkezlerinin kurulması için başlatılmış bir çalışmanız var 
mıdır? 

2- Bakanlığınızda, Behçet Hastalığı ile ilgili istatistik! çalışmalar 
bulunmakta mıdır? Sonuçlan nelerdir? 

3- Hastalığın özelliği nedeniyle kaldırımlar ve yollarda alınması gereken 
özel önlemler ve uyarıcı levhaların büyüklüğü konusunda diğer 
bakanlıklar ve belediyelerle ortak bir çalışma yapılması düşünülmekte 
midîr? 
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T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdür lüğü 

Sayı : B I Û O T H G O İ O O O Y 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖTNA 

İLGİ : 14.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.0.10.00.02/1037 sayılı yazım*. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BAIOGLU tarafından "Behçet Hastalığına 
ilişkin" verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru- Önergesi'nın 
cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOOLl! tarafından verilen 
•'Behçet Hastalığına ilişkin" 

7/5568 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORU 1 : Behçet Hastalığı'nın görülme oranının yüksek olduğu bölgelerde, araştırma 
\. e uygulama merkezlerinin kurulması için başlatılmış bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 1 : Türkiye'de yapılmış olan araştırmalardan Behçet Hastalığının hanyı 
bölgelerde daha yüksek olarak gözlendiğine dair bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Behçci 
Hastalığı özellikle bir uzmanlık dalının hastalığı olmayıp; sıklıkla deri, göz, damar, nöroloji. 
romatoloji, gastroenteroloji ile ilgili sorunlarla karşımıza çıkan multidisipliner bir hastalıktır. 

Bu hastalığın tedavisi ve takibi için başta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi olmak üzere diğer tıp 
fakültelerinde de çalışma gruplarının oluşturulduğu bilinmektedir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı 
Eğitim Araştırma ve diğer Devlet Hastanelerinin, dermatoloji ile göz hastalıkları poliklinikleri 
başta olmak üzere diğer polikliniklerde de Behçet hastalarının takibi yapılabilmektedir. 

SORU 2 : Bakanlığınızda, Behçet Hastalığı ile ilgili istatistiki çalışmalar bulunmakla 
mıdır ' Sonuçları nelerdir? 

C E V A P 2 : Behçet Hastalığı ile ilgili olarak ülkemizde az sayıda araşumuı 
yapılmasının yanında bu araştırmaların ülke genelini temsil özellikleri bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu araştırmalara dayanarak Behçet Hastalıgı'nın Türkiye'deki insidansının bugün 
için belirlenemeyeceği düşünülmektedir. Hem epidemiyolojik çalışmalar, hem de hastan c 
kayıtları esas olarak alındığında; hastalığın multidisipliner olması sebebiyle hastaların laikli 
hastanelere veya aynı hastanenin farklı polikliniklerine başvurmalarının hatalı isıatİMİkı 
^»tuıçlar doğurduğu da görülmekledir. 

Ancak, mevcut araştırmalardan Behçet Hastalığının tahmini görülme oranının ouhındc 
S ile onbindc 37 (% 0,08 - % 0,037) arasında değiştiği anlaşılmaktadır. 

SORU 3 : Hastalığın özelliği nedeniyle kaldırımlar ve yollarda alınması gereken o/el 
önlemler ve uyarıcı levhaların büyüklüğü konusunda diğer bakanlıklar ve beledi} cici le ortak 
bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

CEV'AP 3 : Hali hazırda Bakanlığımızla koordineli olarak diğer bakanlıklar ve 
belediyelerle yürütülen ortak bir çalışma bulunmamaktadır. 

Mevcut uygulamada Behçet Hastalığı'nın teşhisine yönelik ipuçlarının "pratisven 
hekimler, aile hekimleri, diş hekimleri, kadın doyum \ c kulak burutı b.>Ja^ ha^uıl'k'.ır 
uzmanları" gibi sağlık personeli tarafından erken tespit edilmesi ile hastalar lakıbo alınarak 
ileri seviyede komplikasyonlar önlenmeye ve hastaların hayat kalitesi yükseltilmece 
çalışılmaktadır. 

/CLjl 
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10.- izmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, sahte bal üretimine ve denetimindeki aksaklıklara iliş
kin sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5574) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep 
ederim. 

Saygılarımla, 

-^Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Sahte bal üretimi ve satışıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda 
tedirginlik yaratmıştır. 

Sahte bal konusunda, ülke genelinde yapılan ihbar, şikâyet ve 
bazı AB ülkelerine ihraç edilen balların aide edilmesi üzerine, 21 
IPde yapılan denetimlerde, alınan numunelerden yarısının sahte 
olduğunun anlaşıldığı, Sayın Bakan tarafından açıklanmıştır. 

Ancak, ihraç edilen balların iadesi ve ihbarlar nedeniyle bu 
denetim yapıldığına göre, önceki yıllarda da denetimin yapılıp 
yapılmadığı sorusu akla gelmektedir. 

Ayrıca, mısır şurubu ve glikoz ile imal edilen ve hatta bazıları 
kanserojen madde ihtiva eden sahte ballar, iç piyasada tüketilmeye 
devam etmektedir. Sahte bal üreten ve satan firmalar 
açıklanmadığından, tüketici ne yapacağını şaşırmış durumdadır. 
Gerçek üretici ve esnaf da mağdu^olmuş ve zan altında kalmıştır. 

1- Sahte ve hatta kanserojen maddeler içeren balları üreten ve 
satan firmaları açıklayacak mısınız? Sahte bal ihraç ettiği tespit 
edilen firmalar hangileridir? 

2- İhraç edilen balların iadesi ve şikâyetler üzerine denetim 
yaptırdığınıza göre, önceki yıllarda bu konuda denetim yapıldı mı? 
Yapıldıysa sonuç nedir? 

3- Balın, çocuklarımızın ve gençlerimizin temel gıda maddesi 
olduğu bilinmektedir. Bu durumda 13 yaşındaki oğlum,, bal 
tüketmeye devam etsin mi? 

m 
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T.C. 
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B. 12.0. APK.0.07-211 f i İ^-L 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ' 

2 S NiSA.;4 C0C3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.04.200S tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10337 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'e ait 7/5574 
esas nolu yazılı som önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet 
İzmir Milletvekili 

Esas No :7/5574 

Sahte bal üretimi ve satışıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda tedirginlik yaratmıştır. 
Sahte bal konusunda, ülke genelinde yapılan ihbar, şikayet ve bazı AB ülkelerine ihraç 

edilen balların iade edilmesi üzerine, 21 il de yapılan denetimlerde, alınan numunelerden 
yarısının sahte olduğunun anlaşıldığı, Sayın Bakan tarafından açıklanmıştır. 

Ancak ihraç edilen balların iadesi ve ihbarlar nedeniyle bu denetim yapıldığına göre. 
önceki yıllarda da, denetimin yapılıp yapılmadığı sorusu akla gelmektedir. 

Ayrıca mısır şurubu ve glikoz ile imal edilen ve hatta bazıları kanserojen madde ihtiva 
eden sahte ballar, iç piyasada tüketilmeye devam etmektedir. Sahte bal üreten ve satan 
firmalar açıkJanmadığmdan, tüketici ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Gerçek üretici ve 
esnaf da mağdur olmuş ve zan altında kalmıştır. 
SORU 1) Sahte ve hatta kanserojen maddeler içeren ballar» üreten ve satan firmaları 
açıklayacak mısınız? Sahte bal ihraç ettiği tespit edilen firmalar hangileridir? 
CEVAP 1) Yapılan denetimler sırasında bir takımı analiz edilmek, diğer lakımı şahit numune 
olarak muhafaza edilmek üzere 2 takım bal numunesi alınmaktadır. İlk numunenin analiz 
sonucunun olumsuz çıkması durumunda şahit numune referans laboratuara gönderilmektedir. 
Şahit numunenin de analiz sonucunun "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (2000/39)" 
hükümlerine uygun olmaması durumunda, 5179 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi gereğince 
işyeri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda sahte bal üretimi de dahil olmak üzere bal tebliğine aykırı üretim yapan 
firmalarla ilgili şahit numune süreci devam etmektedir. Sonuçlar kesinleştiğinde açıklama 
yapılacaktır. 
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SORU 2) İhraç edilen balların iadesi ve şikayetler üzerine denetim yaptırdığınıza göre, önceki 
yıllarda bu konuda denetim yapıldı mı? Yapıldıysa sonuç nedir? 
SORU 3) Balın, çocuklarımızın ve gençlerimizin temel gıda maddesi olduğu bilinmektedir. 
Bu durumda 13 yaşındaki oğlum, bal tüketmeye devam etsin mi? 
CEVAP 2-3) Özellikle son yıllarda ihracatımızı olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik 
kayıplara neden olan arı ürünlerinden özellikle balda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla 
Bakanlığımız îl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler arttırılmıştır. İl 
Müdürlüklerimizce şüphe ve şikayetler Üzerine yapılan denetimler dışında petek, bal mumu 
ve bal üreten işletmeler ile satış ve toplu tüketim yerleri de denetlenmektedir. 
Balda taklit ve tağşişin önlenmesi, haksız rekabetin oluşmaması ve gıda güvenliğinin 
sağlanması için, gerek yurtiçi tüketime sunulacak gerekse ülkemizden ihraç edilecek her parti 
balda, Avrupa Birliğinin 2001/110 EC sayılı Bal Yönetmeliği dikkate alınarak 22.12.2000 
tarih ve 24208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği 
(2000/39)" ile paralellik sağlayacak şekilde balda C13 ham bal-protein farkı ile C4 şeker 
analizi ile doğal balın yapısında bulunan diğer şeker türevlerinin (glikoz, fruktoz, dekstroz 
v.b) ve doğal an balının bileşenlerinin analizlerinin yanı sıra gerek duyulduğunda diğer ileri 
analizler de yaptırılmaktadır. 

AB'nin 96/23 EC sayılı AB direktifi çerçevesinde hazırlanan "Canlı Hayvanlar ve 
Hayvansal Kökenli Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için 
Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik" kapsamında 1999 yılından itibaren balda kalıntı 
(MRL) miktarlarının tespitine yönelik 41 ilde "Ulusal RezidU izleme Programı" çalışması 
başlatılmıştır. Bu kapsamda yasaklı olan maddelerin aranması, veteriner ilaç kalıntıları, 
organik fosforlu ve organik klorlu pestisit kalıntıları, kurşun ve kadmiyum içeren kimyasal 
elementler, naftalin kalıntı düzeyleri balda izlenmektedir. 

Balda naftalin izleme sonuçlarına göre 1999 yılında analiz edilen balların %72 sinde 
naftalin kalıntısı bulunmuş, ancak bu oran 2004 yılı itibarı ile %10 seviyelerine düşmüştür 

Bal Tebliği kapsamında 2002 yılında başlatılan "Bal Eylem Planı Uygulama 
Talimatı" ile bal üreticileri ve bu konuda çalışan işletme çalışanları eğitilmekte, üretim, 
işleme ve pazarlama konularında tüm hususlar kayıt altında tutulmakta ve bal üretimi yapan 
ve kayıt altına alınan üreticilere uBal Üreticisi Ruhsatı Kimlik Kartı" düzenlenmektedir. 

3564 gıda kontrolörü ve 1000 laboratuar uzmanı ile yürütülen rutin denetimlere ilave 
olarak 2005 yılında Bakanlığımıza ulaşan İhbar ve şikâyetler doğrultusunda, adresleri ile 
birlikte tespit edilen bal işyerlerine nokta denetimler yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmekledir. 

Bakanlık olarak halkımızı sahtecilik yoluyla kandırarak haksız kazanç elde etme 
peşinde koşan bir takım kişi veya firmalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. 
Tüketicimizin haklarını ve sağlığını korumak temel görevimiz olup, bu görevi en iyi şekilde 
yerine getirme çabası içindeyiz. 

2005 yılında ülke genelinde sahte bal konusunda ihbar ve şikayetler doğrultusunda 
toplam 8070 işyeri denetlenmiş, bu denetimlerde şüphe üzerine alman 906 bal numunesi 
analiz için ilgili laboratuara gönderilmiş olup, bunlardan halen analizi yapılmış olan 356 adet 
numuneden 216 adedi ise olumlu çıkmıştır. Olumsuz çıkan şahit numunelerin analizleri ilgili 
laboratuarda yapılmaktadır. 

"Ulusa! Rezidü İzleme Programı" ve bu program kapsamında il müdürlüklerine 
Yayınladığımız "Bal Eylem Planı Uygulama Talimatı" ve bu çerçevede yapılan yoğun 
denetimler sonucunda Ülkemiz, Avrupa Birliği Ülkelerine bal ihracatında üçüncü dünya 
ülkeleri listesine girmiş bulunmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 

Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 796) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oylatın sonucu : (S. Sayısı: 854) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Ovlar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

16.23 
796 
550 
229 

2 
2 
4 

237 
2 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 16.29 
: 854 
: 550 
: 242 
: 0 
: 0 

9 
: 251 

2 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıvaman 
Adıvaman 
Adıvaman 
Adıvaman 
Adıvaman 
Afyonkaralıisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkaralıisar 
Afyonkaralıisar 
Afyonkaralıisar 
Afyonkaralıisar 
Afyonkaralıisar 
Ağrı 
Ağrı 
Afin 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatıır 
Garip 
Kirişçi 
Küçiikaydın 
Safi 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Ay doğan 
Bal an di 
Koca 
Koçak 
Unlütepe 
Aslan 
Özmen 
Özvol cu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalav 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
İlanıza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriva 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Alı 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP ' 
AK Parti 
CHP 

S.S. 796 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 

S.S. 854 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

-

-

-
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Öze an 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçıoğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Ozcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçıoğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Salı 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
B er dibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atıla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atılla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Alı 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahım 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 854 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 

- 702 



T.B.M.M. B : 92 29 . 4 . 2005 O : 6 

İli 

Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edime 
Edime 
Edime 

Soyadı 

Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelık 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Derrürel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericeklı 
Ozdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyığıt 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ay ağ 
Budak 

Çakır 
Gene an 

Adı 

Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Alı 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Akan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazı 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Alı Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Hasım 
Mehmet 
Azız 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavıt 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Alı 
Necdet 

Rasim 
Nejat 

Parti 

ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 796 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 854 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
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İli 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

jîrzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep^ 
Gaziantep 
Gazıantep_ 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
I[atay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Soyadı 

Ağar 
Çetinkaya 
Demırbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Ttnastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 

JDzdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Şahın 
'['üzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Caniklı 
İşık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 

Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 

Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu _ 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Ö_zel_ 
Benli 

Adı 

Mehmet Kemal 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadır 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ah 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
[smail 
Abdulazz 
Mehmet Sait 
Mehmet Binin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Satfet 

Parti 

DYP 
AK Parti" 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti~ 
CHP 
ANAP 
AK Parti 

S. S. 796 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

_Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul j 

CHP ! Katılmadı 
AK Parti i Kabul 
AK Parti j Kabul 
AK Parti Katılmadı 
AK Parti j Katılmadı _ 
AK Parti 1 Kabul 

"CHP ^ a b u l 
CHP j Katılmadı 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

AK Parti Katılmadı 
AK Parti j Katılmadı 
AK Parti | Katılmadı 
AK Parti Katılmadı 
CHP Katılmadı 
AK Parti : Kabul 
AK Parti |Kabul 
SHP 
CHP 

Katılmadı 
Katılmadı 

CHP Katılmadı 
CHP T k a b u l 
DYP j Katılmadı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
(TIP 
ANAP_ 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK j^arh 
AK Parti 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

_Kabul 
Kabul 

S. S. 854 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
KabuJ 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

j C a b u l _ __. _ 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul^ 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
katı lmadı 
kabu l 
Kabul 
Kabul 
Kabul _ _ 
Kabul 
katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 

İnan Ömer 
Oksal 
özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Al bayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
At aş 
Ateş 
Aydın 
Sarıbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Giilçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 

Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 796 

Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 854 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İli 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu _ 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 

Küçükali 
Livanelı 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemır 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevıgen 
Şahın 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensarı 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademır 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Mıçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelıoğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyrıbey 
Karabayır 
Yiğit 

JCöylu _ 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 

Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdrıs Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Alı 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binalı 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 

Bağımsız 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

_CHP 
j\K_Partj_ 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP _ , 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Kabul 

S.S. 854 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 

Kayseri ı Yıldız 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Erj?ün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Annç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atılla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Alı Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 

Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 854 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardm 
Mardin 
Mardm 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 

Muğla 
Muş 
Muş 
Muş_ 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdıl 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
En 
Hamıdı 
Arslan 
Ergin 
Özycr 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karay ağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köy başı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
U y s a l 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dışjı 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
üzunkaya 
Yeni 

Adı 

Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Alı 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattın 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşjr 

Aji 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettm 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
îdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadır 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Alı 
Jiaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk _ 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 

j A ^ P a r t i ^ 
_ÇHP_ 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 
CHP 

_AKParti_ 
CHP 

_AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

_AKJ,arti_ 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

_ÂK_Parti_ 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

~Kabül 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

"kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

TCabuı" 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 854 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

"Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

İCabul 
Kabul (Mükerrer) 

"Kabul """" 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

"Kabul 
Kabul 

Katılmadı 
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Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Vatı 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Erdoğan 
Ergene 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcı oğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cuınur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yeri ikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 

Adı 

Recep Tayyip 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M. Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 

Arvas Maliki Ejder 
Biner Hacı 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 

Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 854 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Çiçek 
Erdemir 
Koç 
Oztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryakı 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suç in 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artan taş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetanı 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Alı 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 796 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 854 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

92 NCİ BİRLEŞİM 
29 NİSAN 2005 CUMA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

r ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L GÖRÜŞME ve MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ve TEKLİFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

fftS; 
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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.- Genel Kurulun, 30.4.2005 Cumartesi günü çalışmamasının Genel Kurulun onayına sunul

ması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 28.4.2005 tarihli 91 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun, 28.4.2005 Perşembe günü saat 23.00'e kadar çalışması; 29.4.2005 Cuma ile 

30.4.2005 Cumartesi günleri de çalışması, Cuma günü 14.00-22.00, Cumartesi günü ise 12.00-22.00 
saatleri arasında çalışması ve bu günlerde de Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 27.4.2005 tarihli 90 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
3.5.2005 Sah - Saat: 14.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
3.5.2005 Sah - Saat: 14.30 
4.5.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
5.5.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
4.5.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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>Ctk 

07 - SÖZLÜ SORULAR 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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. - 29.3.2005 Tarihli ve 5325 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1009) 
(S. Sayısı: 876) (Dağıtma tarihi: 21.4.2005) 

4. 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) 

5. 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) 

6. - Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklill ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) 
(Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

7. 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) 

8. X - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin 
Koçyiğit'in, GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 Milletvekilinin, 
Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 Milletvekilinin, Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 Milletvekilinin, 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 
Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Yıldırım ve 15 Milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin 
Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Haneli 
Mahçiçck ile Mehmet Ali Bulut'un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kastamonu 
Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan'ın, Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Angı'nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali 
Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım'ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 Milletvekilinin, 
5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/966, 2/219, 2/271, 2/274, 2/286, 2/349, 2/350, 2/366, 2/371, 2/374, 2/387, 2/388, 2/389, 
2/390, 2/391) (S. Sayısı: 880) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTlF)'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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynaklan 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) 

18. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

30. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

31. - 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) 
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32. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

33. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

39. - 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) (*) 

40. - 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) (*) 

41. - 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) 

42. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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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46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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 (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - 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) 

59. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 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 
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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) 

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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - 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) 

73. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'c I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - 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) 

75. - 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 
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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) 

76. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - 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) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 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 (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - 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) 

84. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

85. - 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) 

86. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.1 1.2004) 

91. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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 
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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) 

94. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

95. - 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) (Ş. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

102. - 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 
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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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

106. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz-lıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 23.11.2004) 

107. - 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 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 23.11.2004) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
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Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113.- 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) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

115.- 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

120. - 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) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.1 1.2004) 

122.- 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) 

123. - 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) 

124.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125.- 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) 

126.- 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 
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129.- 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) 

130.- 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) 

131. - 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) 

132.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

134. - 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) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

136.- 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) 

137.- 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) 
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138. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 55l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - 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) 

145. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Sclami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - 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 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

150. - 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) 

151. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'c 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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye i inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - 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) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Koeaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Güre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158. - 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) 

159. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

160. - 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) 

161. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

162. - Ankara Milletvekili İsmail Dcğcrli'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 Dcğerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163. - 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) 

164. - 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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

165. - 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) 

166. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

167.- 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) 

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 
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) 

169. - 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) 

170.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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 
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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) 

174.- 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) 

175.- 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

176.- 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) 

177.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmcz'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) 

178.- 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) 

179. - 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) 

180.- 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) 

181.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın 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) 

182.- 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 (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

183. - 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) 

184.- 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) 

185. - 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) 

186.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) 

187. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumlan 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) 

188. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

189.- 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 YASASİ) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

190.- 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) 

191.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) 

192. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
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193.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 

(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
194. 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) 

195. 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) 

196. 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) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiyc-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) 

198.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) 

199. 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) 

200. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölıneztoprak 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) 

201. - Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

202. - Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklif] 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) 

203. - 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) 

204. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözcn 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) 

205. - 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) 

206.- 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) 

207. 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) 

208. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. 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) 

210. 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) 

211. 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) 

212. - 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) 

213. 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) 

214. 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 
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217.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) 

218. 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) 

219.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) 

220. - 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) 

221. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
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) 
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227. - 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 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) 

228. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, 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) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231.- 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) 

232. - 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) 

233. - 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'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - 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) 

235. - 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 
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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) 

236. - 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 (3/631) (S. Sayısı: 773'e i inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241.- 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: 1 1.4.2005) 

242. - 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) 

243. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
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: I 1.4.2005) 

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 
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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 
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'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 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) 

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

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

251. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
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) 

253. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı 
Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai 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) 

254. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

255. X - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

256. - Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 
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257. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

258. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Ccmahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

259. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

260. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 884) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

261.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

262. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

(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: 876) 

29.3.2005 Tarihli ve 5325 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (1/1009) 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 12/04/2005 

Sayı: B.01.0.KKB.01-18/A-5-2005-281 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.03.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5363/18367 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 29.03.2005 gününde kabul edilen 5325 sayılı 
"Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" incelenmiştir. 

İncelenen Yasa'nın 1. maddesiyle, 22.04.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 
geçici 16. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Yürürlükten kaldırılması öngörülen geçici 16. maddede, 

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili bulunup da Devlet yardımı 
alamayan ve seçimlere girme hakkını elde edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasi par
tilere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Siyasi Partiler Kanununun 'Ek Madde l'de ön
görülen esaslar dairesinde en az Devlet yardımı alan siyasi partiye yapılan yardım kadar Devlet yar
dımı yapılır. Bu partilerin 10'dan az olmakla birlikte en az 3 veya daha fazla milletvekiline sahip ol
maları halinde kendilerine en az Devlet yardımı alan siyasi partiye yapılan yardımın 1/4'ü tutannda 
Devlet yardımı yapılır." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 

Siyasal partilere yapılacak Devlet yardımı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'na 27.06.1984 
günlü, 3032 sayılı Yasa'yla eklenen ek 1. 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 Yasa'yla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilere, 

- 3470 sayılı Yasa'yla, genel seçimlerde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan 
partilere, 

- 3673 sayılı Yasa'yla, seçimlere girme hakkını elde edecek biçimde örgütlenmesini tamam
lamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 ya da daha çok milletvekili bulunup da Devlet yar
dımı alamayan partilere, 

- 3789 sayılı Yasa'yla da, yine seçimlere girme hakkını elde edecek biçimde örgütlenmesini 
tamamlamış ve en az üç milletvekiline sahip olan partilere, 
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Devlet yardımı yapılmasına olanak sağlanmıştır. 
Görüldüğü gibi, siyasal partilere Devlet yardımı konusu, kapsamın genişlemesi yönünde geliş

me göstermiştir. 

Yasa'nın 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 Yasa'yla yapılan düzenlemeden sonra, genel oy barajını aşan partiler dışında Devlet 
yardımından yararlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 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 siyasal par
tiler kümesinin kapsamı daraltılmaktadır. 

1- Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olduğu; 5. mad
desinde, Devlet'in demokrasiyi korumakla görevli bulunduğu; 68. maddesinin ikinci fıkrasında, 
siyasal partilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olduğu; bu maddenin son fıkrasında da, 
siyasal partilere Devlet'in yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapacağı, bu yardımın bağlı olacağı 
ilkelerin yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olduğunun belirtilmesi, uyacakları 
ilkelerin Anayasa'da düzenlenmiş olması, yine Anayasa'nın 69. maddesinde, hesaplarının Anayasa 
Mahkemesi'nce incelenmesinin öngörülmesi ve kapatılmalarının da ancak Anayasa Mahkemesi 
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" mali yardım yapılması 
Anayasa'da öngörülmüştür. 

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 Devlet'çe parasal yardım yapılmasının kamu yararına uygun düştüğünün de kabulü gerekir. 

Anayasa'nın 68. maddesinin son fıkrasında, Devlet'in siyasal partilere yeterli düzeyde ve hak
ça yardım yapacağı belirtilerek yasayla yapılacak düzenlemenin sınırına da yer verilmiştir. Buna 
göre, yasa ile getirilecek ilkelerin siyasi partiler yönünden yardımın "yeterli düzeyde" ve "hakça" 
olmasını sağlayacak nitelik taşıması gerekmektedir. Yasal düzenlemede, ayrıca, hakkın kötüye kul
lanılmasının önlenmesi ve kamu yararının korunması da önemli etmenlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 
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İncelenen Yasa ile yapılan düzenlemenin yarattığı sonuca göre, genel oy barajını aşanlar dışın
da, yalnızca genel seçimlerde toplam geçerli oyların en az yüzde 7'sini alan siyasal partilere Devlet 
yardımı yapılması olanaklı kılınmakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili bulunan diğer 
partiler, milletvekili sayısı ne olursa olsun, bu haktan yoksun bırakılmaktadır. 

Siyasal partilere Devlet yardımı, herşeyden önce onların Devlet ve toplum yaşamında üstlen
dikleri işlevleri bir etki altında kalmadan yerine getirmeleri, böylece, ulusal istencin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne 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 bulunacakları için, yeterli seçmen kitlesinin güvenini kazanan partiler 
yönünden ayırım yapılabileceği de gözden uzak tutulamaz. 

Bu nedenlerle, ulusal istencin oluşmasına hemen hiç katkı sağlayamayan, siyasal parti olarak 
nitelendirilebilecek bir örgütsel yapısı ve etkinliği olmayan oluşumlara Devlet yardımı verilmemesi 
kamu yararının 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 Meclisi'nde ulusal istencin oluşumuna katkıda bulunma 
olanağına kavuşmuş siyasal partilerin, büyüklük ve güçlerine göre farklı oranlarda da olsa, Devlet 
yardımı ile desteklenmeleri Anayasal kuralların ve kamu yararının gereğidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli sayıda milletvekili bulunmasına karşın kimi siyasal 
partileri Devlet yardımından yoksun bırakan yasal düzenleme, Anayasa'nın 2, 5 ve 68. maddeleriy
le ve kamu yararıyla bağdaşmamaktadır. 

2- Öte yandan, Anayasa'nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Ulusu adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin olduğu; 75. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel oyla 
seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluştuğu; 80. maddesinde, milletvekillerinin, seçildikleri böl
geyi ya da kendilerini seçenleri değil, tüm Ulusu temsil edecekleri; 88. maddesinde de, yasa teklif 
etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin yetkili olduğu belirtilerek, milletvekillerinin yasama 
işlevindeki önemi açıkça ortaya konulmuştur. 

Siyasal partilerin amacı Parlamento'da temsil edilmek, giderek iktidara gelmek olduğuna ve 
yasama organı siyasal partilerden oluştuğuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli sayıda 
milletvekiline sahip olup, ulusal istencin oluşmasına katkıda bulunan siyasal partilerin Devlet yar
dımından yararlandırılmaması yasama işlevine de uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5325 sayılı "Siyasi Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet SEZER 
Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 1/1009 20.4.2005 
Karar No.: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 15.4.2005 tarihinde esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna havale 

edilen "29.3.2005 tarihli ve 5325 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1009)" Komisyonumuzun 20.4.2005 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Toplantımıza Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Temsil
cileri katılmışlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı geri gönderme tezkeresinde; Devlet yardımından yararlanma koşul
larının ağırlaştırıldığını, bu yardımdan yararlanacak siyasal partiler kümesinin kapsamının daraltıl
dığını, öngörülen düzenlemenin Anayasanın 68 inci Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "siyasi 
partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri" olduğu ve son fıkrasında geçen "Siyasi Par
tilere Devletin yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapacağı" hükümlerine uygun düşmediğini, 
örgütlemesini tamamlamış olmakla birlikte seçimlere katılmamış, seçimlere katılmakla birlikte 
yeterli oy alamamış ya da seçimlerden sonra kurulmuş ve belli sayıda milletvekilinin katılımıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ulusal iradenin oluşumuna katkıda bulunma imkanına kavuşmuş 
siyasal partilerin, büyüklük ve güçlerine göre farklı oranlarda da olsa, Devlet yardımı ile desteklen
melerinin Anayasal kurallar olduğu kadar kamu yararının da gereği olduğunu belirtmektedir. 

Toplantımızda öncelikle Kanun metni, Teklifin gerekçesi ve Sayın Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresi okunmuştur. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerde aleyhte şu görüşler dile getirilmiştir. 
- Kanunla öngörülen düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif olarak sevk edilişinden 

uzun bir süre sonra ve milletvekili transferlerinin başlaması nedeniyle gündeme getirilmiştir. 
Dolayısıyla zamanlama olarak doğru görülemez. Uzun vadede bu düzenlemeden fayda beklenemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmeyen partilere adil davranılmaması gelecekte daha 
bölünmüş yapıya yol açabilecektir. 

- Milletvekillerinin sadece Devlet yardımı almak için istifa ediyor duruma sokulması doğru 
değildir. 

- Siyasi Partiler Kanununun bütünlük içinde ele alınması ve bu çerçevede Devlet yardımının 
değerlendirilmesi doğru olacaktır. 

- Demokrasinin, azınlığın haklarının korunduğu, çoğunluğun kararına dayanan bir rejim ol
duğu; Devlet yardımının milletvekillerinin şahsına değil parti tüzel kişiliğine verildiği unutul
mamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 
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Aleyhteki görüşlere cevaben şu görüşler dile getirilmiştir: 

- Siyasi Partilere Devlet yardımının ölçüsü açısından konu değerlendirildiğinde düzenleme 

doğrudur. Siyasi Partilerin son seçime girmemeleri durumunda Devletten yardım almamaları temel 

olarak kabul edilmelidir. Belli çıkar gruplarının baskısı altında kalmamalarının sağlanması amacıy

la Devlet yardımı hakkaniyete uygun ölçüye göre verilmelidir. 

- Demokrasinin korunması Devletin görevidir, ancak milletvekillerini Meclise taşıyan milletin 

oylarının hakkı da korunmalıdır. 

- Üç milletvekili ya da on milletvekiline, sahip partilere yardım yapılması sağlıklı bir kriter 

değildir. Milletvekili transferlerini körükleme sonucunu doğuracak niteliktedir. Esasen bu ölçü 1990 

ve 1992 yılında Siyasi Partilere Devlet yardımı konusundaki yasa kuralına geçici, bir hüküm olarak 

konulmuştur. Adeta çıkıntı bir madde görünümünü sergilemektedir. Öte yandan devletin partilere 

yardım konusunda ülkelerin genelde kabul ettikleri sistem son genel seçimlerde aldıklan oy esasını 

baz alan bir modeldir. Belki bu ilke bazında ülkemizdeki düzenleme gözden geçirilmelidir. Ancak 

Geçici 16 ncı maddedeki hüküm uygulamada haksız bir sonuca götürecek niteliktedir. Gerçekten 

% 6.9Muk oy almış bir siyasi partiye mali yardım yapılamazken seçime girmiş ya da girmemiş, ol

dukça düşük oy almış bir siyasi partinin bir şekilde 3 milletvekiline sahip olması durumunda mali 

yardım yapılması gibi bir sonuç doğmaktadır ki bu durumu Anayasada yer alan kurallarla bağdaş

tırmak mümkün değildir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş; 1, 2 ve 3 üncü mad

deleri ile Tümü oya sunulmuş ve komisyonumuzca oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Burhan Kuzu Semiha Öyiiş Mehmet Ali Bulut 

İstanbul Aydın Kahramanmaraş 

Kâtip Üye Üye 

Ayhan Sefer Üstün Uğur Aksöz İbrahim Hakkı Aşkar 

Sakarya Adana Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Oya Ar aslı Er sönmez Yarbay Atıla Emek 

Ankara Ankara Antalya 

(Muhalifim, 

muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 
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Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Yılmaz Kaya 

İzmir 

Üye 

Kerim Özkul 

Konya 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 

Mevlüt Akgün 

Karaman 

Üye 

Suat Kılıç 

Samsun 

Üye 

İlyas Sezai Önder 

Samsun 

Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 

Atilla Kart 

Konya 

Üye 

Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Söz konusu Kanun Teklifi Değişikliği Nisan 2003 'te TBMM Başkanlığına verilmiş, bir sene 
sonra ilgili komisyonda görüşülmeden İçtüzüğün ilgili maddesi gereği doğrudan gündeme alınmış, 
TBMM'de grubu bulunan partilerde istifalar başlayınca Meclis'te grubu bulunan her iki partinin oy
ları ile gündemin ön sırasına alınarak kanunlaştırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı söz konusu yasayı 
tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne iade etmiştir. Bu kanunun yeniden görüşülerek çıkarılması AK 
Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin aleyhine olacaktır. 

2. TBMM'de temsil edilen partilerin oy oranı % 54'tür. TBMM'de temsil edilmeyen partilerin, 
yani Meclis dışında kalan partilerin oy oranı % 46'dır. TBMM'de bulunan siyasî partiler Meclis dışı 
kalan % 46'lık oyun da haklarını korumak zorundadır. Bu kanun yeniden çıkarılırsa Meclis dışı 
kalan partilerin aleyhine olacaktır. 

3. Hazine yardımı almak için Milletvekilleri istifa ediyor gibi bir anlayış tüm milletvekillerini 
rencide edici bir durumdur. İstifa bir haktır, istifa eden milletvekilinin bir partiye katılması da bir 
haktır. Hazine yardımını istifa eden milletvekilleri değil ilgili parti almaktadır. Hazine yardımı alan 
parti de bu harcamaları belgelemek zorundadır. 

4. Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili çalışmaların Hükümet tarafından sürdürüldüğü bilinmek
tedir. Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken hazine yardımı da o zaman ele 
alınmalıdır. 

20.4.2005 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 



ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ 
MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞ
KANINCA BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK 
ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun No. 5325 Kabul Tarihi: 29.3.2005 

MADDE 1.- 22.4.1983 tarihli ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

MADDE 1.- Kanunun 1 inci maddesi 
Komisyomuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Kanunun 2 nci maddesi 
Komisyomuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Kanunun 3 üncü maddesi 
Komisyomuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 876) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 796) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.6.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı " ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin 
geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu unsurlara ilişkin hareketlerin 
geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz etmek
tedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında 7 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da 
"Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştınlmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde 
yatınm yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Faslı yatınmcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar 
için ise Fas'ın daha cazip hale geleceği tabiîdir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının 
nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenlemeler, 
ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Gelir Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 28 maddeden meydana gel
miştir. Anlaşma maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kişilere İlişkin Kapsam 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Fas) 
den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2. - Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, 
politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını 
belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; Fas'ta ise genel gelir vergisi ve kurumlar ver
gisinden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilâve olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makam
larının, ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngör
mektedir. 

Madde 3. - Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 
Söz konusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Fas", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Devlet", 

"Vergi", "Kişi" "Şirket", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve "Diğer Âkit Devletin Teşebbüsü" 
"Vatandaş", "Uluslararası Trafik" ve "Yetkili Makam" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya, 

"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Âkit Devlet
lerin iç mevzuatı gereğince ev, ikametgâh, kanunî merkez yönetim yeri veya benzer yapıda diğer 
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herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir 
Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî 
veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle 
vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin etkin yönetim yerinin esas alınacağı hükme bağlanmış
tır. 

Madde 5. - İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin, Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; 

yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya 
doğal kaynaklann çıkanldığı diğer herhangi bir yer ve 10 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat 
şantiyesi, yapım veya kurma projesidir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 ün
cü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleş
tirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticarî 
kazançlannın Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hükümleri 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkrada, bir Âkit Devletin sigortacılık teşebbüsü, reasürans hariç diğer Devletin toprak
lan içerisinde prim topladığı veya 6 nci fıkranın uygulanacağı bağımsız statüde bir acente dışındaki 
bir kişi vasıtasıyla diğer Devlette mevcut riski sigortaladığı takdirde, diğer Âkit Devlette bir iş
yerine sahip kabul edileceği belirtilmektedir. 

6 nci fıkrada, bir teşebbüsün bir Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunamayacağı belirtilmektedir. 
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Ancak, söz konusu acentenin faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakını bu teşebbüs adına has-
redildiğinde ve bu acente ile bu teşebbüs arasındaki ticarî ve malî ilişkilerdeki koşullar, bağımsız 
teşebbüsler arasında olması gerekenden farklı olduğunda söz konusu acentenin bağımsız statüde bir 
acente olarak kabul edilmeyeceği öngörülmektedir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu kapsamaktadır. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancılık
tan elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı, gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmak
tadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

5 inci fıkrada da, bir şirketin hisselerine veya diğer şirket haklarına sahip olma, sahibine bu his
se veya şirket hakları dolayısıyla şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul varlıklar üzerinde 
tasarrufta bulunma hakkını sağlıyorsa, bu hakkın kullanımından, kiralanmasından veya diğer her
hangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirin gayrimenkul varlığın bulunduğu Âkit Devlette 
vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. - Ticarî Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri sahibi vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyet 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra ise, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 
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Madde 8. - Deniz ve Hava Taşımacılığı 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği gelirlerin yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin 
bulunduğu Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlann 
yanısıra, arizî olarak konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasından elde edilecek kazançlann 
da bu maddede kapsanacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 9. - Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
•cin yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. - Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 
itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen 
temettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 25 
oranında iştirak eden şirketler için % 7, diğer bütün durumlarda % 10'unu aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada, bünyesinden temettü aynlan kazanç bakımından şirket vergilenmesine etki 
edemeyeceği belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

5 inci fıkrada ise, temettü lehdannın, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı ön
görülmektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek kazancına iliş
kin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkrada, bu maddenin 7 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, ken
disinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
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Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak, bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile ödenen temettüler arasında önemli bir bağ bulunması hallerinin 
kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

7 nci fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına 
uygun olarak da vergilendirilebileceği, ancak bu şekilde alınacak verginin oranının % 7'yi geç
meyeceği öngörülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı 
bendiyle paralellik arz etmektedir. 

Madde 11.- Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdann mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafî tutarı üzerinden azamî % 10 ver

gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Fas Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

ile Fas Merkez Bankasına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden istisna edileceğine ilişkindir. 
4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla 

serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması halinde, söz konusu faizin bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
çerçevesinde değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 
üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği öngörülmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya o Dev
letin mukimi tarafından ödenen faizin, mukim olunan Âkit Devlette elde edildiği kabul edilecektir. 
Ancak, faiz ödeyen kişinin bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağ
lantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda faizin bu işyerinin veya sabit yerin 
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyen kişi ile faiz 
lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tâbi olan bir 
faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç 
mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 

kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 

şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
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4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 
oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 
üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 ncı fıkralarda ise, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edil
miş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almak
tadır. 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kul

lanılan sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar ile bunların işletilmesine tahsis 
edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnızca bu vasıtaları işleten teşeb
büsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, varlıkları bir Âkit Devlette bulunan gayrimenkullerden oluşan bir şirketin men
kul kıymetler borsasına kote edilen hisseleri dışında kalan şirket hisselerinin elden çıkarılmasından 
doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği ön
görülmektedir. 

5 inci fıkrada ise, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışın
dan doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilen-
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber bu kişinin, diğer Âkit Dev
lette bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi durumunda, sabit yerden 
elde edilen kazançların, kaynak Devlette de vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15. - Bağımlı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 

Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak söz konusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri 
herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre 
vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir on iki aylık dönemde 
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bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, iş
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet 
teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelirin, teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Âkit Devlette ver-
gilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17. - Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan ile ilgili şahsi 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri 
ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirin, faaliyetin icra edildiği Dev
lette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin bun

ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. 

2 nci fıkrada ise, uğranılan şahsi zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya politik alt 
bölümlerinden biri tarafından ödenen emekli maaşları, düzenli ödemeler ve diğer devamlı veya arızi 
ödemelerin de mukim olunan Devlette vergilendirileceği belirtilmektedir. 

Madde 19. - Kamu Görevi 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından yapılan ve emekli maaşı 
dışında kalan ödemelerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir mukimi olduğunda, 
bu kişinin, aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet sunmak için bu Dev
letin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler bu diğer Devlette vergilen-
dirilebilecektir. 
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2 nci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında, bu Devlet, politik alt bölüm veya idare tarafından oluşturulan fonlardan ödenen emek
li maaşlannm bu Devlette vergilendirilebileceği; bununla beraber gerçek kişinin bu Devletin bir 
mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşının yalnızca diğer Âkit Devlette ver
gilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlannda çalışanlar açısından bu madde hükmünün 
değil, 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğretmen ve Öğrenciler 
1 inci fıkrada, öğrenci veya stajyerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulunduklan Devlette 

yararlanacaklan vergi istisnasının sınırlan hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyerler 
yalnızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflannı karşılayan ve bulunduklan Devletin 
dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tabi 
tutulmayacaklan hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, öğrenci ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmen ve öğ
retim üyeleri için de öngörülmektedir. Buna göre, öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bulunduklan 
Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu diğer Devlette vergiden istisna edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve bu An

laşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlannın, geliri elde eden kişinin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, gelir lehdannın diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve elde 
edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumunda, elde edilen 
gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, Türkiye açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fıkranın 

(a) bendinde; bir Türkiye mukiminin (b) bendinde belirtilenlerin dışında Anlaşma hükümleri çer
çevesinde Fas'ta vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Türkiye'nin bu geliri vergiden istis
na edeceği ancak, Türkiye'nin bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin vergiyi hesaplarken söz konusu 
gelir için sanki vergiden istisna değilmiş gibi bir vergi oranını uygulayabileceği belirtilmiştir. 

Fıkranın (b) bendinde ise; bir Türkiye mukiminin bu Anlaşmanın 10, 11 ve 12 nci maddesi 
hükümlerine göre Fas'ta vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Türkiye'nin söz konusu 
kişinin gelirine isabet eden vergiden Fas'ta ödenmiş olan vergiye eşit bir miktannı mahsup edeceği 
ifade edilmiş olup; söz konusu mahsubun Fas'ta vergilendirilebilen gelir için mahsuptan önce 
hesaplanmış vergi miktannı aşmayacağı hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise; Fas açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fıkraya 
göre, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergiler, Fas'ta gelir 
üzerinden ödenecek vergiden mahsup edileceği, söz konusu mahsubun mahsuptan önce Fas'ta 
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hesaplanmış ve Türkiye'de vergilendirilen gelire tekabül eden vergi miktarını aşmayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada ise, bir Âkit Devlette, bu Anlaşmanın hükümlerine göre vergiye tabi olmayan 
gelirin, bu Âkit Devlette alınacak verginin oranının hesaplanmasında dikkate alınacağı belirtilmek
tedir. 

Madde 23. - Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet mukimi olan vatansız kişilerin diğer Devlette, o Devletin aynı 
koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla, daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin ay
nı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla, daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları, an
cak Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve matrah indirim
lerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası 
veya 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit 
Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken diğer Âkit Devlet teşebbüsüne ödenen faiz, royalty 
ve diğer ödemelerin, ilk bahsedilen Devletin teşebbüsüne ödenmiş gibi gider olarak indirilebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

5 inci fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

6 ncı fıkrada ise, bu maddede "vergileme" teriminin, Anlaşmanın konusuna giren vergileri 
ifade ettiği belirtilmektedir. 

Madde 24. - Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem

lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, Anlaşma hüküm
lerine aykırı bir vergileme ile sonuçlanan fiilin ilk bildiriminden sonra üç yıl içerisinde vatandaşı 
olduğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 25. - Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller
de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
lan ele alınmıştır. 

Madde 26. - Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 

hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Yürürlüğe Girme 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 

ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre, Anlaşma Âkit Devletlerden her birinin, Anlaşmanın yürür
lüğe girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, 
bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdiği tarihi iz
leyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Madde 28. - Yürürlükten Kalkma 

Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 
açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Esas No : 1/842 

Karar No: 36 

11.2.2005 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 3 Şubat 2005 tarihli 10 uncu toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesini amaçlamakta olup; bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı, gelir unsurları itibariyle 
ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki Devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji veya hiz
met sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilendirilmesine 
engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her türlü vergi ile il
gili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. 

Çifte vergilendirmenin önlenmesi ile her iki ülke yatırımcıları için cazip hale getirileceği 
düşünülen Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 

Antalya 

Kâtip 

Metin Yılmaz 

Bolu 

Üye 

bdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 

Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 

Selami Yiğit 

Kars 

Başkanvekili 

Eyyüp Sanay 

Ankara 

Üye 

Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 

Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 

Üye 

Onur Öymen 

İstanbul 

Üye 

Ufuk Özkan 

Manisa 

Sözcü 

Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 

Aziz Akgül 

Diyarbakır 

Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 

Üye 

Fikret Ünlü 

Karaman 

Üye 

Nihat Eri 

Mardin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS 
KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİN
DEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VER
GİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA AN
LAŞMASININ ONAYLANMASININ UY
GUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1.- 7 Nisan 2004 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS 
KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİN
DEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VER
GİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA AN
LAŞMASININ ONAYLANMASININ UY
GUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 

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

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

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

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı V. 
H. Çelik 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
B. Yıldırım 

Çevre ve Orman Bakanı V. 
S. Güçlü 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
K. Tüzmen 

Adalet Bakanı V. 
A. Aksu 

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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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
FAS KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE 
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti, gelir üzerinden alınan vergilerde 
çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle, 

Aşağıdaki Anlaşmaya varmışlardır: 
Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 
Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri 
veya mahallî idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile teşebbüsler 
tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarı üzerinden alman vergiler dahil olmak üzere, 
toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul 
edilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Türkiye bakımından: 
i) gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 
b) Fas Krallığı bakımından: 
i) genel gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; 
(Bundan böyle "Fas vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 

veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında 
yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 
a) "Türkiye" terimi, Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik alanını, karasularını, aynı zamanda 

uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amaç
larıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder; 

b) "Fas" terimi, Fas Krallığının karasuları dışında bulunan deniz alanlarını kapsayan ve ulus
lararası kanunlara uygun olarak Fas Krallığı mevzuatı uyarınca, Fas Krallığının deniz yatağı, top-
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rak altı ve doğal kaynaklara ilişkin olarak egemenlik haklarını kullanabileceği bir bölge olarak tes
pit edilen veya ilerde tespit edilebilecek olan Fas Krallığı topraklarını ifade eder; 

c) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre Türkiye veya Fas 
anlamına gelir; 

d) "Vergi terimi", metnin gereğine göre Türk vergisi veya Fas vergisi anlamına gelir; 
e) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir 

kuruluşu kapsamına alır; 
f) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 

herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 
g) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından iş
letilen bir teşebbüs anlamına gelir; 

h) "Vatandaş" terimi: 
i) Bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ii) Bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmî şahsı, or

taklığı veya derneği ifade eder. 
i) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırlan içinde gerçekleştirilen gemi 

veya uçak işletmeciliği hariç, etkin yönetim merkezi bir Âkit Devlette bulunan bir teşebbüs tarafın
dan gemi veya uçak işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. 

j) "Yetkili makam" terimi: 
i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; ve 
ii) Fas'ta, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 
ifade eder. 
2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından uygulanmasına ilişkin olarak, Anlaşmada tanım

lanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı vergilerin yer 
aldığı Âkit Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacaktır. 

Madde 4 
MUKtM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin veya 
herhangi bir politik alt bölümünün veya mahallî idaresinin mevzuatı gereğince ev, ikâmetgâh, 
kanunî merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükel
lefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde 
edilen gelir nedeniyle o Devlette vergiye tâbi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi, her iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi, kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayatî menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir 
mukimi kabul edilecektir; 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulun
duğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de 
böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 
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d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin de 
mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca etkin yönetim yerinin bulunduğu Devletin mukimi olarak kabul 
edilecektir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işlerinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atelye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 

diğer herhangi bir yer, ve 
g) 10 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi. 
3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
a) Teşebbüse ait imkânların, teşebbüsün mallarının veya ticarî eşyasının yalnızca depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının, yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 

amacıyla elde tutulması; 
d) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top

lama amacıyla elde tutulması; 
e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 

diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya bir

kaçını bir arada icra etmek için elde tutulması ancak, bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi 
sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uygulanacağı 
bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette bir teşebbüs adına hareket eder ve bu 
teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, söz konusu 
kişinin faaliyetleri, bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması 
durumunda bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, 
bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bu Devlette bir işyerine sahip 
kabul edilecektir. 

5. Bu maddenin önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Âkit Devletin sigortacılık teşeb
büsü, reasürans hariç diğer Devletin toprakları içerisinde prim topladığı veya 6 ncı fıkranın uy
gulanacağı bağımsız statüde bir acente dışındaki bir kişi vasıtasıyla diğer devlette mevcut riski 
sigortaladığı takdirde, diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 
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6. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. Bunun
la birlikte, söz konusu acentenin faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakını bu teşebbüs adına 
hasredildiğinde bu acente ile bu teşebbüs arasındaki ticarî ve malî ilişkilerdeki koşullar, bağımsız 
teşebbüsler arasında olması gerekenden farklı olduğunda söz konusu acente, bu fıkrada belirtilen 
anlamda bağımsız statüde bir acente olarak kabul edilmeyecektir. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticarî faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluştur
mayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulanan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükârda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacak; gemiler, vapurlar ve uçaklar gay
rimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüse ait gayrimenkul varlıklardan 
elde edilen gelire ve serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan el
de edilen gelire de uygulanacaktır. 

5. Bir şirketin hisselerine veya diğer şirket haklarına sahip olma, sahibine, bu hisse veya şirket 
haklan dolayısıyla şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul varlıklar üzerinde tasarrufta bulun
ma hakkını sağlıyorsa, söz konusu tasarrufta bulunma hakkının kullanımından, kiralanmasından 
veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelir, gayrimenkul varlığın bulunduğu 
Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 7 
TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer 
teşebbüs yukanda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançtan yalnızca bu 
işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine at
fedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan 
tamamen ayn ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağım
sız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 796) 



— 18 — 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 
yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlarına uygun 
olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya alınması 
dolayısıyla hiçbir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazançlar, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde et
tiği kazançlar, yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilen-
dirilebilecektir. 

Bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezi, geminin bordası ise bu teşebbüsün, 
geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Âkit Devlette olduğu, eğer geminin kayıtlı olduğu böy
le bir limanı yoksa gemiyi işletenin mukim olduğu Âkit Devlette bulunduğu kabul edilecektir. 

2. Bu maddenin amaçlan bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazanç
ların yanısıra arızî olarak elde ediliyor ise konteynerlerin kullanımı veya kiralanmasından elde 
edilen kazançlan da kapsayacaktır. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü, doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında; veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında ve 

her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticarî veya malî ilişkilerde oluşan veya empoze edilen 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüs
lerden birinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşeb
büsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devlet teşebbüsünün kazancını içermesi ve bu şekilde kavranan 
kazancın, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar gözönünde tutularak, sonradan yapılan 
hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olması durumunda, bu diğer Devlet, söz konusu kazanç 
üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makam
ları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine 
ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Dev
lette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden, temettünün 
gerçek lehdan ise bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan aşmayacaktır: 

a) Temettünün gerçek lehdan, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az yüzde 25 
ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutannın yüzde 7 sini; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutannın yüzde 10 unu. 
3. Bu fıkra, bünyesinden temettü aynlan kazanç bakımından şirket vergilenmesine etki et

meyecektir. 
4. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 

haklanndan, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mev
zuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklanndan elde edilen gelirleri ifade eder. 

"Temettü" terimi, Fas bakımından, madencilik hisselerinden ve kâra katılım sözleşmelerinden 
elde edilen gelirleri; Türkiye bakımından, yatınm fonu ve yatınm ortaklığından elde edilen gelirleri 
de kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyeti icra ederse ve söz konusu temet
tü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci 
fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hüküm
leri uygulanacaktır. 

6. 7 nci fıkra saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletten 
kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden her
hangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu diğer Devletin bir mukimine 
ödenmesi veya ödenen temettüler ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında 
önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazanç-
lan üzerinden de dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış 
kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen gelir veya kazançtan oluşması, 
durumu değiştirmez. 

7. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
mukimi olan şirketin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden 
bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına uygun olarak vergilendirilebilir. 
Ancak, bu şekilde alınacak verginin oranı yüzde 7 yi geçmeyecektir. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak faiz elde eden, faizin gerçek lehdan ise bu şekilde alınacak vergi, faizin gay
risafi tutannın yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın; 
a) Fas'ta doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenen 

faiz, Fas'ta vergiden istisna edilecektir. 
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b) Türkiye'de doğan ve Fas Hükümetine veya Fas Merkez Bankasına (Bank Al Maghrib) 
ödenen faiz, Türkiye'de vergiden istisna edilecektir. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın ve borçlunun 
kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle hazine 
borçlanma senetlerinden, tahvillerden veya bonolardan elde edilen gelirler ile söz konusu senetlere, 
tahvillere veya bonolara ilişkin prim ve ikramiyeleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdan, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulan
mayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahallî idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen faizin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz 
ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden 
olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri 
veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Dev
lette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de 
dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedeli elde eden, gayrimad
di hak bedelinin gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi 
tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi: 
a) edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, sinema filmleri veya filmler veya rad

yo, televizyon, uydu, fiber optik ve kablolu yayınlarda kullanılan bantlar veya umumi yayınlarda 
kullanılan benzeri teknolojiye ilişkin telif haklarının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen 
veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı kar
şılığında elde edilen ödemeleri; ayrıca, söz konusu varlık veya hakkın kullanımı amacıyla mün
feriden yapılan teknik yardım ödemelerini de, teknik yardımın bu varlık veya hakka ilişkin 
ödemenin yapıldığı Âkit Devlette ifa edilmiş olması halinde kapsar, veya 

b) sınaî, ticarî, ziraî veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında 
yapılan, veya 

c) sınaî, ticarî, ziraî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında elde edilen, 
her türlü ödemeyi kapsar. 
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4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu 
diğer Akit Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz 
konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulun
maktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 
14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahallî idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya ol
masın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlan
tılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yer
den kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre 
vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına 
dahil menkul varlığın veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti 
icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlığın elden çıkarılmasından doğan kazanç, 
bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların iş
letilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca teşebbüsün 
etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. Varlıkları esas itibariyle bir Âkit Devlette bulunan gayrimenkullerden oluşan bir şirketin 
menkul kıymetler borsasına kote edilen hisseleri dışında kalan şirket hisselerinin elden çıkarıl
masından doğan kazançlar bu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek amacıy
la sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olmadığı sürece, yalnızca bu Devlette vergilen
dirilecektir. Kişinin böyle bir sabit yere sahip olması durumunda gelir, yalnızca söz konusu sabit 
yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Devlet
te ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, 
buradan elde edilen söz konusu gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer. 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili malî yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir on 
iki aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 
3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından ulus

lararası trafikte işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, yal
nızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun diğer 
Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilen
dirilebilir. 

2. Bir sanatçının veya sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı veya sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette ver
gilendirilebilir. 

3. Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir sanatçı veya sporcunun bir 
Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu Devlete yapılan ziyaretin tamamen veya 
önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, bir politik alt bölümünün veya bir mahallî idaresinin kamusal 
fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1.19 uncu maddenin 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu Dev
lette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mukimine ömür boyu sağ
lanan düzenli ödemelere de uygulanacaktır. 
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2. Uğranılan şahsî zararları tazmin etmek amacıyla, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümlerin
den biri tarafından ödenen emekli maaşları ve sağlanan ömür boyu gelirler ile yapılan diğer 
periyodik (düzenli) veya arizî ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 19 
KAMU GÖREVİ 

1. a) Bir Âkit Devlete, bir politik alt bölümüne veya bir mahallî idaresine bir gerçek kişi 
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan, emek
li maaşı dışında kalan maaş, ücret ve benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla birlikte, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi bu Âkit Dev
letin bir mukimi olduğunda, söz konusu maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer 
Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Ancak bu kişinin: 
i) bu diğer Devletin bir vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması 

zorunludur. 
2. a) Bir Âkit Devlete, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir gerçek kişi 

tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca 
oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşı, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla birlikte, söz konusu gerçek kişinin bu diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı 
olması halinde, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Âkit Devlet, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerle bağlantılı olarak verilen hizmetlerden dolayı yapılan maaş, ücret ve diğer benzeri 
ödemelere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki 
eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçim, öğrenim veya mesleki eğitimini kar
şılamak üzere diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergilen
dirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Âkit Devlette iki yılı aşmayan bir 
süre veya süreler için, esas olarak öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğ
retmen veya öğretim üyesinin, öğretim veya araştırma karşılığındaki kişisel hizmetleri dolayısıyla 
bu diğer Devlet dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergiden istisna 
edilecektir. 

Madde 21 

DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
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2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devletin mukimi olan söz konusu gelirin lehdarı, diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit bir yerden serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve 
bu işyeri veya sabit yer ile geliri doğuran hak veya varlık arasında etkin bir bağ bulunmakta ise, bu 
gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 22 

ÇİFTE VERGİLENDtRMENtN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

a) Bir Türkiye mukimi b) bendinde kavranan gelirler hariç olmak üzere, bu Anlaşma hüküm
lerine göre, Fas'ta vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu geliri vergiden istisna 
edecektir. Ancak, Türkiye, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin vergiyi hesaplarken istisna edilen 
gelir sanki vergiden istisna değilmiş gibi bir vergi oranı uygulayabilir. 

b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10,11 ve 12 nci maddelerine göre Fas'ta vergilen
dirilebilir bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden Fas'ta ödenen 
vergiye eşit bir miktarın mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla birlikte bu mahsup, Fas'ta vergilendirilebilir gelire tekabül eden ve mahsuptan önce 
hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Fas mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

Bir Fas mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre, Türkiye'de vergilendirilebilir bir gelir elde et
tiğinde, Fas bu mukimin gelirinden alınacak vergiden Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergiye 
eşit bir miktarın mahsubuna müsaade edecektir. Bununla birlikte bu mahsup, mahsuptan önce Fas'ta 
gelir üzerinden hesaplanan ve Türkiye'de vergilendirilebilir gelire tekabül eden vergi miktarını aş
mayacaktır. 

3. Bir Âkit Devlette, bu Anlaşma hükümlerine göre vergiye tabi olmayan gelir, bu Âkit Dev
lette alınacak verginin oranının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 
koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den, özellikle mukimlik yönünden, değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı mükel
lefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile bağlı kalın
maksızın, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. Bir Âkit Devlet mukimi olan vatansız kişiler, her iki Âkit Devlette de, ilgili Devlet vatandaşlarının 
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaktır. 

3. 10 uncu maddenin 7 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün 
diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri 
yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bu hüküm, 
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bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi in
dirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zorunda olduğu 
yönünde anlaşılmayacaktır. 

4. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı 
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer 
Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün 
vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin 
bir mukimine yapılmış gibi indirilebilir. 

5. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk 
bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri ver
gilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

6. Bu maddedeki "vergileme" terimi, bu Anlaşmanın konusuna giren vergileri ifade eder. 

Madde 24 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 
bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine var
dığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
başvurabilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykın bir vergileme ile sonuçlanan fiilin 
ilk bildiriminden sonra üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin 
yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü 
görüş alışverişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlannın temsil
cilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 25 

BİLGt DEĞtŞtMÎ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile 
ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tâbi tutacaklardır. 
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Bilgi değişimi, 1 inci maddeyle sınırlı değildir. Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o 
Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu An
laşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlar
daki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar 
dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusun
da kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya ad
lî kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına ve idarî uygulamalarına uymayacak idarî 
önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çeçevesinde elde 
edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi ifşa eden veya açıklanması kamu 
düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

İ. Her bir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında gerekli olan 
işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerin sonuncusunun alın
dığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Anlaşma hükümleri: 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birin
ci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecektir. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Dev
letlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beş yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik kanaldan 
fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 
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Bu durumda Anlaşma: 
a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 

bitiminden sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için, ve 

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbamamasenin verildiği takvim yılının bitiminden sonra 
başlayan vergilendirme yıllan için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, ilgili hükümetlerin aşağıda imzalan bulunan tam yetkili tem
silciler, bu Anlaşmayı imzaladılar. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce dilindeki nüshalarda, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak 
üzere, 2004 yılının Nisan ayının 7 nci gününde Ankara'da düzenlenmiştir. Metinler arasında fark
lılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Fas Krallığı 

Adına Adına 
Kemal UNAKITAN Mustapha MECHAHOURI 

Maliye Bakanı Dış Ticaret Bakanı 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 854) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasmda Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasmm 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/972) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komiyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 15.2.2005 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1060/693 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.2.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye ile Lübnan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Dev
letin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu hususlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilen
dirme nedeniyle ortaya çıkan sorunlann çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında 12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde 
yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte 
vergilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Lübnanlı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk 
yatırımcılar için ise Lübnan'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının 
nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenlemeler, 
ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 



— 2 — 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 30 maddeden mey
dana gelmiştir. Anlaşma maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1- Kapsanan Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Lüb-
nan)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2- Kapsanan Vergiler 

Bu madde. Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, 
politik alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını 
belirtmektedir. 

2 nei fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada. Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; Lübnan'da ise sınai, ticari ve ticari olmayan 
mesleki kazançlar; maaşlar, ücretler, emekli maaşları, menkul varlıklardan elde edilen gelirler ve in
şa edilen emlak üzerinden alınan vergilerden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra. Anlaşmanın imza tarihinden sonra 3 üncü fıkrada belirtilen mevcut vergilere ilave 
olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilerin de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca Âkit Devletlerin 
yetkili makamlarının, kendi vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildir
meleri ni öngörmektedir. 

Madde 3- Genel Tanımlar 

Bu maddede. Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 

Söz konusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Lübnan", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Dev
let", "Vergi", "Kışı", "Şirket", "Kayıtlı merkez", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Diğer Âkit Dev
letin teşebbüsü", "Vatandaş", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer al
maktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, o tarihte bu Devletin mev
zuatında sahip olduğu anlamı taşıyacağı ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir 
anlamın diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıdığı belirtilmiş ve Anlaş-
ma'da boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4- Mukim 

Âkit Devletlerin vergileme yetkisi. Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya 
"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 
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Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; bu Devlet, politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere ev, 
ikametgah, kayıtlı merkez, etkin yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniy
le vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Tür
kiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni veya iş merkezi Tür
kiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza 
tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de bu kişinin etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edileceği, etkin yönetim 
yerinin belirlenememesi durumunda ise, bu kişinin hangi Akit Devletin mukimi olduğunu Akit 
Devletin yetkili makamlarının karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 5- İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 

2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; 
yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yerdir. 

3 üncü fıkrada, on iki ay ya da daha fazla süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj 
veya kurma projesi veya bunlarla bağlantılı gözetim faaliyetlerinin ve bir Âkit Devlet teşebbüsü 
tarafından bu amaçla işe alınan hizmetli veya diğer personel kullanılarak diğer Âkit Devlette ifa edilen 
ve herhangi bir on iki aylık dönemde aynı veya bağlı bir proje için dokuz aylık süre veya süreleri geçen 
danışmanlık hizmetleri dahil hizmet sağlanmasının da bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 

mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 ün
cü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleş
tirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin 
ticari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkan tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 
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6 ncı fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüye sahip bir 
acente vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtilmek
tedir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu kapsamaktadır. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancılık
tan elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı, gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmak
tadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7- Ticari Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal veya ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra ise, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8- Gemi, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1 inci fıkra, Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına 
giren türden gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların yal
nızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 
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2 nci fıkrada, gemi veya uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden doğan kazançların, bu 
vasıtaların çıplak olarak kiralanıp uluslararası trafikte kullanılmasından elde edilecek kazançları da 
kapsayacağı öngörülmektedir. Ancak, söz konusu kiralamadan doğan kazançların 1 inci fıkrada 
belirtilen kazançlara arızi olması şarttır. 

3 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 9- Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticari ilişkilere ve farklı fıyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10- Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 
itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen 
temettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 15 
oranında iştirak eden şirketler için % 10, diğer bütün durumlarda % 15'ini aşamayacaktır. 

Ayrıca fıkrada, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının bu sınırlandırmanın uygulama şeklini 
karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri ve bu fıkranın temettülerin ödendiği kazançlar bakımın
dan şirket vergilenmesine etki etmeyeceği de belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada 
serbest meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit 
yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı 
öngörülmektedir. Bu durumda, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek kazancına 
ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5 inci fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticari Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette bu maddenin 2(a) fıkrası 
gereğince de vergilendirilebileceği öngörülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü 
maddesinin 6/b numaralı bendiyle paralellik arz etmektedir. 

6 nci fıkrada, bu maddenin 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, ken
disinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
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Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak, bu kurumdan 
kar payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile ödenen temettüler arasında önemli bir bağ bulunması hallerinin 
kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

7 nci fıkrada ise, temettü elde ediş olayının oluşturulması veya tahsisi ile ilgili olan herhangi 
bir şahsın asıl amacı veya amaçlarından birinin bu oluşturma veya tahsis ile başka türlü mümkün 
olmayacak bir şekilde bu maddeden yararlanmak olması durumunda bu madde hükümlerinin uy
gulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11- Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin veçgilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver
gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizin gerçek lehdarının diğer Âkit Devletin bir mukimi olması halinde, faizlerin 
doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafı tutarı üzerinden azami % 10 vergi alma hakkı tanınacağı ön
görülmektedir. 

3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Lübnan Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile Lübnan Merkez Bankasına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden istisna 
edileceğine ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla 

serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması halinde, söz konusu faizin bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 
üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesini öngörmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya o Dev
letin mukimi tarafından ödenen faizin, mukim olunan Âkit Devlette elde edildiği kabul edilecektir. 
Ancak, faiz ödeyen kişinin bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağ
lantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda faizin bu işyerinin veya sabit yerin 
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyen kişi ile faiz 
lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bir 
faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç 
mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

8 inci fıkrada ise, faiz ödemesine neden olan alacak ilişkisinin oluşturulması veya tahsisi ile il
gili olan herhangi bir şahsın asıl amacının veya asıl amaçlarından birinin bu oluşturma veya tahsis 
ile başka türlü mümkün olmayacak bir şekilde bu maddeden yararlanmak olması durumunda bu 
madde hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir. 
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Madde 12- Gayrimaddi Hak Bedelleri 

1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 
kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 

2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 
şekilde vergi alma hakkı vermektedir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin in
dirimli vergi oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

7 nci fıkrada ise, gayrimaddi hak bedelleri ödenmesine neden olan hakların oluşturulması veya 
tahsisi ile ilgili olan herhangi bir şahsın asıl amacının veya asıl amaçlanndan birinin bu oluşturma 
veya tahsis ile başka türlü mümkün olmayacak bir şekilde bu maddeden yararlanmak olması 
durumunda bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 13- Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kul

lanılan sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, vapur, uçak 
veya kara nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde 
edilen kazançların, yalnızca bu vasıtaları işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilen
dirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette, söz konusu varlık
ların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının 
ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 14- Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber bu kişinin, diğer Âkit Devlette 
bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi durumunda, sabit yerden elde 
edilen kazançların, kaynak Devlette de vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15- Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 
Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
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Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak söz konusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri 
herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, öğretmen ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre 
vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir on iki aylık dönem
de bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Dev
letin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, iş-
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin 
mukimi tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtalarında ifa 
edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelirin, teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilen
dirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bir şantiye, inşaat veya kurma 
projesi ve danışmanlık hizmetler de dahil verilen hizmetler ile bağlantılı faaliyetlerden elde edilen 
maaş, ücret ve benzeri ödemelerin, bu faaliyetlerin sırasıyla 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasının a) ve 
b) bentleri uyarınca işyeri olarak kabul edilmiyorsa, ilk bahsedilen Devlette vergilendirileceğine 
ilişkindir. 

Madde 16- Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Devlette vergilen-
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17- Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsi 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri 
ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, Âkit Devletler arasında gerçekleştirilen kültürel veya sportif değişim program
ları çerçevesinde kâr amacı dışındaki amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlerden elde edilen 
gelirin, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, faaliyetlerin ifa edildiği Âkit Devlette ver
giden muaf tutulacağı öngörülmektedir. 
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Madde 18- Emekli Maaşları 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş hizmetleri karşılığında ödenen emekli maaşları 
ve benzeri ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü ön
görmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devletin sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında ödenen emekli maaş
larının ve diğer benzeri ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörül
mektedir. Ancak, emekli maaşlarının diğer Âkit Devletin mukimi ve vatandaşı olan bir gerçek 
kişiye ödenmesi durumunda diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 19- Kamu Hizmeti 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından yapılan ve emekli maaşı 
dışında kalan ödemelerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir mukimi olduğunda, 
bu kişinin aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet sunmak için bu Dev
letin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler bu diğer Devlette vergilen
dirilebilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında, bu Devlet, politik alt bölüm veya idare tarafından oluşturulan fonlardan ödenen emek
li maaşlannın bu Devlette vergilendirebileceği bununla beraber gerçek kişinin bu Devletin bir 
mukimi ve vatandaşı olması halinde söz konusu emekli maaşının yalnızca diğer Âkit Devlette ver
gilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün 
değil, 15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20- Öğretmenler ve Öğrenciler 

1 inci fıkrada, öğrenci veya stajyerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette 
yararlanacaklan vergi istisnasının sınırları hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyerler 
yalnızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflannı karşılayan ve bulunduklan Devletin 
dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tabi 
tutulmayacakları hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, öğretmen ve öğrencilerin iki yılı aşmayan bir süre diğer Devlette yapmış olduk
ları öğretim veya araştırma karşılığında bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri 
gelirlerin, bu Devlette vergiden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, 2 nci fıkra hükümlerinin, kamu menfaatine yönelik olmayan fakat özel kişi 
veya kişilerin menfaatine yürütülen araştırmalar dolayısıyla elde edilen araştırma gelirlerine uy
gulanmayacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya mesleki 
eğitim amacıyla bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak bir dönemde veya dönemlerde hizmet 
ifa eden bir çırak veya stajyerin elde ettiği ücretlerin diğer Devlette vergilendirilmeyeceği öngörül
mektedir. 
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Madde 21- Diğer Gelirler 

1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve bu An
laşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, gelir lehdannın diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve elde 
edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumunda, elde edilen 
gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, Türkiye açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Buna 

göre, bir Türkiye mukiminin Lübnan'da vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, söz. konusu 
gelir için Lübnan'da ödenen vergi, bu mukimin Türkiye'de tüm dünya gelirleri üzerinden hesap
lanan vergisinden mahsup edilecektir. 

Yapılacak olan bu mahsup, hiçbir zaman için mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan vergi 
miktarını geçmeyecektir. 

2 nci fıkrada, Lübnan açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Buna 
göre, bir Lübnan mukiminin Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, söz konusu 
gelir için Türkiye'de ödenen vergi, bu mukimin Lübnan'da tüm dünya gelirleri üzerinden hesap
lanan vergisinden mahsup edilecektir. 

Yapılacak olan bu mahsup, hiçbir zaman için mahsuptan önce Lübnan'da hesaplanan vergi mik
tarını aşmayacaktır. 

Madde 23- Ayrım Yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin ay
nı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla, daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacağı öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada. Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devletin bir mukimine yapmış olduğu 
faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer benzeri ödemelerin sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine 
ödenmiş gibi indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

6 nci fıkrada ise, bir Âkit Devlet mukimi olan vatansız kişilerin diğer Devlette, o Devletin ay
nı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla, daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 24- Karşılıklı Anlaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem
lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, Anlaşma hüküm
lerine aykırı bir vergilendirmeyi doğuran işleme ilişkin ilk bildirimden sonra iki yıl içerisinde vatan
daşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi 
tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer 
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25- Menfaatlerin Sınırlandırılması 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukimi veya söz konusu mukimle bağlantılı herhangi bir şahsın 
bu mukimliğin oluşturulması veya mevcudiyetindeki esas amacı veya amaçlarından birinin bu An
laşmada sağlanan ve başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmek olması durumun
da bu mukimin bu Anlaşma ile diğer Âkit Devlette sağlanan herhangi bir vergi istisnası veya in
dirimden yararlanamayacağını hükme bağlamaktadır. 

2 nci fıkrada, Anlaşmadaki hiçbir şeyin, bir Âkit Devletteki işletmenin diğer Âkit Devletteki 
bir işletme ile yaptığı muamelelerden doğan giderlerin ve indirimlerin sınırlandırılmasına ilişkin 
vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı önleyen iç mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; bu tür iş
letmelerin kuruluşlarının veya aralarında yürütülen muamelelerinin esas amacının veya amaçların
dan birinin bu Anlaşmada sağlanan ve başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmiş 
olması durumunda etkilenmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 26- Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller

de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
ları ele alınmıştır. 

Madde 27- Tahsilatta Yardımlaşma 

Maddenin 1 inci fıkrasında, Âkit Devletlerin bu Anlaşma ile kapsanan vergilerin, faizlerinin, 
giderlerinin, eklerinin ve ceza hukuku sınırlarına girmeyen para cezalarının tahsili amacıyla birbir
lerine yardım edecekleri hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, vergi alacağının tahsiline ilişkin talepte bulunacak Âkit Devletin kanunlarınca, 
tahsilatı yapılacak verginin ödenecek noktaya geldiğini gösteren belgeleri ekleyeceği belirtilmiştir. 

3 üncü fıkrada, Âkit Devletlerden her birinin, maddenin 1 inci fıkrasına giren vergi alacaklarının 
tahsili konusunda diğer Âkit Devletin müracaatı halinde söz konusu vergi alacaklarını, hiçbir öncelik 
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hakkı tanımaksızın süresi içinde tahsil edeceği ve kendi kanun ve düzenlemelerinin müsaade et
mediği hiçbir idari tedbiri alma yükümlülüğü altında tutulmayacağı hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada ise, 26 ncı maddenin 1 inci fıkra hükümlerinin, bu maddenin bundan önceki fık
ralarının uygulanması için kendisinden talepte bulunulan devletin yetkili makamının bilgisine 
sunulan bilgilere de eşit olarak uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 28- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 

Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 
hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıktan vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 29- Yürürlüğe Girme 

Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre, Anlaşma Âkit Devletlerden her birinin, Anlaşmanın yürür
lüğe girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, 
bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdiği tarihi iz
leyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren uygulanacaktır. 

Madde 30- Yürürlükten Kalkma 

Madde, Anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü açıklamak
ta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için uygulanmayacağını 
belirlemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/972 1.4.2005 
Karar No.: 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif
te Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 31 Mart 2005 tarihli 16 ncı toplantısın
da Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında imzalanan Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin iki devlet tarafından çifte ver
gilendirilmesinin ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla vergileme hakkı, 
gelir unsurlan itibariyle ikamet edilen devlete veya kaynak devletlerden birine bırakılmakta ya da 
bu mümkün olmadığı takdirde iki devlet arasında paylaştırmaktadır. Böylece âkit devletlerden 
birinde yatırım yapan diğer devlet mukimlerinin, yatınm yaptıkları devletin vergi mükelleflerinden 
daha ağır vergilendirilmesinin önlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Türkiye ile Lübnan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesini sağ
layacağı düşünülen söz konusu Tasan, Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasanmn maddelerine 
geçilmesine karar verilmiştir. Tasanmn 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü oybirliği ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Mehmet B.Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

İstanbul 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 854) 



— 14 — 

HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE LÜBNAN 
CUMHURIYETI ARASıNDA GELIR ÜZERIN
DEN ALıNAN VERGILERDE ÇIFTE VERGILEN
DIRMEYI ÖNLEME VE VERGI KAÇAKÇı
LıĞıNA ENGEL OLMA ANLAŞMASıNıN 
ONAYLANMASıNıN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAIR KANUN TASARıSı 

MADDE 1.- 12 Mayıs 2004 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
mas ın ın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE! 3 - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 

Devlet Bakanı 

G. Aksil 

Millî Savunma Bakanı V. 

O. Pepe 

Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN 
CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİN
DEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLEN
DİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇI
LIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

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

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

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

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 

Devlet Bakanı 

A. Babacan 

Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 

A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişlcri 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. Vnah tan 

Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İLE 

LÜBNAN CUMHURİYETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

VE 

LÜBNAN CUMHURİYETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına en
gel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 
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MADDE1 
KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
MADDE 2 

KAPSANAN VERGİLER 
1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet ya da onun politik alt 

bölümleri ya da mahalli idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan 

vergiler ile sermaye değer artış kazançlanna uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir 
veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul 
edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Türkiye' de: 
i) gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir) 
b) Lübnan' da: 
i) sınai ,ticari ve ticari olmayan mesleki kazançlar üzerinden alınan vergi; 
ii) maaşlar, ücretler ve emekli maaşları üzerinden alınan vergi; 
iii) menkul varlıklardan elde edilen gelirler üzerinden alınan vergi; 
iv) inşa edilen emlak üzerinden alınan vergi; 
(Bundan böyle "Lübnan vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra 3 üncü fıkrada belirtilen mevcut 

vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya on
lara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ken
di vergi mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

MADDE 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 
a) i) "Türkiye" terimi, uluslararası hukuka uygun olarak, karasuları da dahil olmak üzere Tür

kiye'nin kara ülkesini, keza deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatağında ve deniz yatağı altın
daki canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi amacıyla 
egemenlik haklarını icra ettiği münhasır ekonomik bölgesini ifade eder; 

ii) "Lübnan" terimi, uluslararası hukuka uygun olarak, karasuları da dahil olmak üzere Lüb
nan'ın kara ülkesini, keza deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatağında ve deniz yatağı altındaki 
canlı ve cansız doğal kaynakların araştınlması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi amacıyla 
egemenlik haklarını icra ettiği münhasır ekonomik bölgesini ifade eder; 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre Türkiye veya Lüb
nan anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kapsanan vergiler anlamına gelir; 
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 

kapsamına alır; 
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e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 
herhangi bir diğer kuruluş anlamına gelir; 

f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türk Ticaret Kanunu'na göre veya Lübnan Ticaret Kanunu'na göre 
kaydı yapılan kayıtlı merkez anlamına gelir; 

g) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 
Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen 
bir teşebbüs anlamına gelir; 

h) "Vatandaş" terimi; 
i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan ortaklık veya dernek dahil 

herhangi bir tüzel kişiliği 
ifade eder; 
i) "Yetkili makam" terimi: 
i) Türkiye yönünden, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; 
ii) Lübnan yönünden, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini ifade eder. 
j) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca Türkiye veya Lübnan'daki sınırlar içerisinde gerçekleş

tirilen gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Türk veya Lüb
nan teşebbüsü tarafından gemi,vapur uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı 
ifade eder. 

2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uy
gulanacağı vergilerin amaçları bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı 
taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mev
zuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

MADDE 4 
MUKÎM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince 
ev, ikametgah, kayıtlı merkez, etkin yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter 
nedeniyle burada vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki 
kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devletin de mukimi olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir 
mukimi kabul edilecektir; 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böy
le bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. 
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d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3.Gerçek kişi dışındaki bir kişi, bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devletin 
mukimi kabul edilecektir. Bununla birlikte, etkin yönetim yeri belirlenemezse, Âkit Devletlerin yet
kili makamları, Anlaşmanın amaçlan bakımından bu kişinin hangi Âkit Devletin mukimi olduğunu 
karşılıklı anlaşma ile belirleyeceklerdir. 

MADDE 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri, 
b) Şube, 
c) Büro, 
d) Fabrika, 
e) Atölye, 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynaklann çıkarıldığı 

diğer herhangi bir yer, 
3. İşyeri terimi aynı şekilde: 
a) on iki ay ya da daha fazla bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kur

ma projesini veya bunlarla bağlantılı gözetim faaliyetleri, 
b) bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından, bu amaçla işe alınan hizmetli veya diğer personel kul

lanılarak diğer Âkit Devlette ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde aynı veya bağlı bir proje 
için 9 aylık süre veya süreleri geçen danışmanlık hizmetleri dahil hizmet sağlanmasını, 

kapsamaktadır. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
a) Teşebbüs tesislerinin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teş

hiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 

amacıyla elde tutulması; 
d) Arızi olarak geçici şekilde düzenlenen bir fuar veya sergi kapsamında sergilenen teşebbüse 

ait mal veya ticari eşyaların, söz konusu fuar veya serginin kapanmasından sonra satılması; 
e) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top

lama amacıyla elde tutulması; 
0 İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 

diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
g) İşe ilişkin sabit bir yerin; yalnızca (a) ile (f) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir 

arada icra etmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bu faaliyetlerin bir arada yürütül
mesi sonucunda oluşan toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır. 
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5. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi 6 ncı fıkra hükmünün uy
gulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir teşebbüs adına hareket ederse ve bir Akit 
Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup, bu yetkisini mutaden kullanırsa, 
söz konusu kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit yerden yapılması 
durumunda bu fıkra hükümleri çerçevesinde bu yeri bir işyeri haline getirmeyen faaliyetlerle sınır
lı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk 
bahsedilen Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

6. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluştur
mayacaktır. 

MADDE 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarımda (balık 
üretimi ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hüküm
lerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin haklan, gayrimenkul intifa haklarını ve 
maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığın
da doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacaktır. Gemiler, vapurlar, uçak
lar ve kara nakil vasıtaları gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkraların hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüse ait gayrimenkul varlıklar
dan elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan 
elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

MADDE 7 
TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu 
diğer Âkit Devlette, yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilen
dirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine 
atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde 
bulunan, ayrı ve müstakil bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağım
sız bir faaliyet gösterseydi ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 
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3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 
yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlarına uygun 
olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bu tür indirimler iç mevzuat hükümleri uyarınca 
belirlenecektir. 

4. Bir işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

MADDE 8 
GEMİ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce, uluslararası trafikte gemi, vapur, uçak, veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliğinden elde edilen kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu maddenin amaçları bakımından, gemi veya uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden 
doğan kazançlar; gemi veya uçakların çıplak olarak kiralanıp uluslararası trafikte kullanılmasından 
elde edilen kazançları da kapsar. Ancak, söz konusu kiralamadan doğan kazançların 1 inci fıkrada 
belirtilen kazançlara arizi olması şarttır. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri aynı zamanda, bir ortaklık, bir ortak teşebbüs veya 
uluslararası faaliyet gösteren bir acente dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

MADDE 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu şartlar al
tında, teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen 
kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip, vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda 
ilk bahsedilen Devletin kavradığı bu kazancın, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz 
önünde tutularak, sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen 
kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, söz 
konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme 
yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin 
yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

MADDE 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, aynı zamanda temettüyü ödeyen şirketin mukim ol
duğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün ger
çek lehdarı (faydalanan) diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki 
oranları aşmayacaktır: 
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a) Temettünün gerçek lehdan (faydalanan), temettüyü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan 
doğruya en az yüzde 15' ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklık hariç) gayri safı temettü tutarının yüz
de 10' unu; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafı temettü tutarının yüzde 15' ini. 
Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlandırmanın uygulama şeklini karşılıklı anlaşma 

yolu ile belirleyeceklerdir. 
Bu fıkra, temettülerin ödendiği kazançlar bakımından, şirketin vergilendirilmesini et

kilemeyecektir. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 

haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu 
Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirlerle aynı 
muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığın
dan elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan (faydalanan), temettüyü ödeyen şir
ketin mukim olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette 
bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetin
de bulunursa ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ 
bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci 
veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunan bir Âkit 
Devlet şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette 7 nci maddeye göre vergilendiril
dikten sonra, kalan kısım üzerinden bu maddenin 2 (a) fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

6. Bu maddenin 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir şir
ket, diğer Âkit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, şirket tarafından ödenen 
temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu diğer 
Devletin bir mukimine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir iş
yeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu 
şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temet
tülerin dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen gelir veya 
kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

7. Temettü elde ediş olayının oluşturulması veya tahsisi ile ilgili olan herhangi bir şahsın asıl 
amacı veya asıl amaçlarından biri bu oluşturma veya tahsis ile başka türlü mümkün olmayacak bir 
şekilde bu maddeden yararlanmak ise bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

MADDE 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir, ancak, faizin gerçek lehdan (faydalanan) diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu 
şekilde alınacak vergi, faizin gayri safı tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. Âkit devletlerin yet
kili makamları, bu sınırlandırmanın uygulama şeklini karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyeceklerdir. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 
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a) Türkiye'de doğan ve Lübnan Hükümetine ya da Lübnan Merkez Bankasına ödenen faizler 
Türk vergisinden istisna edilecektir; 

b) Lübnan'dan doğan ve Türkiye Hükümetine ya da Türkiye Merkez Bankasına (Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası) ödenen faizler Lübnan vergisinden istisna edilecektir. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın ve borçlunun 
kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı (faydalanan), faizin elde edildiği diğer 
Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette 
yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin 
ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci 
fıkraların hükümleri uygutenmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi mukim olsun ya 
da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine 
veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz 
konusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar (faydalanan) arasında 
veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı 
durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar (faydalanan) arasında faiz ödemesine neden olan alacak göz 
önüne alındığında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen mik
tara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, 
her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

8. Faiz ödemesine neden olan alacak ilişkisinin oluşturulması veya tahsisi ile ilgili olan her
hangi bir şahsın asıl amacı veya asıl amaçlarından biri bu oluşturma veya tahsis ile başka türlü 
mümkün olmayacak bir şekilde bu maddeden yararlanmak ise bu madde hükümleri uygulan
mayacaktır. 

MADDE 12 
GAYRİ MADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddi hak bedel
leri, diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayri maddi hak bedeli elde eden gerçek leh
dar (faydalanan) diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak 
bedelinin gayrisafı tutarının yüzde 10' unu aşmayacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu 
sınırlandırmanın uygulanma biçimini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyeceklerdir. 

3. Bu maddede kullanılan "Gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ve filmler veya 
radyo televizyon kayıtlarında kullanılan bantlar, uydu, kablo, fıberoptik veya benzeri teknolojiler ile 
yapılan yayınlar dahil olmak üzere; edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, patentin, 
alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya 
kullanım hakkı, veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan 
her tür ödemeyi kapsar. 
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4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı (faydalanan), söz 
konusu gayrimaddi hak bedelinin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest mes
lek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit 
yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu 
durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya ol
masın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlan
tılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yer 
tarafından yüklenildiğinde, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulun
duğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayri maddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar ( faydalanan) arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki 
nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar (faydalanan) arasında 
kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uy
gulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir 
Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

7. Gayrimaddi hak bedelleri ödenmesine neden olan hakların oluşturulması veya tahsisi ile il
gili olan herhangi bir şahsın asıl amacı veya asıl amaçlarından biri bu oluşturma veya tahsis ile baş
ka türlü mümkün olmayacak bir şekilde bu maddeden yararlanmak ise bu madde hükümleri uy
gulanmayacaktır. 

MADDE 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari var
lığına dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest 
meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarıl
masından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin 
elden çıkarılmasından doğan kazançlar da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilen
dirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, vapur, uçak veya kara nakil 
vasıtalarının veya gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlık
ların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bununla 
beraber, diğer Âkit Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış 
kazançları, alış ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit Devlette de ver
gilendirilecektir. 
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MADDE 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için 
sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip olmadıkça, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilen-
dirilebilecektir. Eğer kişi böyle bir sabit yere sahip olursa, gelir bu diğer Devlette, söz konusu sabit 
yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini de kapsamına alır. 

MADDE 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit 
Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilir
se, buradan elde edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir 
12 aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve 

b) Ödeme, bu diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren 
adına yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. 1 inci ve 2 nci fıkralarla bağlı kalınmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi tarafından uluslararası 

trafikte işletilen bir gemi, vapur, uçak veya kara vasıtasında ifa edilen hizmet karşılığı elde edilen 
gelir, teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

4. Bu maddenin önceki hükümlerine bağlı kalmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek 
kişi tarafından diğer Âkit Devletteki bir şantiye, inşaat veya kurma projesi veya danışmanlık hiz
metleri de dahil verilen hizmetler ile bağlantılı faaliyetlerden elde edilen maaş, ücret ve benzeri 
ödemeler, bu faaliyetler sırasıyla 5 inci maddenin 3 üncü fıkrası a) ve b) bentleri uyarınca işyeri 
kabul edilmiyorsa, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

MADDE 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

MADDE 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun 
diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette ver
gilendirilebilir. 
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2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetlerden doğan gelir, ken
disine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir bu Anlaşmanın 7,14 ve 15 inci madde hükümleriy
le bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette vergilen-
dirilebilir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 1 inci fıkrada belirtilen ve Âkit 
Devletlerin Hükümetleri tarafından kararlaştırılan kültürel ve sportif değişimler kapsamında kâr 
amacı dışındaki amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelir, bu faaliyetlerin 
ifa edildiği Âkit Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

MADDE 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu maddenin 2 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşlan ve sağlanan diğer benzeri menfaatler 
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin sosyal güvenlik 
mevzuatı kapsamında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette ver-
gilendirilebilecektir. Ancak söz konusu emekli maaşları, eğer diğer Âkit Devletin mukimi ve vatan
daşı olan bir gerçek kişiye ödeniyorsa, yalnızca diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

MADDE 19 
KAMU HİZMETİ 

1. a) Bir Âkit Devlete veya politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafın
dan verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan ve emekli maaşı 
dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette icra edilirse ve gerçek kişi bu Devletin bir mukimi 
ise, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilen
dirilecektir. Ancak, bu kişinin; 

i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti sunmak için bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması, 
zorunludur. 
2. a) Bir Âkit Devlete veya politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafın

dan verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca oluş
turulan fonlardan ödenen emekli maaşlan, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halin
de, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Âkit Devlet, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyet
lerle bağlantılı hizmetlerle ilgili olarak yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile emekli 
maaşlarına 15, 16 , 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 20 
ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim ya da mesleki 
eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere, geçim, öğrenim veya mesleki eğitimlerini sağ
layabilmeleri için bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 
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2. Bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Akit Devlet Hükümeti tarafından tanınan herhan
gi bir üniversite, yüksekokul, okul veya benzeri kâr amacı gütmeyen eğitim kuruluşunun daveti 
üzerine, bu diğer Âkit Devlette ilk varış tarihinden itibaren 2 yılı geçmeyecek şekilde bu eğitim 
kuruluşunda yalnızca öğretim veya araştırma faaliyetleri veya her ikisini icra etmek amacıyla 
bulunan kişinin, öğretim veya araştırma için aldığı ücret bu diğer Devlet dışındaki kaynaklardan 
alınması şartıyla, bu diğer Âkit Devlette vergiden muaf olacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkra hükümleri, kamu menfaatine yönelik olmayan, fakat özel kişi veya 
kişilerin menfaatine yürütülen araştırmalar dolayısıyla elde edilen araştırma gelirlerine uygulan
mayacaktır. 

4. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uy
gulama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak bir dönemde veya 
dönemlerde hizmet ifa eden bir öğrenci veya stajyerin elde ettiği ücretler, bu diğer Devlette ver
gilendirilmeyecektir. 

MADDE 21 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan gelirin gerçek lehdarı, diğer Âkit Devlette yer alan bir iş
yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette bulunan sabit bir yer vasıtasıyla 
serbest meslek faaliyeti icra ederse ve söz konusu işyeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak veya 
varlık arasında etkin bir bağ bulunmakta ise bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu 
durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 22 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye'de, çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Lübnan'da vergilendirilebilen bir gelir el

de ettiğinde, Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Lübnan'da gelir üzerinden ödenen 
verginin mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla beraber, söz konusu mahsup, Lübnan'da vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan ön
ce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Lübnan'da, çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
Bir Lübnan mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir el

de ettiğinde, Lübnan, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Türkiye'de gelir üzerinden ödenen 
verginin mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla beraber, söz konusu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan ön
ce Lübnan'da hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

MADDE 23 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 
koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri ver-
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gilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile 
bağlı kalınmaksızın, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uy
gulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün 
diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri 
yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk 
bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri ver
gilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu madde hükümleri, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları 
dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukim
lerine de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5. 9 uncu maddenin, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hüküm
lerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer Âkit Devletin bir 
mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün vergilendirilebilir 
kazancının belirlenmesinde, aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimine ödenmiş gibi in
dirilebilir. 

6. Bir Âkit Devlet mukimi olan vatansız kişiler, her iki Âkit Devlette de, ilgili Devlet vatan
daşlarının aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecek
leri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaktır. 

MADDE 24 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devletteki bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi 
için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine 
vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlannda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
başvurabilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı vergilendirmeyi doğuran işleme 
ilişkin ilk bildiriminden sonra; 2 yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, 
Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla kar
şılıklı anlaşmaya gayret sarf edecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecek
lerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte 
vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 
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4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü 
görüş alışverişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsil
cilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

MADDE 25 
MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI 

1. Bu Anlaşmanın diğer hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, eğer bir Âkit Devlet mukimi 
veya söz konusu mukimle bağlantılı herhangi bir şahsın bu mukimliğin oluşturulması veya 
mevcudiyetindeki esas amacı veya esas amaçlarından biri, bu anlaşmada sağlanan ve başka 
şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmek ise, bu Âkit Devlet mukimi bu anlaşma 
ile diğer Âkit Devlette sağlanan herhangi bir vergi istisnası veya indirimden yarar
lanamayacaktır. 

2. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, bir Âkit Devletteki işletmenin diğer Âkit Devletteki bir işletme 
ile yaptığı muamelelerden doğan giderlerin ve indirimlerin sınırlandırılmasına ilişkin vergi kaçak
çılığı ve vergiden kaçınmayı önleyen iç mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; bu tür işletmelerin 
kuruluşlarının veya aralarında yürütülen muamelelerin esas amacı veya esas amaçlarından birinin 
bu Anlaşmada sağlanan ve başka şekilde elde edilemeyecek olan menfaatleri elde etmek olması 
durumunda , etkilemeyecektir. 

MADDE 26 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Âkit Devletler, politik alt bölümler veya mahalli 
idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergilerle ilgili bu Anlaşma hükümlerinin veya bu 
Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece iç mevzuat hükümlerinin uygulanabilmesi için 
gerekli olan bilgileri, özellikle bu tür vergilerde hile ve kaçakçılığı önlemek amacı ile, 
değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 ve 2 nci maddeler ile sınırlı değildir. Bir Âkit 
Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca ilk cümlede belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsil
leri veya cebri icra ya da kovuşturma veya bu hususlardaki itirazlara bakmakla görevli kişi 
veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi 
veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken 
açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına uymayacak idari 

önlemler alma; 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırn veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 
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MADDE 27 
TAHSİLATTA YARDIMLAŞMA 

1. Âkit Devletler bu Anlaşma ile- kapsanan vergilerin, faizlerinin, giderlerinin, eklerinin ve 
ceza hukuku sınırlarına girmeyen para cezalarının tahsili amacıyla karşılıklı yardımlaşmayı ve des
teği taahhüt ederler. 

2. Söz konusu talebe, talebi yapan Âkit Devletin (talep eden Devlet) kanunlarınca, tahsilatı 
yapılacak verginin ödenecek noktaya geldiğini gösteren belgeler eklenmelidir. 

3. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine, diğer Âkit Devletin (talep edilen Devlet) 
yetkili makamı, kendi Devletinde yukanda bahsedilen vergilerin tahsiline uygulanan kanun ve 
düzenleme hükümlerine uygun olarak, 1 inci fıkrada belirtilen ve talep eden Devlette tahsil 
edilebilir hale gelmiş olan vergilerin tahsilini sağlayacaktır. Bu alacaklar kendisinden talepte 
bulunulan Devlette hiçbir öncelik kazanmayacak ve bu Devlet, kendi kanun ve düzenlemelerinin 
müsaade etmediği hiçbir idari tedbiri alma yükümlülüğü altında tutulmayacaktır. 

4. 26 ncı maddenin 1 inci fıkra hükümleri, bu maddenin bundan önceki fıkralarının uygulan
ması için kendisinden talepte bulunulan Devletin yetkili makamının bilgisine sunulan, bilgilere de 
eşit olarak uygulanacaktır. 

MADDE 28 
DİPLOMAT HÜVlYETİNDEKl MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

MADDE 29 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Her bir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında gerekli olan 
işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerin sonuncusunun alın
dığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Anlaşma hükümleri: 
a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 

Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve 
b) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birin

ci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yıllan için uygulanacaktır. 
MADDE 30 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
Bu Anlaşma, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Âkit Devletlerden her biri, Anlaşmanın 

yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beş yıllık bir sürenin bitiminden sonra başlayan herhangi bir tak
vim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik kanaldan fesih ihbarnamesi vermek 
suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 
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Bu durumda Anlaşma: 
a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 

bitiminden sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için, ve 
b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra baş

layan vergilendirme yılları için uygulanmayacaktır. 
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan iki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu 

Anlaşmayı imzaladılar. 
Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, çift nüsha olarak, İngilizce dilinde, 

12 Mayıs 2004 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ADINA 

Kür şad TÜTMEN 
Devlet Bakanı 

LÜBNAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ADINA 

FouadSINIORA 
Maliye Bakanı 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 877) 

Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Raporu (2/426) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Salih Kapusuz Reha Denemeç 

Ankara Ankara 

GENEL GEREKÇE 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) temel görevi, ülkemizin mev

cut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve refahı artırmak 
için bilimsel ve teknolojik yetkinliği geliştirmek ve harekete geçirmektir. Kurumun, kuruluş yılı 
olan 1963 yılından bu yana dünyada gerçekleşen ve bundan sonra gerçekleşecek olan bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere uyum sağlayan bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, 
TÜBİTAK'ın, ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü yükseltmek için gerekli 
ortamların hazırlanmasına, teknolojinin etkin yönetimini sağlayacak yöntem ve yaklaşımların 
sürekli geliştirilmesine elverişli bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı vardır. 

Teknoloji, üretimde ve pazarlamada kullanılan üretim ve yönetim bilgisi ile bu bilginin üretil
me, türetilme ve kullanılma ustalığıdır. Teknoloji geliştirme ve kullanma yetkinliği ülkelerin en 
önemli güç kaynaklarından biridir. Ülkemizde, bugüne kadar teknoloji temininde satın alma ve 
uyarlama yöntemi izlenmiş, geliştirme ve teknolojiyi bizzat üretme yetkinliği istenen düzeye 
ulaşamamış; var olan, aslında oldukça da güçlü olan bilimsel ve teknik bilgi, üretim ve kullanım or
tamlarına aktarılamamıştır. Laboratuvar ve prototip düzeyindeki bilgi ve teknolojik birikimin ger
çek üretim ortamına aktarılmasındaki riskleri azaltacak ve yetkinlikleri artıracak ortam ve alt
yapının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. TÜBİTAK'ın teknoloji üretimi ve üretimi destek
leyecek ortamların hazırlanması ile bu teknolojilerin ülke ekonomisine katkıda bulunacak ticari 
değerlere dönüşmesinin özendirilmesi ve yönlendirilmesinde daha etkin rol oynaması gerekmek
tedir. Günümüzde, bilimsel ve teknolojik etkinliklerin sonuçlarının ticari değere dönüşmesi, bilimin 
refaha katkı sağlamasındaki olmazsa olmaz koşullardan biridir. Geçmişten beri, icat ve keşifler, on
ları gerçekleştiren mucit ve kaşiflerin isminden çok daha fazla oranda onları insanlığın kullanımına 
ilk sunan ticari markalarla isimlendirilmektedir. Bilimsel ve teknolojik etkinliklerin sonunda sağ-
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lanacak gelirin o teknolojiyi üreten birime ve kişilere dönüşüm oranı, bilimsel ve teknolojik yetkin
liği, dolayısı ile de ülkenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü yükseltmektedir. 

278 sayılı Kanunda yer alan ve TÜBİTAK'ın faaliyet alanının "müsbet bilimler'Mc sınırlı ol
duğu izlenimini veren hükümler, bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası gelişmelerle bağdaş
madığı gibi, Kurumdan beklenen verimi de olumsuz yönde etkileyebilecek niteliktedir. Oysa 
günümüzde ve gelecekte farklı ve çeşitli bilimsel disiplinlerin bir arada ve bütünleştirici disiplinler 
arası yaklaşım ve yöntemlerle birlikteliği büyük önem kazanmıştır. Başta Kuzey Amerika ve Av
rupa olmak üzere tüm bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip ülkeler bilimsel ve teknolojik faaliyet
lerini doğa, mühendislik, sosyal ve beşeri bilim ayırımı yapmadan bütünsel yaklaşımlarla bilimi in
sanlık refahına katkı sağlamak için sürdürmektedir. 

278 sayılı Kanunda yürürlüğe girdiği 1963 yılından bu yana iki kere değişiklik yapılmış ol
masına rağmen, özellikle idarî yapıya ilişkin bazı sorunların çözümlenmesinde güçlüklerle kar
şılaşılmaktadır. Örneğin, Bilim Kurulunun, boşalan üyelikler için üye seçmemesi, seçememesi veya 
karar yeter sayısını sağlayamaması gibi hallerde ne yapılacağı belirtilmemektedir. Ayrıca, Kurum 
Başkanının seçilememesi veya herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde Başkanın yerine 
kimin vekalet edeceği de Kanunda düzenlenmemiştir. Bu durum Kurum tüzel kişiliğinin temsili 
konusunda önemli sorunların doğmasına yol açmaktadır. 

Öte yandan, ülke millî gelirinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan payın ciddi öl
çüde artırılması, kurulduğu 1963 yılından bu yana bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin 
değerlendirilmesinde, fonlanmasında ve uygulanmasında azımsanmayacak bir deneyim sahibi olan 
TÜBİTAK'a yeni ve daha geniş boyutlu sorumluluklar yüklemiştir. Bu bağlamda, projelerin değer
lendirilmesi ve projelere tahsis edilen fonların kullandırılmasında TÜBİTAK'ın uyguladığı yöntem
lerin gözden geçirilmesi ve yeniden belirlenmesi gerekmiştir. Ayrıca, bilgi ve teknolojinin üretildiği 
ortamlardan kullanıldığı ortamlara aktarılmasını sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini geliş
tirecek çeşitli ve etkin mekanizmaların kullanımına imkân verecek bir ortam oluşturmak için hukukî 
altyapıya ihtiyaç vardır. 

Bu nedenlerle, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkın
daki Kanunda bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Bilgi, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür; var olan 
verilerin belirli bir amaç için derlenmiş halidir. Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu 
olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanılarak yasalar çıkarmaya çalışan 
düzenli bilgidir. Bilim, düzenlenmiş, özümsenmiş ve içselleştirilmiş bilgidir. Deneyim ve bilgiye 
sahip olarak, bunları sorgulayarak, pratik, akıllı ve basiretli bir şekilde uygulama gücü ve yetkinliği 
de bilgeliktir. Bir başka deyişle, bilgelik, bilmek, bilinenlerden yeni bilgi türetmek ve kendi prob
lemlerini çözebilmek yetkinliğidir. 

Teknik; bilim, meslek ve sanat dallarında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Teknoloji de, tek
niği bilmek ve bilgiyi kullanmak ustalığıdır. Somut (malzeme) ve soyut (bilgi, yöntem ve organizas
yon) boyutlarını da içeren "teknoloji" nelerin yapıldığı kadar nasıl yapıldığını da kapsar. Teknolojik 
yetkinlik, alışılagelmiş anlayışla, sadece fen ve mühendislik bilimlerinin değil, sosyal ve beşeri 
bilimler dahil tüm bilimsel disiplinlerin uyumlu birlikteliği ile bilimin uygulanmasını ve insanlık 
yararına kullanılmasını sağlar. 
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Veri ve bilgiden bilgeliğe, teknikten teknolojiye sıçramayı sağlayan bir stratejik atılım yapabilen 
uluslar güçlenmekte, uluslararası ortamlarda rekabet ve pazarlık gücüne sahip olabilmektedir. Tek
noloji geliştirme, kazanım ve kullanım kabiliyeti ile bilgi ve teknolojiye dayalı bir ekonomik yapı; 
kalifiye genç insan gücü; çatışmasız sosyal yapı; dengeli gelir dağılımı; rekabet gücü yüksek sanayi 
gibi olgularla birlikte, ülkelerin gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biridir. 

Ülkemizde yurt dışından transfer edilen teknolojiyi kullanma ve uyarlama yetkinliği çok yük
sektir. Ancak, teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) kabiliyeti yetersizdir. Çünkü, teknolojinin 
rekabet gücüne olan etkisi geç anlaşılmıştır. Ülkemizde var olan, aslında oldukça da güçlü olan 
bilimsel ve teknik bilgi, üretim ve kullanım ortamlarına aktanlamamıştır. Pek çok ortamda olduğu 
gibi bilimsel ve teknik sistemlerin de iyi yönetimi ihmal edilmiştir. 

"Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu"nun, isminin "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmesi, ülkemizde veri ve bilgiden bilgeliğe, teknikten tek
nolojiye sıçramayı sağlayacak stratejik atılımın adımlarından biri olacaktır. 

Madde 2.- Ulusal rekabet gücü, bir ülkenin vatandaşlarının gelir düzeyini sürdürülebilir şekil
de koruyarak ve artırarak, ürettiği hizmet ve ürünlerle, serbest piyasa koşullarında, uluslararası 
pazarlarda satış yapabilme düzeyidir. Ulusal rekabet endeksi, o ülkedeki ekonomik durum, kamu 
yönetiminin etkinliği, iş dünyasının performansı ve altyapı yeterliliğini belirleyen çok sayıdaki fak
tör gözönüne alınarak hesaplanmaktadır. Ülkelerin rekabet gücünü göreceli olarak karşılaştırmayı 
sağlayan uluslararası endekslere göz atıldığında Türkiye'nin, 2000 yılında 46 ülke arasında 44 ün
cü; 2004 yılında ise 60 ülke arasında 55 inci sırada yer aldığı görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler "Beşeri Gelişim Endeksi" de, ülkelerin refah düzeyini gösteren önemli gös
tergelerden biridir. Bu endeks, vatandaşlarının yaşam süreleri ile sağlık ve eğitim düzeyleri, hayat 
standartlarının ne kadar tatmin edici olduğu gibi faktörlerle belirlenmektedir. Bu endekse göre 2002 
yılında Türkiye 177 ülke içinde 88 inci sırada yer almaktadır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren göstergelerden bir başkası da çalışan kişi başına 
üretilen millî gelirdir. Bu gösterge, aynı zamanda o ülkedeki verimlilik düzeyini de belirler. 2003 
yılında, çalışan kişi başına üretilen millî gelir, ABD' de 79 000 dolar, Japonya'da 68000 dolar, Tür
kiye'de 10500 dolardır. Bir başka deyişle, ABD' deki bir kişinin verimliliği, Türkiye'deki sekiz 
kişinin verimliği kadardır. Japonya'da bir kişinin ürettiği geliri Türkiye'de yedi kişi ancak üretmek
tedir. Bunun sonucunda da, ülkelerin refah düzeyini gösteren önemli göstergelerden biri olan 
GSYİH itibariyle de Türkiye 1993 yılında ABD'nin sahip olduğu GSYİH'nın % 2'si kadar bir 
GSYİH'ya sahiptir. 

Sonuç olarak, hangi boyutta bakılırsa bakılsın, ülkemiz uluslararası karşılaştırmalarda arzu 
edilen yerde değildir. Oysa, sahip olunan insangücü, demografik yapı, doğal kaynaklar, bulunduğu 
bölgedeki siyasi, ekonomik ve sosyal avantajlar Türkiye'ye büyük imkân ve fırsatlar vermektedir. 
Ancak bunlara sahip olmak yeterli değildir. Bu imkânları kullanma ve fırsatları yakalama yetkin
liği, bilgi, bilmek ve bilgelik ile sağlanabilir. Ülkemize rekabet avantajı sağlayan bilgi, teknoloji ve 
bunları kullanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası endekslerde üst sıralarda yer alan ülkeler, bilgi ve teknolojiye yaptıkları yatırım, 
sahip oldukları bilim insanı sayısıyla da en üst sıralarda yer almaktadır. Çünkü bilime ve bilene 
yatırım en kârlı yatırımdır. 
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Teknolojik gelişmeyi destekleyen politikaların ekonomik büyüme stratejileri üzerinde önemli 
bir rolü vardır. Son elli yılda teknolojinin ekonomik büyümeye etkisinin ABD' de % 50; Alman
ya'da % 78 ve Japonya'da % 55 olduğu saptanmıştır. 

Tüm dünyadaki bu gelişmeler ışığında, TÜBİTAK'ın misyonu, bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bilgiye erişimin ötesinde, bunların ülkemizin ekonomik ve sos
yal gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanımının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak olarak 
değiştirilmektedir. 

Madde 3.- Madde ile, Kanunun 2 nci maddesinin bazı bentleri değiştirilmektedir. 

(a) bendinde yapılan değişiklikle, Kurumun faaliyet alanının "müspet bilimler" ile sınırlanması 
yerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik yarara 
dönüşmesini hızlandırmak ve etkinleştirmek üzere daha geniş bir faaliyet alanının oluşturulması; 
aynı zamanda tüm ülke çapına yayılabilmesi için Kurumun destekleme fonksiyonunun ön plana 
çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Sosyal bilimlerin "bilim olma" bakımından diğerlerinden farklı olmadığı bilim dünyası tarafın
dan kabul edilmiş ve sosyal bilim projeleri de pek çok araştırma kurumunca desteklenmeye başlan
mıştır. Biraz geç kalınmakla birlikte TÜBİTAK' da 2000 yılından itibaren sosyal bilimler projelerini 
desteklemeye başlamıştır. Bu nedenlerle, Kanun metninde geçen "müspet bilimler" kavramı yerine, 
bilimsel yöntemleri esas alarak araştırma yapan ve bilgi üreten temel fen, uygulamalı fen, mühen
dislik, sağlık ve sosyal bilimler ile bunların uygulanması ve insanlık yararına sunulmasını da içeren 
"bilimsel ve teknolojik" kavramı getirilmektedir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 196()'lı yılların koşullan içinde, Kurumun iki temel görevi sıralanır
ken araştırma ve geliştirme yapmaya ilk sırada yer verilmiş; bu faaliyetleri desteklemek (fonlamak) 
görevi ikinci sırada yer almıştır. Ancak, günümüzde bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin özellikle sanayide, üniversitelerde ve diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
bünyesinde yapılması, bilginin kullanım alanlarına aktarılmasını hızlandırmakta ve etkinleştirmek
tedir. Kamu fonlarından araştırma ve geliştirmeye ayrılan kaynakların, bu faaliyetler için uygun or
tamı oluşturmak ve ülke için stratejik ve kritik olan alanlarda yoğunlaşmak için kullanılması daha 
etkin sonuçlar almayı sağlamaktadır. Bu nedenlerle, Kurumun görevleri sıralanırken, destekleme 
(fonlama) fonksiyonu ilk sıraya alınmıştır. 

(c) bendinde yapılan değişiklikle, TÜBİTAK'ın bizzat gerçekleştireceği bilimsel ve teknolojik 
faaliyetlerin amacı ve faaliyet alanları belirlenmektedir. TÜBİTAK'ın bizzat gerçekleştireceği 
bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kapsamı, ülkemizin bilim ve tek
nolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal geliş
mesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araş
tırmalar yapmak ve yaptırmak, teknoloji altyapısını güçlendirmek olarak çizilmektedir. Kurum 
faaliyetlerinin, ulusal ve kamusal yararı olan, disiplinler arası, üniversite ve özel sektörün araştırma 
olanakları, altyapısı veya amaçlarına uygun olmayan alanlarda yoğunlaştırılması öngörülmektedir. 
Kurum, bu görevini mevcut ve kuracağı merkezler ve enstitüler aracılığı ile gerçekleştirmeye 
devam edecektir. 

(d) bendinde yapılan değişikliğin amacı; Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yapan merkez, enstitü ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlar-
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da kullanılmasını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay yararlanılmasını sağlamak için gerekli 
ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin ülke ekonomisine ve sosyal 
gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak için gerekli hukukî ve idarî alt
yapıyı oluşturmaktır. 

Bilim ve teknolojinin en temel üretim faktörü, ekonomik ve sosyal gelişmenin yönlendirici ve 
çekici gücü haline gelmesi nedeniyle, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
çıktı ve sonuçları olan bilgi, yayın ve patentlerin; yararlı bilgi, mamul veya hizmet, üretim süreci 
haline dönüşmesi ve ekonomik yarar sağlaması için bunların en kısa sürede iş ve ticari ortamlara 
aktarılması gerekmektedir. 

(e) bendinde yapılan değişiklikle, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine etkin ve ağırlıklı olarak katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini 
geliştirmek ve uygulamak; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yap
masını sağlayacak programlar geliştirmek, bu işbirliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar sağ
lamak; bu alanlarda girişimciliği desteklemeyi sağlayacak hukukî ve idarî altyapıyı oluşturmak 
amaçlanmaktadır. 

(ı) bendinde yapılan değişiklikle, ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji kültürünün geliştiril
mesinde öncülük yapmak; bu amaçla, Kurumun ilgi ve faaliyet alanlarında Türkçe ve yabancı dil
lerde süreli ve süresiz yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman ve belge oluşturmak ve bu tür 
yayınları ve etkinlikleri desteklemek amaçlanmaktadır. 

(i) bendinde yapılan değişiklik, elektronik iletişim alanında meydana gelen hızlı gelişmelere ve 
mevzuatta bu yönde yapılan değişikliklere uyum sağlamayı amaçlamaktadır. 

(k) bendinde yapılan değişiklik de, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki 
yönetsel bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve 
yaptınnak için gerekli ortamı oluşturmayı destekleyecek hukuki ve idari altyapıyı hazırlamak 
amacıyla yapılmaktadır. 

Madde 4.- 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bilim Kurulunun boşalan üyeliklerinin 
seçimi yine Bilim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Ancak bu yöntem zaman içinde kapalı bir dön
güye yol açmakta, Bilim Kurulu ve Kurumun etkinliklerinin dar bir çevre içinde kalmasına neden 
olabilmektedir. Kanunda, Bilim Kurulunun, boşalan üyelikleri için üye seçmemesi, seçememesi 
veya karar yeter sayısını sağlayamaması halinde ne yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Üyelerin üyelik süresinin dolması, istifa ve ölüm gibi nedenlerle üyeliğin boşalması halinde 
yeni atamaların hangi süre içinde yapılacağı ve bu süreler içinde seçim yapılmazsa üyelerin nasıl 
atanacağı konularına da Kanunda yer verilmemiştir. 

Bilim Kurulu toplantılarına yıl içinde mazeretli veya mazeretsiz katılmayan üyelerin durumları 
ile Bilim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenleyecek bir yönetmelik çıkarma gereği de 
Kanunda yer almamaktadır. 

Tüm gelişmiş ülkelerde bilimsel ve teknolojik gelişme, bir devlet politikası olarak önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, yürütme erkinin bilim ve teknoloji kuruluşlarının işleyişi, idaresi ve kay
nakları konusunda önemli rolleri bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki, TÜBİTAK benzeri kuruluşların 
idari yapıları da örnek alınarak, yukarıda belirtilen sakınca ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla 
madde yeniden düzenlenmektedir. 
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Madde 5.- Gelişmiş ülkelerde yürütme erkinin bilim ve teknoloji kuruluşlarının işleyişi, 
yönetimi ve kaynaklan konusunda önemli rolü vardır. Bu, bilim ve teknoloji politikalarının ulusal 
ölçekte etkin bir şekilde yönetilmesi için önemli bir gerektir. 

Bu nedenle, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Yönetimi görevini daha etkin şekilde yerine 
getirebilmesi için TÜBİTAK yönetiminin atanmasıyla ilgili sürecin yeniden belirlenmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. 

278 sayılı Kanunda, Kurum Başkanlığının geçici veya sürekli nedenlerle boşalması halinde 
Başkanlığa kimin vekalet edeceği hususunda düzenleme bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde, Baş
kanın ve Bilim Kurulunun yetki devrine ilişkin hususlar da düzenlenmemiştir. Bu durum Kurum 
tüzel kişiliğinin temsili konusunda önemli sorunların doğmasına yol açabilmektedir. 

Başkanın geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlık görevinin 
boşalması halinde yeni başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu Başkanlığı ve Kurum Başkanlığı 
görevlerinin nasıl sürdürüleceği hususları açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 6.- 278 sayılı Kanun ile Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulması 
konusunda Hükümete danışmanlık yapmak görevi TÜBİTAK'a verilmiştir. 8.9.2004 tarihli 10 uncu 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarıyla, bu politikaların Türkiye Araştırma Alanını (TARAL) 
oluşturan tüm kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca hayata geçirilmesi 
konusunda koordinatörlük görevi de TÜBİTAK'a verilmiştir. Bilim ve teknoloji politikaları, tabiatı 
gereği kısa, orta ve uzun vadeli dönemlere ilişkin uygulamaları gerektirdiği için, TÜBİTAK, kurum 
olarak kendisini ve TARAL kümesini stratejik bir yönetimle yönlendirmek zorundadır. Ülkemizin 
gelecek nesillerine bilim ve teknoloji alanlarında güçlü ve bağımsız bir yapı sunabilmesi ancak bu 
şekilde mümkündür. Bu bilinçle, TÜBİTAK gerek kendi kurumsal yapısı için gerekse TARAL için 
paylaşılan ve benimsenen temel ilkeler çerçevesi içinde, öncelikleri ve stratejik amaçlan belirleyip, 
bunları doğru performans ölçüleri bazında kısa vadede somut hedeflere dönüştürüp, bu hedeflere 
ulaşmak için gereken eylemleri belirlemek ve uygulatmanın yollarını bulmak durumundadır. Kurum, 
sürekli ve yaşayan bir sistematikle, bir taraftan da dönemsel olarak bu ilkelerin, önceliklerin, amaç
ların, performans ölçülerinin, hedeflerin ve eylemlerin geçerliliğini, güncelliğini sorgulamak ve 
değişen dünya koşullarına göre bunların da ulusal çıkarlarımızı koruyacak şekilde değişimini sağ
lamak zorundadır. Bu amaçlarla mülga 8 inci madde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 7.- Kurumun özel bütçeli bir kuruluş olması sebebiyle ve 5018 sayılı Kanuna uygun 
olarak 9 uncu maddenin (a) bendi değiştirilmekte; ayrıca TÜBİTAK'ın gelirleri arasına işletme ve 
şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler ile buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler ve 
üretim ve satış gelirleri dahil edilmektedir. 

Madde 8.- 278 sayılı Kanunda sadece ihtiralar dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Oysa 
1995 tarihli Gümrük Birliği kararından sonra ülkemiz fikri haklarla ilgili olarak birçok uluslararası 
anlaşmaya taraf olmuş, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde de fikri haklarla ilgili yasal düzen
lemeler yapılmıştır. Bu bağlamda patent koruması dışında tasarım ve entegre devre topografyaları 
da koruma altına alınmıştır. Bu gelişmeler karşısında mevcut düzenleme yetersiz hale gelmiştir. 

Öte yandan, mevcut düzenlemede ihtiralar üzerinde Kurum tarafından nasıl tasarruf edileceği 
konusunda tereddütlere yol açacak ifadeler yer almaktadır. Kurumun özellikle sözleşmelere 
dayanarak yürüttüğü projelerde ortaya çıkan fikri ürünler üzerindeki haklarla ilgili olarak açıklık 
bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle, Kurumun bizzat yürüttüğü projelerde ortaya çıkan fikri hakların Kuruma ait 
olacağı, sözleşmelerle yürütülen projelerde ise fikri hakların sözleşme kapsamında düzenlenmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Kurumun elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak 
üretim ve satış yapabileceği hükme bağlanmaktadır. Kurumun görevlerinden biri olan yeniliğin teş
vik edilmesi amacıyla da fikri ürün sahibine verilecek payın üst sının yüzde elliye yükseltilmektedir. 

Madde 9.- Madde ile, 278 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. 

Geçici 4 üncü madde ile, Bilim Kurulunun yapısında gerçekleştirilen değişikliğin sonucu 
olarak TÜBİTAK'da mevcut Bilim Kurulu üyelerinin ve Başkanın görevlerine son verilmesi ön
görülmekte ve yeni Bilim Kurulu teşkil edilinceye kadar geçecek sürede hukuki bir boşluk doğ
maması için gereken hükümlere yer verilmektedir. 

Geçici 5 inci madde ile, Bilim Kurulu üyelerinin görevlerinin aynı anda sona ermemesi ve 
Bilim Kurulunun çalışmalarında sürekliliğin sağlanması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

Geçici 6 ncı madde ile ise, bu Kanunun öngördüğü yönetmelik ve esaslar çıkarılıncaya kadar 
mevcut yönetmelik ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunacağı belirtilmektedir. 

Madde 10.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 11.- Yürütme maddesidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu 22.4.21)05 
Esas No.: 2/426 
Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 15.4.2005 tarihinde, tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji, esas komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonuna havale edilen "Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifi (2/426)", Komisyonumuzun 21.4.2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, TÜBİTAK Baş
kanı ve diğer yetkililer katılmışlardır. 

Teki itle; 

- TÜBİTAK'ın görev alanı; Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak 
için, toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal Öncelikler doğrultusunda, ilim 
ve teknoloji politikaları geliştirmek ve bunların ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağ
layacak şekilde kullanımının gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde genişletilmekte, buna uy
gun olarak görevleriyle ilgili maddede değişiklik yapılmakta, 

- Bilim Kurulunun oluşumu, üyelerin görev süresi ile görev ve yetkileri, boşalan üyelikler için 
üye seçmemesi, seçememesi, karar yeter sayısını sağlayamaması durumunda uygulanacak usulle il
gili düzenlemeler getirilmekte, 

- 278 Sayılı Kanunun mülga 8 inci maddesi yeniden düzenlenmek suretiyle stratejik planla il
gili hükümler öngörülmekte, 

- TÜBİTAK'ın gelirleri arasına işletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler ile 
buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler ile üretim ve satış gelirleri dahil edilmekte, ayrıca gelirler 
arasında sayılan "Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek"; "genel bütçeden aktarılacak ödenek" 
şeklinde değiştirilmekte, 

- TÜBİTAK'ın elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabileceği belir
tilmekte, 

- Geçici madde düzenlemeleri ile; TÜBİTAK'ta mevcut Bilim Kurulu üyeleri ile Başkanın 
görevlerine son verilmesi ve yeni Bilim Kurulu oluşturuluneaya kadar boşluk doğmaması için 
gerekli düzenlemeler 

Öngörülmektedir. 

Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, Teklifin genel gerekçesine katıl
dıkları değerlendirmesini yapmıştır. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz aleyhte şu görüşleri ifade etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 877) 



— 9 — 

- Bu teklifle TÜBİTAK'ın özerkliğine son verilmektedir. Amaçlanan TÜBİTAK'ta siyasi kad
rolaşmadır. Öngörülen düzenleme ile yargısal anlamda hak aramanın da önü kesilmektedir. Bilim 
üreten bir kuruluşta böylesi uygulamalar hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. 

- Uygulamada gerekli atamalar zamanında yapılmayarak kurum işlemez, çalışamaz hale 
getirilmiş sonra da bir sefere mahsus atamanın Hükümetçe yapılması konusunda düzenleme yapıl
mış; bu Kanun Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyle ilgili 
esas hakkında karar verilinceye karar yürürlüğün durdurulmasına karar vermiştir. 

Bu aşamada Teklifin Alt Komisyonda incelenmesi önerisi oya sunulmuş; Komisyonumuzca 
kabul edilmemiştir. 

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde devamla şu görüşler belirtilmiştir; 

- Teklif; Türkçe'nin kullanımı açısından da pek çok hatalar içermektedir. 

- Eğitim ve bilim konuları uzlaşmanın merkezinde olması gerekli konulardır ve Teklif bunu 
sağlamamız zorunlu olan bir alanda değişiklik öngörmektedir. 

- TÜBİTAK'ın ticari bir kuruluş haline getirilmesi doğru olmayacaktır. Görev tanımlamaları 
mevcut metinden çok farklılık arz etmemektedir. Bilim Kurulunun oluşumundan TOBB'da iki üye 
alınırken; YÖK'ten bir üye alınması anlaşılır değildir. Ülkede bilim üreten kuruluşlar denince akla 
ilk üniversitelerin geldiği unutulmamalıdır. 

Aleyhteki görüşlere cevaben şu görüşler ifade edilmiştir. 

TÜBİTAK kurulduğu günden bu yana Türk bilim hayatına büyük katkılar yapmıştır, ancak 
dünyadaki bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmesi, önünün açılması yönünde 
Kanununda değişiklik yapılması zorunludur. TÜBİTAK hem Türk sanayisi hem de bilim ve tek
noloji dünyasının ihtiyacını karşılayacak bir yapılanma içine girmelidir. Teklifin genel gerekçesi bu 
zorunluluğu gayet güzel ifade etmektedir. 

Teklif sahiplerinden Ankara Milletvekili Sayın Reha Denemeç; 

-Kanun tekliflerinin artması ve kanunlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını ar
tırdığını, Kurumun özerkliğinin korunması için Teklifle düzenlenmesinin daha uygun olduğunu; 

- ARGE ile ilgili teşviklerin artırılmasının amacının sektörün dışarıdan desteklenmesi, ARGE 
çalışması yapan kurum ve kuruluşların bir arada hareket etmesinin sağlanması olduğunu, 

- Son derece güzide bir kurum olan TÜBİTAK'ın çağın gerçeklerine uygun bir yapılanmaya 
kavuşturulması gerektiğini, 

- Kurumdan beklenen verimli çalışmanın ancak sağlam bir yönetim yapısıyla mümkün 
olabileceği ve Teklifle bunun öngörüldüğünü, 

- Siyasi iradenin bütçe yapıp, stratejiyi ortaya koyup, projeler ürettiğini ve TÜBİTAK'ın bu 
stratejiler çerçevesinde paralel çalışma içinde olması gerektiğini, 

- TÜBİTAK'ın yönlendirici fonksiyonuna ağırlık verilmesinin sanayi açısından da önemli ol
duğunu, TOBB'un üye belirlemesinin bu sektörü tanımaları nedeniyle öngörüldüğünü, 

- Sistemin kilitlenmesini engelleyici, ülkedeki dengeleri göz önünde tutan bir yapının getiril
diğini, 

İfade etmiştir. 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, üyeleri Bakanlar Kurulunca 
atanan ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçtiği, idari ve mali özerkliğe sahip pek çok kurum 
ve üst kurul olduğunu, Teklifle öngörülen atamanın özerkliği kaldırıcı bir yönü olmadığını tam ter
sine üye dağılımı açısından demokratik bir açılımı sergilediğini belirtmiştir, 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinin metinden çıkarılması yönünde verilen önergenin kabulü ile madde 
metinden çıkarılmış ve diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi 1 inci madde olarak görüşülmüş, verilen bir önergenin benimsenmesi ile 
birinci fıkrada geçen "...alt yapı ve araçları oluşturmaya" ibaresi "...alt yapının ve araçların oluş
turulmasına" ve üçüncü fıkrada geçen "...belirtilmeyen" ibaresi "...hüküm bulunmayan" şeklinde 
değiştirilmek suretiyle, madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Yazım tekniğine uygunluk 
açısından bu değişiklik yapılmıştır. 

Teklifin 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak görüşülmüş ve verilen bir önergenin benimsen
mesi sonucu (i) bendinde geçen "...bu ağların yurtiçi ve dışındaki..." ibaresi "...bu ağların yurt içi 
ve yurt dışındaki" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendi olarak teselsül ettirilen (k) bendi yeniden düzen
lenmiştir. Madde bu önerge çerçevesinde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak görüşülmüş ve verilen önergelerin kabulü ile 
metinde üye sayısı 14 olarak belirtilmiş, yazım tekniği açısından bazı değişiklikler yapılmış ve 
Bilim Kurulu üyeliğinin görev süresi dolmadan istifa, ölüm ve devamsızlık süreyi tamamlamak için 
seçilen üyenin görev süresine açıklık getirilmiştir. Madde benimsenen önerge doğrultusunda 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci maddesi 4 üncü madde 6 nci maddesi 5 inci madde olarak görüşülmüş ve 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 7 nci maddesi 6 nci madde olarak görüşülmüş, verilen bir önergenin benimsenmesi ile 
çerçeve madde teknik açıdan düzeltilerek, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 8 inci maddesi 7 nci madde olarak görüşülmüş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Verilen bir önergenin kabulü ile Teklife 278 sayılı Kanuna ek madde 4 ekleyen çerçeve 8 inci 
madde ilave edilmiştir. Bu ek madde ile "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" ibaresi 
"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde değiştirilmiş ve bu Kanun ile diğer 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" na 
yapılan atıflar "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" na yapılmış sayılır hükmü 
getirilmiştir. 

Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi ile 278 sayılı Kanuna eklenen geçici 4, 5 ve 6 nci maddeler 
verilen önergelerin benimsenmesi sonucu yazım tekniğine uygun olarak düzeltilmek suretiyle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Verilen bir önergenin kabulü ile Teklife 10 uncu madde eklenmiştir. Bu madde ile, 10.12.2003 
tarihli ve 5016 sayılı Kanunla 278 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde yürürlükten kaldırıl
maktadır. Bu madde işlevini tamamlamış olması ve Teklifle genel düzenleme yapılmış olması 
nedeniyle yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 877) 



— 11 — 

Teklifin yürürlüğü düzenleyen 10 uncu maddesi 11, yürütmeyi düzenleyen 11 inci maddesi 
12 olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Öner Ergenç 

Siirt 

Üye 
Mehmet Faruk 

Başkanvekili 
Hikmet Özde mir 

Çankırı 

Üye 
Hüseyin Ekmekcioğlu 

Antalya 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Mustafa Gazalcı 

Denizli 
(Karşı oy yazımız ekli) 

Üye 
Hasan Aydın 

Giresun 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 

Üye 
Engin Al tay 

Sinop 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 

Üye 
Faruk Anbarcıoğlu 

Bursa 

Üye 
Mehmet Yüksektepe 

Denizli 

Üye 
Temel Yılmaz 

Gümüşhane 

Üye 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Üye 
Osman Kılıç 

Sivas 

: Bayrak Muharrem İnce 
Şanlıurfa Yalova 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
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KARŞİ OY YAZISI 

Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yasasında bu yasa önerisiyle yapılan 
değişiklikler temel bir gereksinimden değil, bu kurumun özerkliğine son vermek, yargı kararlarını 
uygulamamak, Başbakana bağlı bir kurum yaratmak anlayışından doğmuştur. 

Öneriyle var olan yöneticilerin düşmesi ve yeni yöneticilerin özerk anlayıştan uzak bir biçim
de ağırlıklı olarak Başbakan tarafından belirlenmesi yanlıştır. 

Bu yasa değişikliği ile TÜBİTAK'ın özerkliği fiilen ortadan kalkacaktır. 

TÜBİTAK 1963 tarihinde kurulmuş, başarılı hizmetler üretmiş özerk bir bilim kurulu iken 
yasasında öngörülen yönetici değişiklikleri AKP iktidarı tarafından engellenmiştir. Normal süreç 
kasıtla işletilmemiştir. 

Süresi içinde atamalar yapılamayınca kurum çalışamaz duruma sokulmuş, sonunda da bir 
kereye özgü atama yetkisi almak için yasa değişikliğine gidilmiştir. Ancak bu bir maddelik yasa 
değişikliği önce Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş, daha sonra da Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi karar vermeden kuruma yeni yöneticiler atanmış, ancak Cumhurbaşkanı 
Anayasa Mahkemesi kararını bekleyerek atamayı onaylamamıştır. Bilim kurulunca seçilen eski 
yöneticiler yeni atanan yöneticilerin atamalarını idare mahkemeleri tarafından iptal ettirdiği halde 
bu kararlar uygulanmamıştır. 

Hukuk devletinde Anayasa Mahkemesinin ve mahkemelerin kararlarını uygulamak temel bir 
anlayışken iktidar tarafından buna bugüne kadar uyulmamıştır. 

Bu yasa değişikliğiyle hem bugüne kadar olan mahkeme kararları, hem de mağdurların hak 
arama sonuçları boşa çıkarılmaktadır. 

Daha da kötüsü 42 yıllık özerk bir bilimsel kuruluş siyasallaştırılmaktadır. 
Bütün bu anlatılan gerekçeler nedeniyle bu yasa önerisine karşıyız. 

Mustafa Gazalcı Muharrem İnce Engin A ltay 
Denizli Yalova Sinop 

Hüseyin Ekmekcioğlu Mustafa Özyurt 
Antalya Bursa 
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ANKARA MİLLETVEKİLLERİ SALİH 
KAPUSUZ İLE REHA DENEMEÇ'İN TEKLİFİ 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK 
ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI 
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 17.7.1963 tarihli ve 278 
sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun adı 
"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Kanunu" olarak; bu Kanun ile diğer 
kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
geçen Kurum adındaki "Teknik" kelimeleri de 
"Teknolojik" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- 278 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını 
artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her 
kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, 
ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve tek
noloji politikaları geliştirmek, bunları gerçek
leştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı 
sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
özendirmek, desteklemek, koordine etmek, 
yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliş
tirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, tüzel 
kişiliğe, idari ve mali özerkliğe sahip, Baş
bakanlıkla ilgili "Türkiye Bilimsel ve Tek
nolojik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. 
Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır." 

"Kurum, bu Kanunda belirtilmeyen haller
de özel hukuk hükümlerine tabidir." 

MADDE 3.- 278 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (a), (c), (d), (e), (ı) ve (i) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; G) bendinden 
sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki (k) ben
di eklenmiş ve mevcut (k) bendi (1) olarak 
teselsül ettirilmiştir. 

"a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, 
koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK 
ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI 
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 17.7.1963 tarihli ve 278 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını 
artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her 
kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, 
ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve tek
noloji politikaları geliştirmek, bunları gerçek
leştirecek altyapının ve araçların oluşturul
masına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koor
dine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kül
türünün geliştirilmesinde öncülük yapmak 
amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe 
sahip, Başbakanlıkla ilgili "Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu" kurulmuş
tur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır." 

"Kurum, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir." 

MADDE 2.- 278 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (a), (c), (d), (e), (ı) ve (i) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (j) bendinden 
sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki (k) 
bendi eklenmiş ve mevcut (k) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (1) olarak teselsül et
tirilmiştir. 

"a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, 
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(Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile 
Reha Denemeç'in Teklifi) 

ve yapmak; bu amaçla program ve projeler 
geliştirmek; " 

"c) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş 
ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltil
mesine, ekonomik ve sosyal gelişmesine, ülke 
güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağ
lamaya dönük stratejik alanlarda araştırmalar 
yapmak ve yaptırmak, teknoloji altyapısını 
güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler 
kurmak; 

d) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştir
me faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitüler
de ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin 
üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıl
masını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay 
yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları 
ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu tek
nolojilerin ülke ekonomisine ve sosyal geliş
meye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüş
mesini sağlamak; 

e) Kamu ve özel sektörün teknolojik araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerine etkin ve ağır
lıklı olarak katılımını sağlayacak teşvik ve des
tek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; 
sanayiinin üniversite ve araştırma kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yapmasını sağlayacak 
programlar geliştirmek, bu işbirliğinin somut 
hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu 
alanlarda girişimciliği desteklemek;" 

"ı) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji 
kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak; 
bu amaçla, Kurumun ilgi ve faaliyet alanların
da Türkçe ve yabancı dillerde süreli ve süresiz 
yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman 
ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve et
kinlikleri desteklemek; 

i) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi 
bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv 
gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kur
mak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sis
temlerle işbirliği yapmak; araştırma ve eğitim 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

koordine etmek, izlemek, yapmayı özendir
mek ve yapmak; bu amaçla program ve 
projeler geliştirmek;" 

"c) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş 
ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltil
mesine, ekonomik ve sosyal gelişmesine, ülke 
güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı 
sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştır
malar yapmak ve yaptırmak, teknoloji altyapısını 
güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler 
kurmak; 

d) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştir
me faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitüler
de ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin 
üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıl
masını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay 
yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları 
ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu tek
nolojilerin ülke ekonomisine ve sosyal geliş
meye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüş
mesini sağlamak; 

e) Kamu ve özel sektörün teknolojik araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerine etkin ve ağır
lıklı olarak katılımını sağlayacak teşvik ve des
tek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; 
sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yapmasını sağlayacak 
programlar geliştirmek, bu işbirliğinin somut 
hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu 
alanlarda girişimciliği desteklemek;" 

"ı) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji 
kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak; 
bu amaçla, Kurumun ilgi ve faaliyet alanların
da Türkçe ve yabancı dillerde süreli ve süresiz 
yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman 
ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve et
kinlikleri desteklemek; 

i) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi 
bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv 
gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri 
kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve 
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kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı 
elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar 
kurmak, işletmek ve bu ağların yurtiçi ve dışın
daki ağlarla bağlantısını sağlamak;" 

"k) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ak
tarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve 
becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık 
hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptır
mak;" 

MADDE 4.- 278 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının 
birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bilim Kurulu; 
a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, 

araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş 
ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi 
konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve tek
nolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile 
kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler 
arasından, Başbakan tarafından belirlenecek 
üç, Yükseköğretim Kurulunun Genel Kurulu 
tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu 
tarafından belirlenecek üç, 

b) Türkiye Bilimler Akademisinin asli 
üyeleri arasından Başbakan tarafından belir
lenecek fen ve teknik bilimler alanlarından bir, 
sosyal ve beşeri bilimler alanlarından bir ve 
sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere top
lam üç, 

c) Lisans öğreniminden sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az 
on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde 
temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle 
tanınmış kişiler arasından, Başbakan tarafından 
belirlenecek bir, Türkiye Odalar ve Borsalar 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sistemlerle işbirliği yapmak; araştırma ve 
eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim 
amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek 
ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve 
yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak;" 

"k) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ak
tarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve 
becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık 
hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptır
mak;" 

"1) Yukarıda belirtilen amaçların gerçek
leştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi 
ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak ve 
gerekli parasal desteği sağlamak." 

MADDE 3.- 278 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının 
birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bilim Kurulu; 
a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, 

araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş 
ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi 
konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve tek
nolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile 
kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler 
arasından, Başbakan tarafından belirlenecek 
üç, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu 
tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu 
tarafından belirlenecek üç, 

b) Türkiye Bilimler Akademisinin asli 
üyeleri arasından Başbakan tarafından belir
lenecek fen ve teknik bilimler alanlarından bir, 
sosyal ve beşeri bilimler alanlarından bir ve sağ
lık bilimleri alanından bir olmak üzere toplam 
üç, 

c) Lisans öğreniminden sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde 
en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde 
temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle 
tanınmış kişiler arasından, Başbakan tarafın-
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Birliği tarafından belirlenecek iki, Bilim 
Kurulu tarafından belirlenecek bir 

Üye ile Başkandan oluşur. Başkanın Bilim 
Kurulu üyeleri arasından atanması halinde aynı 
kontenjandan yeni bir üye atanır. Yükseköğ
retim Kurulunun Genel Kurulu ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Başbakanın talebi 
üzerine üye belirleyerek en geç bir ay içinde 
Başbakanlığa bildirir. Başkan hem Kurum hem 
de Bilim Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulu 
üyeliği seçimi Başbakanın onayı ile kesinlesin 
Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 
sekizdir. Bilim Kurulunun çalışma usul ve 
esasları kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi ile 
görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Üyelik süresi: Bilim Kurulu üyelerinin 
görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona eren üye, 
ancak bir dönem daha seçilebilir. İstifa veya 
ölüm gibi sebeplerle boşalan üyelikler için 
yukarıdaki esaslara göre yeni üye seçilir. Bu 
suretle seçilen üyenin görev süresi de dört yıl
dır. Bilim Kurulunun olağan toplantılarına yıl 
içinde toplam altı kere veya üst üste üç kere 
kabul edilebilir mazereti olmaksızın katıl
mayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu 
kararıyla düşer. Bu üyelerden boşalan üyelikler 
bu maddede belirtilen usullere göre yenilenir. 
Üyelerin görev süresinin dolmasına en geç iki 
ay kala veya istifa, ölüm ve devamsızlık gibi 
sebeplerle üyeliğin boşalması halinde boşalma 
tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yeni üye 
belirlenerek Başbakanın onayına sunulur. Bu 
süre içinde yeni üye bildirilmemesi halinde 
Başbakan birinci fıkrada belirtilen şartlan 
taşıyanlar arasından belirlediği kişileri doğ
rudan Bilim Kurulu üyesi olarak atar." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

dan belirlenecek bir, Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliği tarafından belirlenecek iki, Bilim 
Kurulu tarafından belirlenecek bir, 

olmak üzere ondört üye ile Başkandan 
oluşur. Başkanın Bilim Kurulu üyeleri arasın
dan atanması halinde aynı kontenjandan yeni 
bir üye atanır.Yükseköğretim Kurulunun 
Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Başbakan'ın talebi üzerine üye belir
leyerek en geç bir ay içinde Başbakanlığa bil
dirir. Başkan hem Kurum hem de Bilim 
Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulu üyeliği 
seçimi Başbakanın onayı ile kesinlesin Bilim 
Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı sekiz
dir. Bilim Kurulunun çalışma usul ve esasları 
Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belir
lenir. 

Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi ile 
görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Üyelik süresi: Bilim Kurulu üyelerinin 
görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona eren üye, 
ancak dört yıllık ikinci bir dönem daha 
seçilebilir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle 
boşalan üyelikler için yukarıdaki esaslara göre 
yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üyenin 
görev süresi de dört yıldır. Bilim Kurulunun 
olağan toplantılarına yıl içinde toplam altı kere 
veya üst üste üç kere kabul edilebilir mazereti 
olmaksızın katılmayan üyelerin üyelikleri, 
Bilim Kurulu kararıyla düşer. Bu üyelerden 
boşalan üyelikler bu maddede belirtilen usul
lere göre yenilenir. Üyelerin görev süresinin 
dolmasına en geç iki ay kala veya istifa, ölüm 
ve devamsızlık gibi sebeplerle üyeliğin boşal
ması halinde boşalma tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde yeni üye belirlenerek Baş
bakanın onayına sunulur. Bu süre içinde yeni 
üye bildirilmemesi halinde Başbakan birinci 
fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar arasından 
belirlediği kişileri doğrudan Bilim Kurulu 
üyesi olarak atar." 
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MADDE 5.- 278 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere 
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bilim Kurulu, 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikleri 
taşıyan kişiler arasından, biri Bilim Kurulu 
dışından olmak üzere iki başkan adayı belir
leyerek Başbakana sunar. Başbakan bu adaylar
dan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere 
Cumhurbaşkanına teklif eder." 

"Bilim Kurulunun aday belirlemesi, Baş
kanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay 
kala veya herhangi bir sebeple bu görevin 
boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
tamamlanır. Bilim Kurulunun herhangi bir 
nedenle süresinde aday belirlememesi halinde 
Başbakan gerekli şartları taşıyanlar arasından 
belirlediği bir kişiyi Başkan olarak atanmak 
üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. 

Başkanın geçici olarak görevi başında 
bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği 
Bilim Kurulu üyelerinden biri Başkanlığa 
vekalet eder. Başkanlık görevinde boşalma ol
ması halinde yeni başkan atanıncaya kadar, 
Bilim Kurulu kendi üyelerinden birini Bilim 
Kurulu ve Kurum Başkan Vekili olarak görev
lendirir." 

MADDE 6.- 278 sayılı Kanunun mülga 8 
inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

"Madde 8.- Türkiye Bilimsel ve Tek
nolojik Araştırma Kurumunun orta ve uzun 
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planı, 
Başkanlıkça en az üçer yıllık dönemler itibariy
le hazırlanır ve Bilim Kurulunca onaylanır. 
Stratejik planlar Başkanlığın önerisi ile Bilim 
Kurulunca en az yılda bir kere gözden 
geçirilerek güncellenir. 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Teklifin 5 inci maddesi 4 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Teklifin 6 ncı maddesi 5 in
ci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Bilim Kurulu, Kurumun faaliyet sonuç
larını, belirlenen politika, strateji ve hedefler 
doğrultusunda izler, değerlendirir ve beklenen 
performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli 
önlemleri alır." 

MADDE 7'.- 278 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklen
miştir. 

"a) Her yıl genel bütçeden aktarılacak 
ödenek," 

"g) İşletme ve şirketler ile diğer birimler
den aktarılan gelirler, 

h) Buluşlardan doğan haklara ilişkin gelir
ler ile üretim ve satış gelirleri." 

MADDE 8.- 278 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 21.- Türkiye Bilimsel ve Tek
nolojik Araştırma Kurumu tarafından 
yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasın
da ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, 
entegre devre topografyaları ve teknik bilgi 
gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar 
Kuruma aittir. 

Kurumun taraf olduğu sözleşmelere 
dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştiril
mesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri 
ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzen
lenir. 

Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile 
ilgili olarak üretim ve satış yapabilir. 

Kuruma ait fikri hakların ekonomik olarak 
değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek 
gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belir
lenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün 
sahibine verilir." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6.- 278 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"a) Her yıl genel bütçeden aktarılacak 
ödenek," 

"g) İşletme ve şirketler ile diğer birimler
den aktarılan gelirler, 

h) Buluşlardan doğan haklara ilişkin gelir
ler." 

MADDE 7.- Teklifin 8 inci maddesi 7 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8.- 278 sayılı Kanuna aşağıdaki 
Ek 4 üncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 4.- 17.7.1963 tarihli ve 278 
sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda geçen 
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MADDE 9.- 278 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4.- Bilim Kurulu 
üyeleri ve Başkanın görevleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona 
erer. Ancak bunlar, yeni Bilim Kurulu üyeleri 
göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam 
ederler. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulunun 
Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 
belirleyecekleri üyeleri seçerek Başbakana 
sunar. Bu süre içinde ilgili kurumlarca gerekli 
teklifin yapılmaması halinde Başbakan bun
ların kontenjanları için öngörülen şartları 
taşıyanlar arasından doğrudan Bilim Kurulu 
üyeliklerine atama yapar. 

Bilim Kurulunun ilk toplantısına en yaşlı 
üyesi başkanlık eder. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bilim Kurulunun ilk 
oluşumundan sonraki ikinci yılın sonunda, bir 
defaya mahsus olmak üzere, Başkan hariç ad 
çekme usulü ile ayrılacak yedi üyenin yerine, 4 
üncü maddeye göre yeni yedi üye seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun öngör
düğü yönetmelik ve esaslar çıkarılıncaya kadar 
mevcut yönetmelik ve esasların bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu" ibareleri "Türkiye Bilimsel ve Tek
nolojik Araştırma Kurumu" şeklinde değiştiril
miştir. Bu Kanun ile diğer kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde "Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu"na yapılan atıf
lar "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu" na yapılmış sayılır." 

MADDE 9.- 278 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4.- Bilim Kurulu 
üyeleri ve Başkanın görevleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona 
erer. Ancak bunlar, yeni Bilim Kurulu üyeleri 
göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam 
ederler. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu 
Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 
belirleyecekleri üyeleri seçerek Başbakana 
sunar. Bu süre içinde ilgili kurumlarca gerekli 
teklifin yapılmaması halinde Başbakan bun
ların kontenjanları için öngörülen şartları 
taşıyanlar arasından doğrudan Bilim Kurulu 
üyeliklerine atama yapar. 

Bilim Kurulunun ilk toplantısına en yaşlı 
üyesi başkanlık eder. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bilim Kurulunun 
ilk oluşumundan sonraki ikinci yılın sonunda, 
bir defaya mahsus olmak üzere, Başkan hariç 
ad çekme usulü ile ayrılacak yedi üyenin 
yerine, 4 üncü maddeye göre üye seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun öngör
düğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mev
cut yönetmelik ve esasların bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur." 

MADDE 10.- 278 sayılı Kanuna 
10.12.2003 tarihli ve 5016 sayılı Kanunla ek
lenen geçici 3 üncü madde yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 877) 
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(Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile 
Reha Deneıneç'iıı Teklifi) 

MADDK 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDİ- II Uıı Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür 

(Millî Hğitırn, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul L-'.ttığı Metin) 

MADDİ.': II. İcklirîn 10 uncu maddesi 
I 1 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDİ- 12 Teklifin 11 inci maddesi 
12 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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