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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETl 262 
İL- GELEN KÂĞITLAR 264 
III.- YOKLAMA 370 
IV- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 274,309 

274:280 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- İğdır Milletvekili Yücel Artanların, İğdır'da pancar üreticilerinin 

ve hayvancılıkla uğraşanların karşılaştıkları sorunlar ile alınması gereken 274:276 
tedbirlere İlişkin gündemdışı konuşması 

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dünyanın yedi harikasından 
biri olarak kabul edilen ve Muğla ili Bodrum İlçesinden İngiltere'ye 
götürülen Mausoleion'un ülkeye tekrar ne zaman kazandırılacağına, SİT 
alanı içinde bulunan bazı koylara inşaat izni verilmesinin sakıncalarına iliş- 276:278 
kin gündemdışı konuşması 

3.- Adana Milletvekili Recep Garip'in, Cahit Zarifoğhı ve Cemil 
Meric'in ölüm yıldönümlerinde, eserlerine ve edebî kişiliklerine ilişkin gün- 278:280 
detndışı konuşması 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 280:284 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 32 milletvekilinin, ar
keolojik değerlerin korunmasında ve müzelerin güvenliğinde yaşanan 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/371) 280:282 

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 32 milletvekilinin. Millî 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca 
yapılan ihalelerin hukuka uygunluğunun araştırılması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 283:284 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 285, 309:313 
].- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilİ İsmail Alptekin'in, 

beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Bangladeş Parlamento Başkanı 
Muhammad Jamuriddin Sincan'ın, Bangladeş'e resmî davetine icabetine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1076) 285 

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/763), doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/395) 309:311 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar öğüfün, özet Eğitim Kurumları Odası 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/238), doğrudan gündeme alınmasına 
İlişkin Önergesi (4/396) 311:313 

V.. ÖNERİLER 285 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 285:308 
I.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP 

grup Önerisi 285:293 
2.- Gündemdeki sıralama ile 1192, 1206, 1202, 1201, 945, 933 ve 

933'e 1 inci ek, 1057,662, 1159, 1193, 1037, 1040,1041, 922 ve 1086 sıra 
sayılı kanun tasan ve tekliflerinin İçtüzüğün 91 inci maddesi gereğince 
temel kanun olarak görüşülmesine ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin AK Parti grup Snerisi 293:308 

VI.- KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 313,371,531 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve ibrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 313 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 313 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım 
Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı:1147) 313 
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4.- Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet 

KÜçükaştk ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1170, 2/719) (S. Sayısı: 1192) 313370,371:376^31:540 

5.- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1158) (S. Sayısı: 1206) 376:380 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 381 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 381:530 
I.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işkence ve kötü muamele 

suçlarından ötürü ödenen tazrninatlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13333) 381383 

2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'tın, Ailenin Korunmasına 
Dair Kanunun uygulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/13639) 384:386 

3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, adi! yardım kapsamın
daki avukatlık ücretlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/13640) 387:391 

4.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, adliye mensuplarına servis 
aracı tahsis edilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/13726) 391:393 

5.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'm, Türk Dil 
Kurumunun yayınladığı Türkçe sözlüğe ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/13835) 394:401 

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'mın, taksi şoför
lerinin güvenliğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/13889) 402:403 

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KJLlÇDAROĞLU'ûun, Yeditepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir öğrenciye yapılan bazı uygulamalara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/13904) 404:409 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELIK'in, Şanlıurfa İlinde 
yapılan okullara ilişkin sorusu ve Mİ1IÎ Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/13906) 410:418 

9.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDlTnun, yüksek öğrenim
lerini yurtdışında yapanlara ilişkin sorusu ve Mîllî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/13907) 419:428 

10.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURTun, kaçak ziraî mücadele 
ilaçlarına, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOûAN'ın, kiraya verilen TİGEM 
işletmelerine, 

ABD Tarım Müşavirliğine atanan kişiye, 
Kapatılan araştırma enstitülerine, 
Üretme istasyonlarının kiralanmasına, 
- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Atatürk Orman Çiftliği Müdür

lüğünün akaryakıt ihalesine, 
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ilişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/13912, 13913, 13914,13915,13916,13917) 429:439 

11.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Turgutlu Adliye Sarayı in
şaatına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13923) 440:441 

12.- izmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, bazı milletvekillerinin Fis-
kobirlik Yönetim Kurulu seçimleri ile İlgili beyanat verdiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/13938) 442:446 

13.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, çiftçilerin tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/13939) 446:449 

14.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Atatürk Orman Çift
liği arazisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/13949) 449:450 

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, özel kalem müdür
lüğüne yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/13965) 451:452 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, TMSF ile Merkez ve Medya 
Grupları arasında imzalanan protokollere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/13973) 453:455 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Uzan ailesinin yatlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/13976) 456:458 

18.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Gümrük Birliğinin it
halat ve ihracata etkilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Kiirşad TÜZ-
MEN'in cevabi (7/13987) 458:464 

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, basın müşavirliğine 
yapılan atamalara, 

- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nm, küçük çaplı üretim 
yapan çiftçilerin pazarlama sorunlarına, 

- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'İn, kırsal kalkınma prog
ramının uygulanmasına, 

- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Kırsal Kalkınma Yatırım
larının Desteklenmesi Tebliği kapsamındaki illere, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, Toprak Mahsulleri 
Ofisindeki il dışı görevlendirmelere, 

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOöLU'nun, Pazar yerlerinde satılan 
gıda ürünlerine, 

- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir'deki mera arazilerine, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, doğrudan gelir desteği 

ödemeleri ile et ve süt üreticileri destekleme primine, 
- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, genetiği değiştirilmiş or

ganizmalara, 
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İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/14315, 14316,14317,14318,14319,14320,14321,14322,14323) 

20.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Bandırma-Balıkesir-İz-
mîr demiryolu çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Y1L-
DIRIM'ın cevabı (7/14327) 

21.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Emniyet güçlerine 
mukavemet, hakaret ve darp suçundan işlem görenlere İlişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU*nun cevabı (7/14007) 

22.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLfCÜ'nün, büyukşehir belediyesi has
tanelerinde dönerseımaye işletmesi kurulması calışmalanna ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/14034) 

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özel kalem müdür
lüğüne yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/14051) 

24.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURTun, Bursa Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi İnşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAĞ'ın cevabı (7/14171) 

25.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, yatırım projelerinde 
kullanılan dış kredilere İlişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/14181) 

26.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'İn, İğdır'dan Nahcİvan'a 
geçişlerde alınan harca ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kttr-
şad TÜZMEN'İn cevabı (7/14207) 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, basın müşavirliğine 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/14249) 

28.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur'un bazı 
köylerinde alternatif hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı(7/14251) 

29.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOûAN'm, basın müşavirliğine 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/14302) 

30.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, basın müşavirliğine 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Alî COŞ-
KUN-un cevabı (7/14312) 

31.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, Van Cumhuriyet Sav
cısı Ferhat Sankaya'nın meslekten ihraç kararına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/14331) 
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TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgfll'ün, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Kar

şılanması Hakkında Kanunun Diyarbakır İlindeki uygulama sonuçlan ile komisyonların karar ver
me süresinin uzatılmasının getireceği yararlara ilişkin gündemdısı konuşmasına, İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu, 

Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, Çukurova'da ziraî mücadelenin uçakla yapılmasının 
yasaklanmasına ve buğday ürünü için belirlenen fiyatların taksitler halinde ödenmesinin olumsuz 
etkilerine ilişkin gündemdısı konuşmasına, Tarım ve Köyİşleri Bakam Mehmet Mehdi Eker, 

Cevap verdi. 
Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Odaköy'deki maden ocağında 

meydana gelen kazaya ve bölgedeki maden ocaklarında etkili güvenlik denetimi yapılmasının 
önemine ilişkin gündemdısı bir konuşma yaptı. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, İnebolu'nun düşman işgalinden kurtarılışının 85 in
ci yıldönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'nın (3/936) (S. Sayısı: 1174), 
Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın (3/955) (S. Sayısı: 1175), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon raporları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Moldova Parlamentosu Başkanı Eugenia Ostapciuc'un davetlisi olarak Moldova'ya resmî 

ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Annç'ı temsilen TBMM 
Başkanvekili Ali Dinçer'in beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isim
leri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç ve 40 milletvekilinin, 2.6.2006 tarihinde Balıkesir Dursun-
bey'de meydana gelen maden kazası ile diğer maden kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinjn, sırası 
geldiğinde yapılacağı, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 207 ncİ 
sırasında yer alan 826 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 10 uncu sırasına alınmasına ilişkin CHP 
Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Açıklandı. 
Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş, CHP Grup önerisiyle gündemin 10 uncu sırasına alın

mak İstenen kanun teklifinde kendisinin de imzasının olduğu ve önerinin görüşmeleri sırasında 
ifade edilenler ile kanun teklifi arasında bir ilgi olmadığı yönünde, 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkaı'ın, 
konuşmasında, şahsına sataştığı iddiasıyla, 

- 2 6 2 -



TBMM B: 114 13 . 6 . 2006 O: 1 

Birer açıklamada bulundular. 
Gündemin "Kanun Tasan 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 alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine tlişkin (1/1030) (S. Sayısı: 904), 
3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Arasında Yayılmanın önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbir
liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1115) (S. Sayısı: 1147), 

Kanun Taşanlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda nazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
4 üncü sırasında bulunan. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili 

Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salib Kapusuz, Ordu Millet
vekili Eyüp Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Ter
kinine tlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili 
Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun 
ile 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/754, 2/693) (S. Sayısı: 1143), görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan 
açıkoylamadan sonra, 

5 inci sırasında bulunan, Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay ve 7 Milletvekilinin, Demekler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, görüşmelerini müteakiben, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
13 Haziran 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.14'te son verildi. 

Sadık Yahu 
Başkanvekili 

Mehmet Dani$ Yaşar Tûzün 
Çanakkale Bilecik 
Kâtip 0ye Kâtip Üye 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 
Kâtip Üye 
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No.: 158 
11.- GELEN KÂĞİTLAR 

9 Haziran 2006 Cuma 

Raporlar 
1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasansı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1217) (S. Sayısı: 1203) (Dağıtma 
tarihi: 9.6.2006) (GÜNDEME) 

2.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonu Raporu (1/1216,2/561) (S. Sayısı: 1204) (Dağıtma tarihi: 9.6.2006) (GÜNDEME) 

3.- Mardin Milletvekili Nihat Eri ve 4 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kamında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/813) (S. Sayısı: 1205) (Dağıtma tarihi: 9.6.2006) (GÜNDEME) 

No.: 159 
12 Haziran 2006 Pazartesi 

Teklif 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Antalya Millet
vekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir İle Manisa Milletvekili Mustafa Erdoğan Yetenc'in; 
2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/816) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.62006) 

Rapor 

1.- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (1/1158) (S. Sayısı: 1206) (Dağıtma tarihi: 12.6.2006) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1.- Antalya Milletvekili Adla EMEK'in, belediye ve il Özel idarelerinin TEDAS'a olan borç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671726) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, özelleştirilen Türk Telekom'un adındaki "Türk" 
kelimesinin kullanımının engellenip engellenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/14501) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2006) 
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2.- izmir Milletvekili Ahınel ERSİN'İn, İstanbul Biîyüksehİr Belediyesi Kadın Koordinasyon 
Merkezinin organize ettiği bir gezinin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/14502) (Başkanlığa geliş tarihi: 2675/2006) 

3.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bazı holdinglere* mağdur edilen tasarruf sahip
lerinin sorunlarına yaklaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14503) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29/5/2006) 

4.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanlık Müsteşarının maaşına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/14504) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ilaç harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/14505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLlTnun, Danıştay saldırısıyla ilgili Önceden 
istihbarat olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14506) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/5/2006) 

7.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Batman-Sason yoluna ayrılan ödeneğe ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14507) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2006) 

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Denizli-Bekİlli'deki dolu afeti nedeniyle 
gönderilen ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14508) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

9.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14509) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

10.- İstanbul Milletvekili A1İ Rıza GÜLÇİÇEK'in, Aydın'ın Kuşadası İlçesinin Davutlar ve 
Güzelçamlı beldelerinin kanalizasyon sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/14510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar öûOTün, Ardahan-Göle'deki kadastro sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

12.- Kars Milletvekili Selamı YİGİTin, Kars-Kağızman'da meydana gelen sel afetine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14512) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

13.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

14.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla-Fethiye-Babadağ Millî Parkı giriş 
ücretine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı sora önergesi (7/14514) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/672006) 

15.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU'nun, İlaç harcamalarına ve SSK 
harcamalarındaki artışa İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

16.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve BAĞ-KUR prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14516) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 
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17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, kadın bürokrat ve diğer kadın personele İliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14517) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/5/2006) 

18.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, bir genelgenin yürürlükten kaldırılıp kaldırıl
mayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru Önergesi (7/14518) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

19.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, kötü muamele ile suçlanan emniyet görevlileri hak
kındaki soruşturma ve kovuşturmaların acele işlerden sayılmamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/14519) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

20.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünde yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/14520) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

21.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'İn, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yar
dımcılığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı som önergesi 
(7/14521) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

22.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÖLER'in, Mersin İlindeki bazı belediyelerde işten çıkarılan 
ve işe alınan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14522) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26/5/2006) 

23.- Mersin Milletvekili Mustafâ ÖZYÜREK'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 
Kadın Koordinasyon Merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14523) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2675/2006) 

24.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, ASKİMe işten çıkarılan işçilere ve özelleştirme 
yoluyla yürütülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14524) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26/5/2006) 

25.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, kadın bürokrat ve diğer kadın personele iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

26.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN*m, Yalova Subaşı Tersane Projesiyle ilgili yargı kararının 
uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14526) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30/5/2006) 

27.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Danıştay saldırısıyla ilgili istih
barata ve yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14527) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

28.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, bir talimatnamede yer alan Roman vatandaş
larla ilgili ibareye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14528) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/5/2006) 

29.- Konya Milletvekili Atilla KART in, Konya-Ankara yolu Aksaray kavşağındaki köprü 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14529) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/5/2006) 
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30.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, Konya-Kadınhanı Mİnibüsçfiler Kooperatifine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14530) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

31.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Hazineye ait taşınmazların satış yetkisinin 
valiliklerden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14531) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/5/2006) 

32.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İddialar ve Gerçekler adlı kitapçığın basım 
ve dağıtımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14532) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/6/2006) 

33.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sim ÖZBEK'in, İstanbul'da imar planı yapılmadan satılan 
Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14533) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/6/2006) 

34.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, öğrencilerin siyasi parti toplantılarına 
götürüldüğü iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14534) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26/5/2006) 

35.- Sinop Milletvekili Engin ALTAVın, öğrencilerin, öğretmen ve idarecilerin siyasi parti 
faaliyetlerine katıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14535) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2675/2006) 

36.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Öğrencilerin, öğretmen ve idarecilerin siyasi 
parti fâaliyetlerine katıldığı iddialarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14536) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2006) 

37.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Marmaris İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün bir 
etkinliğiyle ilgili iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14537) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

38.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİKin, İstanbul-Ümraniye-Alemdar Beldesinde inşaatı 
biten bir okulun açılmamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14538) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

39.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Mîllî Eğitim Vakfının son Genel Kumluna iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

40.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCl'nın, Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kumlu 
seçimlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14540) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/5/2006) 

41.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki devlet hastanelerinin yatak 
kapasitesi, hasta ve doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14541) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

42.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, performans Ödeneği uy
gulamasına, doğu illerindeki personel sayısına ve bazı ithal ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
som önergesi (7/14542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 
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43.- Adana Milletvekili Kemal SAG'm, kullanılan bir araca ve bir inşaat firmasına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı som önergesi (7/14543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

44.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, bîr ilaç firmasının Devleti zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

45.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURTun, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14545) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/5/2006) 

46.- Antalya Milletvekili Atıla EMEK'in, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yaşamım yitiren bir hastaya İlişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14546) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31/5/2006) 

47.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU'nun, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi eski Başkanına ve bazı bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14547) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

48.- Edime Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Şeker Kurulu Üyelerinin atanmasına İlişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

49.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'mın, bir ilaç şirketi ile ilgili Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Raporuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14549) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

50.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'uun, taksicilerin sorunlarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14550) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2006) 

51.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, doğrudan gelir desteği ve destek primi 
Ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14551) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2675/2006) 

52.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, tabi! afetlerden dolayı çiftçilerin uğradığı 
zararlann karşılanmasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14552) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2675/2006) 

53.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOûAN'ın, tanm ürünleri girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14553) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2006) 

54.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBAClOûLU'nun, çay taban fiyatına, don zararına ve 
Muratlı Çay Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14554) (Baş
kanlığa geliş tarihi; 29/5/2006) 

55.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bakliyat ürünlerinin desteklenmesine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

56.- Kars Milletvekili Selami YİĞÎTİn, Kars İlinde görülen şap hastalığına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14556) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

57.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekom personelinin maaşlarının yatırılması 
karşılığı bankalardan sağlanan avantajlarla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/14557) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2006) 
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58.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Devlet Demiryolları İle ilgili düzenleme 
çalışmalanna ve bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14558) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma Demir
yolu çalışmalanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14559) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/5/2006) 

60.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, sağlık harcamalarındaki artışa ve öngörülen tasarruf 
politikasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/14560) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30/5/2006) 

61.- istanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, tanıtım günleri etkinliklerine ve Kütahya'da bir 
sanatçının şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru Öner
gesi (7/14561) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

62.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, mahkûmları topluma kazandırma 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14562) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26/5/2006) 

63.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Soma Linyit İşletmesine personel alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14563) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29/5/2006) 

64.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, kadın bürokrat ve diğer kadın personele iliş
kin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2006) 

65.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, işverenlerin kreş açma zorunluluğunun 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/14565) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

66.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, şeker kaçakçılığına ilişkin Devlet Bakanından (Kür-
şad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/14566) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2006) 

67.- Sinop Milletvekili Engin ALTAVın, Maliye Bakanının İstanbul'daki bir arsasıyla ilgili 
koruma kurulu kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14567) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1/6/2006) 

68.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki 
artışa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14568) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/6/2006) 

Suresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru önergeleri 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bazı olaylara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13832) 

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir açılış törenine çağrıda kullanılan 
bir kelimeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13833) 
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3.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALFran, 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 
yürütmesi durdurulan bir hükmünün uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13834) 

4.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, TEKEL'in makine hattı kiralanmasında Hazinenin uğ
radığı zararın sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13836) 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'da depreme yönelik çatışmalara İlişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13837) 

6.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13838) 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Türk Telekom'un Oger Tetecoms'îa 
imzaladığı imtiyaz sözleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13839) 

8.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, tütün sektörünün sorunlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/13840) 

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ın, akaryakıtın maliyetine, vergilendirilmesine 
ve fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13842) 

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13843) 

II.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur-Büğdüz Kasabasından geçen 
çayın ıslahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13844) 

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ın, Genelkurmay Başkanlığının Hükümete 
sunduğu terör raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/13845) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'İn, Eyüp Belediyesinin bastırdığı bir kitapçığa iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13846) 

14.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Nükleer Enerji Strateji Belgesine ve planlanan 
nükleer enerji santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13847) 

15.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Antalya'daki Eti Elektrometalurji Şirketinin 
satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13848) 

16.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Denizii-Fethiye karayolu Tuzla Belindeki yol 
yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13850) 

17,- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurra-Akçakale bölünmüş yol 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13851) 

18.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMtR'in, çeşitli çevre sorunlarına ve çevreyle ilgili yasal 
düzenlemelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13856) 

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ın, Türk Ceza Kanununun kabulünden sonra 
antma tesisi kuran belediyelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13857) 

20.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, cemaat vakıflarıyla ilgili düzenleme hazırlıklarına 
ve Batı Trakya'daki Türk vakıflarına ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/13859) 
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21.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıy
la ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/13860) 

22.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Kuzey Iraktaki Telafer şehrinde yaşanan olaylara 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/13861) 

23.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bir çimento şirketinin sektördeki bazı işlet
melerle düzenlediği toplantıya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından {AbduUatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13863) 

24.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bazı meslek mensuplarının mezun oldukları 
liselere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHÎN) yazılı soru öner
gesi (7/13867) 

25.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, futbol liglerinin İs imlendirilmesine ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru Önergesi 
(7/13868) 

26.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAVın, AB Ortaklık Anlaşmasına ve mük-
tesebatına ilişkin Devlet Bakanından (AH BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13871) 

27.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana hafif raylı ulaşım sistemi inşaatının 
ödeneğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13872) 

28.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BOTAŞ'ın "Hanak Kompresör İstas
yonu ve Türkgöztt ölçüm İstasyonu" ile "Sivas Kompresör İstasyonu" ihalesine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru Önergesi (7/13878) 

29.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, BOTAŞ'ın kurduğu bir şirketin personeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13879) 

30.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13880) 

31.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Çemobil nükleer kazasının Karadeniz Bölgesindeki 
etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13881) 

32.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, BOTAŞ'ın kurduğu bir şirketin personel 
alımına ve faaliyetlerine İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13882) 

33.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bazı bağlı kuruluşlarda görevlendirme ile çalışan 
kişilere ilişkin Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13883) 

34.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Ankara-Altındağ Belediyesinin personele 
yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13884) 

35.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, İddaa oyunundan eğlence vergisi tah
sil edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13885) 

36.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'İn, Şanlıurfa İlinde köye hizmet götürme bir
liklerince yaptın lan okullara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13886) 
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37.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Çevre Kanunu kapsamında yapılan denetimlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13887) 

38.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'm, tstanbul-Kartal'da Kentsel Dönüşüm Projesi uy
gulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13888) 

39.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, günübirlik yurt dışına çıkışlardan harç alın
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13900) 

40.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOûLU'nun, taksicilerin güvenli araç alımında 
vergi muafiyeti getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13901) 

41.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Türk Telekom'un yönetim ve icra 
kurullarında görevlendirilen bir akademisyene ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/13905) 

42.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, İLKSAN'ın yönetimine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13908) 

4 3 - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, anahtar teslim usulüyle yaptırılan hastanelere 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13910) 

44.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, İşçi statüsünde çalışan personele ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13911) 

45.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, bir açılış töreni çağrısında kul
lanılan bir kelimeye İlişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13918) 

46.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, bir demiryolu görevlisi hakkındaki İddiaya İliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13919) 

47.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır'ın havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13920) 

48.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, bir şahsın Airbus pilotluğu yapıp 
yapmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13921) 

49.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, terörle mücadelede şehit olan ve yaralanan güvenlik 
görevlilerine ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru Önergesi 
(7/13922) 

50.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK ve BAĞ-KUR'un sağlık hizmeti 
ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13924) 
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No.: 160 

13 Haziran 2006 Sah 

Teklifler 
1.- Mersin Milletvekili Ersoy Buluf un; Anamur Adıyla Bir İl ve Bir Yeni İlçe Kurulması Hakkın

da Kanun Teklifi (2/817) (içişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2006) 

2.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde 
Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/818) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.6.2006) 

3.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 31 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/819) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.6.2006) 

Tezkere 

1.- Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1075) {Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2006) 

Rapor 

1.- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına 
Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S. Sayısı: 1207) (Dağıtma 
tarihi: 13.6.2006) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması öaergeleri 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALC1 ve 32 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Araçtan ve Donatım Dairesi Başkanlığınca yapılan ihalelerin hukuka uygunluğunun araş
tırılması amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2006) 

2.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 32 Milletvekilinin, arkeolojik değerlerin korun
masında ve müzelerin güvenliğinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
13 Haziran 2006 Salı 

BAŞKAN: BaşkanvekÜİ Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Bordur), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü 
Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. Konuşma 
süreleri S'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap süresi 20 
dakikadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, gündemdışı konuşmalara da başlamadan önce şunu ifâde etmek is
tiyorum: Bugün, grupları adına, şahsı adına konuşma yapacak olan bütün arkadaşlarımıza, konuş
maları bittikten sonra sadece 1 dakika, sözlerini tamamlamaları için fırsat vereceğim. Onun haricin
de arkadaşların ısrarlı olmamalarını kendilerinden istirham ediyorum. 

Gündemdışı ilk söz, İğdır İlinin sorunları hakkında söz isteyen, İğdır Milletvekili Yücel Artan-
taş'a aittir. 

Sayın Artantaş, buyurun. 

IV.- BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

} . - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, İğdır'da pancar üreticilerinin ve hayvancılıkla uğ
raşanların karşılaştıktan sorunlar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

YÜCEL ARTANTAŞ (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İğdır İli pancar 
üreticilerinin sorunlarıyla ilgili, gündemdışı söz almış bulunmaktayım; sözlerime başlamadan önce, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, İğdır, bildiğiniz gibi, doğunun en ücra köşesinde olan illerimizden biridir. 
Coğrafî yapısı olarak Adana'yı andıracak kadar tarımda ileri gitmiş; ama, bugüne kadar ismi duyul
mamış illerimizden biridir. 

Değerli arkadaşlarım, İğdır İli, ülkemizin birkaç bacasız illerinden biridir. İğdır'da, ne özel sek
tör tarafından ne kamu tarafından herhangi bir üretim tesisi yoktur. Sadece üretim, çiftçi ve tarımla 
ilgili, bir de hayvancılıkla ilgilidir. İğdır'ın en büyük üretim konumu pancarla ilgilidir. 

Değerli arkadaşlar, İğdır'daki pancar üreticisi. Doğu Anadolu'da 2 tane fabrikayı besliyor; bir, 
Kars Şeker Fabrikasını, bir de Ağrı Şeker Fabrikasını. Son zamanlarda, pancar üreticileriyle ilgili, 
buradan defalarca arkadaşlarım konuştular, çeşitli sorunları dile getirdiler. En büyük sorunlardan 
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biri de İğdır'da, İğdır'ın yapacağı başka bir iş olmadığı gibi, son zamanlarda, kota uygulamasıyla il
gili, pancar üreticisinin önemli bir kısmı mağdur edilmektedir. Özellikle İğdır, çok uzak illerimiz
den biri olduğu için, tanmda da çok gelişmiş olmasına rağmen, ürettiği ürünleri satmakta büyük 
zorluk çekiyor. Bu zorluklar içerisinde, maalesef hükümetlerden hiçbir zaman destek almamıştır. İğ
dır'ın yaklaşık 40 000"e yakın nüfusu pancar üretimiyle geçiniyor. Son zamanlarda da, pancarla 
ilgili yapılan uygulamalarda, kotada ve pancar fiyatlarının inmesindeki sıkıntı, İğdır çiftçisini ciddî 
bir şekilde etkilemiştir. Şimdi, değerli arkadaşlar, yapılan son uygulamalarla, pancar üreticisinin 
hem kotası düşürülüyor hem pancar fiyattan düşürülüyor. Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki enf
lasyona bakıyoruz, gelişmelere bakıyoruz, hiç görülmemiş bir uygulama pancarla ilgili; ama, 
maalesef, hepimizin bölgesini ilgilendirmesine rağmen, arkadaşlarımız bu konuda hiçbir ciddî 
atılım içine girmiyor. Hangi ürünün bugüne kadar fiyatı düşürüldü? Pancann dışında, ülkemizde 
desteklemeler yapılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor; ama, bir tek pancann fiyatı düşürülüyor. 

Değerli arkadaşlar, pancarla ilgili en büyük sorunlardan birisi, son zamanlardaki taüandıncı 
uygulaması, nişasta bazlı şeker. Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman, 
nişasta bazlı şeker üretimi ortalama yüzde 3'lerde; ama, bizim ülkemizde maalesef bu yüzde I Olar
daydı, son Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde IS'e çıktı. Buna baktığımız zaman, değerli arkadaşlar, 
hakikaten, bunun yüzde 5 artırımı, pancar üreticisinin kotasında yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir in
dirim getiriyor. Nişasta bazlı şekerde üretim olsun diye, bir taraftan mısıra destekleme veriliyor, 
öbür taraftan, üretilen mısır alınmıyor; bunun yanında, bir taraftan da şeker üreticisinin kotası 
düşürülüyor. 

Değerli arkadaşlar, İğdır gibi en ücra illerden birisinde ve orada çiftçi, vatandaş canıyla 
çekişiyor; en büyük ürettiği ürün pancar; bunu da, maalesef, bu Hükümet, sonuna kadar; yani, elin
den almak için her şeyi yapıyor. 

Şimdi, şeker fabrikalarım, değerli arkadaşlar, yok pahasına satıyorsunuz. En önemli üretim yapan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Artantaş, I dakika içinde konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 

YÜCEL ARTANTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlayayım, peki. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bir de, başka konulara değinmek istiyordum; zamanımız dar olduğu 

için kısaca geçeyim. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bir de, bir yanlış uygulama daha vardır, özellikle doğu illerindeki 
mera uygulamalarıyla ilgili. İğdır, tarımla, bir de hayvancılıkla geçinen illerimizden birisidir. Hay
vancılıkla ilgili, biz, Kars ve Ardahan İllerine eskiden yaylaya gidiyorduk, özellikle belli mera yer
lerini kiralayarak. Son zamanlarda, bu İllerde belli bir karar alınarak, İğdır'dan gidecek hayvanların 
oraya gitmesini engelliyorlar. Şimdi, benim, Hükümetten özellikle ricam...Yani, bu insanlar başka 
bir yere gidecek imkânları olsa gitmezler. Oradaki meralar boş durduğu halde, neden bu insanlarla 
ilgili böyle tedbirler almıyor? Onun için, bu konuda yardım rica ediyorum. 

Bir de, değerli arkadaşlar, son zamanlarda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Artanla;, teşekkür edebilir miyim size efendim... 

YÜCEL ARTANTAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açayım, teşekkür ediniz. 

Buyurun. 

YÜCEL ARTANTAŞ (Devamla) - Evet, teşekkür ederim efendim. (CHP ve Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum ben de nezaketinize. 

Gündenıdışı ikinci söz, Muğla İli Bodrum İlçesinden İngiltere'ye götürülen ve dünyanın yedi 
harikasından bîri olarak kabul edilen Mausoleion'la ilgili söz isteyen, Muğla Milletvekili Fahrettin 
Üstün'e aittir. 

Sayın Üstün, buyurun. 

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen 
ve Muğla ili Bodrum İlçesinden İngiltere'ye götürülen Mausoleion'un ülkeye tekrar ne zaman 
kazandırılacağına, SİTalanı içinde bulunan bazı koylara inşaat izni verilmesinin sakıncalarına iliş
kin gûndemdışt konuşması 

FAHRETTtN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyanın yedi 
harikasından biri olarak kabul edilen Mausoleion'la ilgili gündemdişı söz aldım; hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Plinîus'un anlatımına göre, antik çağlarda dünyanın yedi harikasından biri sayılan 
Mausoleion'da, mimarî açıdan bir ilkle karşılaşılmaktadır. İyon tarzı mimarî ile Mısır tarzının bir 
arada kullanıldığı tek örnektir. Anadolu'da piramidal çatıya sahip bu döneme ait başka bir yapı 
bulunmamaktadır. 

Yaklaşık 50 metre yüksekliğinde olan yapı, en altla yükselen bir podyum, onun üzerinde sütun-
lu ve bir İyon tapınağım andıran bölüm, en üstte ise 24 basamaklı bir piramitten oluşur. Piramit, 
beyaz mermerdendir; İskenderiye Limanının karşısında bulunan Paros Adasından Özel seçilmiştir. 
Piramidin en alt basamağı üzerinde koruyucu aslan heykelleri vardır. Anıtsal mezarın en tepesinde 
ise bir atlı arabanın içerisinde duran Kral Mausolos ve Artemisia'nın heykelleri bulunmaktadır. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 12 ncî Yüzyılda Piskopos Eustathios, yapıyı sağlam 
olarak en son görenlerdendir. Yaklaşık 1 500 yıl ayakta duran anıt, muhtemelen 1304 yılındaki büyük 
Anadolu depreminde yıkılmıştır. Rodos Şövalyeleri Bodrum'a geldiğinde ise anıtın yıkık bir halde ol
duğu anlaşılır. Kalenin inşaı sırasında Mausoleion'un taşlan ve sütunları kullanılmıştır. Daha sonra 
balistik silahların gelişmesi neticesinde tekrar kale duvariannı yükseltmek ihtiyacını duyan Rodos 
Şövalyeleri, Mausoleion'a 1481 yılında tekrar gelerek mezar odasına kadar inmişlerdir. 

1486 yılında, İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi Lord Stradfbrd Canning, dönemin Osmanlı 
Padişahı Abdülmecid'den, Rodos Şövalyelerinin kale duvarlarını süslemek için kullandığı 13 kabart
mayı İngiltere'ye götürmek için izin ister. Abdülmecid, bir ferman çıkararak eserlerin taşınmasına 
izin verir. Kabartmalar bir İngiliz savaş gemisine yüklenip İngiltere'ye müzeye gönderilir. 1856'da İn
giliz Sir Newton, Halikamassos'u antik çağlarda ziyaret eden Romalı yazar Vitrivius'u okuyarak yap-
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tığı araştırma ve kazılar sonucunda Mausoleıon'u bulur. Mezar odasına inen merdivenler ve mezar 
odasına girişi bloke eden büyük taş dışında. Kral Mausolos ve eşi Aıtetnisia'ya ait heykeller ile anıtın 
kabartmaları ve mimarî parçalarını bulmuştur. Bütün bu buluntuları donemin padişahı I. Abdül-
meeid'den izin alarak 1856'da British Museum'a götürmeyi başaran Newton'un kazılarından sonra 
yine kaderine terk edilen anıt mezar, Bodrum Müzesinin kurulmasıyla korumaya alınmıştır. 

1856 yılında I. Abdülmecid'den izin alırken, I. Abdülmecid, o eserleri götürürken yolda size 
harçlık olsun diye altın keseler sunmuştur. 1966 yılında Danimarkalı Christian Jeppesen başkan
lığında arkeolojik kazının başlatılmasıyla yeniden hayat bulmuştur. 

Halikarnas Balıkçısı, bu parçaların kendi doğal atmosferleri yerine Londra'nın sisli, soğuk 
havasında olmasından büyük üzüntü duyduğundan, İngiltere Kraliçesine bir mektup yazar. Mek
tubunda, Londra'da sergilenen bu parçaların Bodrum İçin yapıldığını, asıl değerinin Bodrum 
mavisiyle bütünleştiğinde ortaya çıktığını ve ait oldukları ortamdan ayni mamaları gerektiğini söy
ler. Kraliçe mektubu müze müdürüne İletir. Birkaç ay sonra müdürden şöyle bir yanıt gelir: 
"Önerinizi çok ciddiye aldık. Gerçekten de maviyle bütünleştiklerinde değerlendikleri doğru. Bu 
yüzden, müzede sergilendikleri salonu Bodrum mavisine boyadık. İlginize teşekkür ederiz." 

Değerli arkadaşlarım, yaklaşık iki yıl sekiz ay önce Kültür ve Turizm Bakanına verdiğim soru 
önergesine bugüne kadar yanıt alamadım ve gündetndışı söz alarak, Mausoleion'un ne zaman ül
keye kazandırılacağı konusunda bilgi istedim; ama, hâlâ bir sonuç yok. 

Bunun yanında, Turizm Bakanlığı bunlarla uğraşmıyor. Bodrum Yarımadası ve GÖkova Kör
fezinde bulunan hazine ve orman arazilerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm tesisleri yapıl
ması amacıyla tahsise acılan kamu arazileri olduğu gerçeği... 

Alakışla Koyu (Kisse Bükü) Adalıyalı mevkiinde toplam 2 550 yataklı 3 adet, Çökertme 
Koyunda 200 yataklı 1 adet ve Göndoğan'da ise sadece ve sadece 80 yataklı 1 adet otel için gerçek
leştirilen tahsisler var. 

Sayın Koç "hukukî hata yok" diye koylara inşaat izni verince, Çanakkale'den Antalya'ya kadar 
89 bakir koy, mavi turun kalbi Bodrum'da ise sadece 3 koy kaldı. 

3 koydan biri olan ve SİT alanı olduğu için çivi çakılmasına izin verilmeyen Kisse Bükü'nde 
dahi inşaat izni çıktı. Kısa süre önce de Gündoğan'm yeşil alanları otel yapımı için tahsis edildi. 

1982 yılında çıkarılan Teşvik Kanununa göre kıyılarda otel yapılıyor. Arazi Tahsis Komis
yonunun belirlediği yerler, ihale yapılmadan, kırkdokuz yıllığına, cironun yüzde 1-2'si karşılığında 
tahsis ediliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Üstün, lütfen 1 dakika içinde konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun efendim. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Şu an turizm sezonunun en kötü olduğu dönem. Otel
lerimiz yüzde 40 ile yüzde 70 arasında boşken, Bodrum Gündoğan'da 80 yataklı otel yapımı için 
kime tahsis edildi? Bunu da bilmek istiyoruz. 
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Ayrıca, Turizm Bakanlığından, Karun Hazinelerinin en değerli parçası altın broşun sahtesiyle 
değiştirilmesiyle İlgili olarak Müze Müdürüyle ilgili müfettiş raporları niçin dikkate alınmadı? 

Yine, turizmle ilgili çok trajikomik bir olay söyleyeceğim: TMSF tarafından satılan adanın or
man vasfından çıkarılması için Orman Bakanlığının kendim davaya açması nedir, sonucu ne olmuş
tur; onu da merak ediyoruz. 

Oysa, Çevre ve Orman Bakanlığının aslî görevlerinden hava kirliliğiyle ilgili olarak Yatağan'da 
insanlarımızın hâlâ kükürtdioksit soluyor olması ve bunun İzlenmesi de ayrıca üzerinde durulması 
gereken konulardandır. 

Fakir fukara, garip guruba edebiyatı yapılırken tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Üstün, teşekkür ediyorum. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Sadece teşekkür edeceğim. 

BAŞKAN - Lütfen, sadece teşekkür cümlenizi alıyorum. 

Buyurun. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - Bu tahsislerle ilgili olarak birçok milletvekilimizin bil
gi lendirilmediğini, bu tahsislerin gözden geçirilmesini ve... 

BAŞKAN - Sayın Üstün, lütfen teşekkür eder misiniz... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Devamla) - ...kıyıların yağmalanmasına izin verilmemesini diliyor, 
hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağ olun, teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 5 dakikalık süre içerisinde bütün sorunları tartışıp anlat
mak, izah etmek mümkün değil. Onun için, arkadaşlarımız lütfen konularıyla ilgili olarak konuşur
larsa memnun oluruz. 

Gündemdışı üçüncü söz, 7 Haziranın Cahit Zarifoğiu'nun, 13 Haziranın ise Cemil Meric'in 
ölüm yıldönümlerî olması münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekili Recep Garip'e aittir. 

Saym Garip, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

S.- Adana MiUetvekiU Recep Garip'in, Cahit Zarifoğlu ve Cemil Meric'in ölüm yıldonümlerin-
tis, 8s«feriwe ve edîî» kişiliklerine ilis&n gânfJemt&sv fcoKKsmasî 

RECEP GARİP (Adana) - Saym Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 7 Haziranda Cahit 
Zarifoğlu'nu, 13 Haziranda Cemil Meric'i, ama, bu arada, 25 Mayısta Necip Fazıl'ı, 3 Haziranda 
Nazım Hikmet'i, 12 Haziranda da Orhan Kemal'i kaybettik. Dolayısıyla, edebiyat dünyamızda çok 
önemli ustalar ve üstatları bu ay içerisinde kaybetmiş olduk; rahmetle anıyorum. 

Cahit Zarifoğlu, "Sultan" isimli şiirinde söyle seslenir: 

"Seçkin bir kimse değilim/ İsmimin baş harfleri acz tutuyor/Bağışlamanı dilerim/Sana zorsa 
bırak yanayım/Kolaysa esirgeme." 
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Edebiyata lise yıllarında şiir ve kompozisyonlar yazarak başlamış, yazı hayatını şiirle büyüt
müştür. Ardından, roman, hikâye, tiyatro ve günlük türünde, "Savaş Ritimleri, İris, Yaşamak, Bir 
Değirmendir Bu Dünya, Sütçü İmam" gibi eserleri kaleme almıştır. 

Çocuk edebiyatına, "Serçekuş, Katır Aslan, Kuşların Dili" gibi önemli eserleri bırakmıştır 
Cahit Zarifoğlu. 

"İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış" Cahit Zarifoğlu'mın şiir 
kitaplarından bazılarıdır. 

"Yaşamak" isimli, edebiyat dünyasına bırakmış olduğu "günlük" türündeki eseri ise, önemli bir 
farklılıkla, "şiir midir, günlük müdür, hikâye midir" diye tartışmalarım devam ettirir. 

Gerek şiirlerinde ve gerekse nesirde kullandığı dil, sıradanlığın çok ama çok ötesinde yerini al
mıştır. Varoluş kaygısıyla, acıların, sevinçlerin habercisi olmuştur. Sanatı İnsanın sesi olarak gör
müştür. Bu anlayışla, Zarifoglu'nu "şair-i maderzat" diye isimlendirmek de mümkündür. 

Zarifoğlu'nun şiirlerini okurken, kendinizi uçsuz bucaksız bir kelime ormanının İçinde bulur
sunuz. İnsana düşünmeyi, kavramayı, içsel ligi öğretir. 

Evrenin yeniden yaratılışı gibi, "bir telaş içinde parçalanmış gibiyim/Ama saati saatine prog
ramlanmışım" diye ifadelendirir. 

"Yaşamak bir sokak lambası gibi/Bir gece evden atılmış bir çocuk sanki/Tek bir damla tek bir 
ses gibi/Aklıma düşüyor" diye ekler. Rahmetle anıyorum. 

"Elime açılıyor yüzün/Duyuyorum buzlar gibi/Sensin bana/Sanki kendimden bana/İçimden 
tüten.../Sensin güden/Kanımın düşüncesini." 

"Hayat bir boş rüyaymış/Geçen ibadetler özürlü/Eski günahlar dipdiri/Seçkin bir kimse 
değilim/İsmimin baş harflerinde kimliğim/Bağışlanmamı dilerim" diye ekler. 

Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay'da doğar. 1940'ta İstanbul Üniversitesine girip Fransız dili ve 
edebiyatı öğrenimi görmüş, Elazığ ve İstanbul'da Fransızca öğretmenliği yapmış, 1941 yılından 
itibaren başlayan süreç itibariyle, Türkiye'nin önemli edebiyat dergilerinde yazılan gözükmeye baş
lamıştır. 

38 yaşlarında gözlerini kaybeden Cemil Meriç, bir cinnetin eşiğine sürüklenir; düşünce adamı 
boşluktadır, üstelik, acılarını devaynasında büyüten rezil bir hassasiyeti vardır. 

Cemil Meriç, özellikle, yıllarca fildişi kulesinden yalnızca yalnızlıklar yaşar ve Türk insanına 
önemli bilgiler ve belgeler bırakır. Kavganın dışındadır, fikir ve sanatın kavgasının dışındadır. 

özelikle, Cemil Meric'in yeri hep kütüphane olmuştur; ancak, 19701 i yıllarda fildişi kulesin
den çıkar ve toplumsal yapının içerisine karışmaya başlar. Burada, fikrin, düşüncenin tüm ufukların
da gezinir, söz kavgalanna, kişisel çekişmelere, politikaya hiç İnmeden, yol gösterici, aydmlatıcı, 
uyarıcı sözleriyle, konuşmalarıyla, yazılarıyla devam eder. 

"Bir çağın vidam olmak isterdim; bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin. İdrakimize vurulan zincir
leri kırmak, yalanlan yok etmek, Türk insanım Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak ister
dim" diye yer yüzüne haykırır. "Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü 
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olmak isterdim" diye Cemil Meriç, gerçekten, kelimeleri ustaca seçer ve kelimelerden, sevgiden bir 
köprü oluşturmaya çalışır. "Türk insanı irfandan önce sevgiye ve anlayışa muhtaçtır" diye haykınr. 
"Aydınlanmak için yan, aydınlatmak için değil" diye ekler. "Kamus namustur" diyerek, Türkçemize, 
dilimize Önemli bir vurgu yaparak, Türkçeyi seçmeye çalışır ve önplanda tutmaya çalışır. 

İlk telif eseri olan "Bir Dünyanın Eşiğinde", o zamana kadar "coğrafyasında tek kıta, kafasın
da tek yarım küre" olan Meric'in Asya'yı, özellikle Hinfi keşfidir. Otemp'i ararken Himalaya çık
mıştır karşısına. "Uzun bir yolun yalnız ve münzevi bir yolcusu..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Garip, 1 dakika da size ilave ediyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 

Buyurun. 

RECEP GARİP (Devamla) - Cemil Meriçte toplumsal bilinç, ülke sevgisi hep zirvede olmuş
tur. O "İzinler idraklerimize giydirilmiş deli gömleklerdir" diyerek ekler. Hayatını Türk kültür ve 
irfanına adayan münzevi ve mülecessis bir fikir işçisi olarak karşımızda görülür. Sanat ve düşünce 
yaşamında Asya'nın Avrupa ile hesaplaşmasına tanık oluruz. Avrupa medeniyetinin köklerinin As
ya'da ve Hint Yarımadasında olduğunu ısrarla üstünü çizerek söyler. "Itır gülün sesi, ışık sonsuzun. 
Geceleri ölüm konuşur sokaklarda" der ve" Işık Doğudan Yükselir" eseriyle de yeryüzüne böyle bir 
açılım yapar. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyor, rahmetle, mütefekkirlerimizi anıyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Garip. 

Biz de saygıdeğer düşünürlerimizi ve yazarlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz; Allah rah
met eylesin. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki Önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

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

I.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 32 milletvekilinin, arkeolojik değerlerin korunmasın
da ve müzelerin güvenliğinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin tarihi zenginliklerinin, özellikle de binlerce yıl öncesinden kalan "hazine" olarak 
değerlendirilen paha biçilmez varlıkların yeterince korunamadığı bilinmektedir. 

Tüm dünyada "zenginliği anlatmak" amacıyla asırlardır kullanılan "Karun gibi zengin" kav
ramının kaynağı ülkemizin gecmişindedİr. Karun (Lydia Kralı Kroisos) Hazinesi olarak bilinen 
Kanatlı Denizatı Brosu'nun kaybı, çok büyük bir Önem taşımaktadır. 

Hazinenin Uşakta korunamaması, tam anlamıyla bir "uluslararası ayıp" Özelliği kazanmıştır. 
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Konunun yargı süreci bir tarafa, bu ayıbın ayrıntılarının araştırılması ve sonuçlarının 
kamuoyuna açıklanması bir zorunluluktur. 

Hazinenin parça parça soyulduğu, çalınan değerli eserlerin yerine sahtelerinin konulduğu; eser
lerin kayıtlanmn (zimmetin) kişilerin üzerinde olduğu; fizik! ve insan? korumanın yetersiz kaldığı; 
bunun da ötesinde hırsızın "evin içinde" olduğu; yeterli koruma sağlanamadığı, en yetkili kişilerin 
sözleriyle kamuoyuna yansımıştır. 

Uşak Müzesi hırsızlığı, arkeolojik değerlerimizin korunamadığının en son örneklerinden yal
nızca biridir. Bundan sonra benzeri hırsızlıklann bir daha yaşanmaması için, konunun genel yönleri 
ve tüm boyutlarıyla incelenmesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin arkeolojik değerlerinin nasıl korunduğunun ayrıntılarıyla araştırılması, müzelerin 
tüm sonınlannın irdelenmesi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasının 
altyapısının oluşturulması amacıyla ve aşağıdaki gerekçelerle. Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılarımızla. 

1-Yakup Kepenek (Ankara) 

2- Osman Coşkunoğlu (Uşak) 

3- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 

4- Abdurrezzak Erten (İzmir) 

5- Vezir Akdemir (İzmir) 

6- Muharrem Kılıç (Malatya) 

7- Orhan Eraslan (Niğde) 

8- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 

9- Hakkı Ülkü (izmir) 

10-Kemal Sağ (Adana) 

11 • Mevlut Coşkuner (İsparta) 

12- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 

13-Hasan Ören (Manisa) 

14- Mustafa Gazalcı (Denizli) 

1 S- Berhan Şimşek (İstanbul) 

16- Erol Tınastepe (Erzincan) 

17- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 

18- Canan Arıtman (İzmir) 

19- Türkân Mİçooğullan (İzmir) 

20- Bülent Baratalı (İzmir) 

21- Mehmet Işık (Giresun) 
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22- İsmail Özay (Çanakkale) 
23- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
24- Halil Onlütepe (Afyonkarahisar) 
25- Erdal Karademir (İzmir) 
26- Yılmaz Kaya (İzmir) 
27- Mehmet Mesut özakcan (Aydm) 
28- Nurettin Sözen (Sivas) 
29- Uğur AksÖz (Adana) 
30- Mehmet Nuri Saygım (Tekirdağ) 
31 - Sedat Pekel (Balıkesir) 
32- Ayşe Gülsün Bilgehan (Ankara) 
33- Mehmet U. Neşşar (Denizli) 
Gerekçe: 
Ülkemiz Osmanlıdan bu yana çok önemli tarihî eserlerini koruyamamaktadır. Bu olgu, başta 

Zeus Tapınağının Berlin'de bulunması olmak üzere, sayısız örnekle kanıtlanabilir. 
Son yıllarda kamuoyunun duyarlılığının da artmasıyla, yabancıların elinde bulunan arkeolojik 

varlıkların ülkemize getirilmesi yönünde önemli gelişmeler olduğu da bilinmektedir. 
Yabancıların elinde bulunan ve yurda getirilen değerlerimizin en başarılı örneklerinden biri 

Karun Hazinesiydi. 
Hazîne, 1960'h yıllarda ülkemizden kaçırılmış, 1980'li yıllarda ABD'de Metropolitan Müzesin

de ortaya çıkmıştır. Hazine, arkeoloji konularında uzman olan gazeteci Özgen Acar'ın çabalanyla 
ve o zamanki Kültür Bakanları, özellikle de Fikri Sağlafın girişimleriyle on yıllık bir hukuk savaşı 
ve 40 000 000 dolar dolayında bir harcama sonucu kazanılmıştı. Ülkemize 1993'te 363 parça olarak 
getirildi ve büyük bir iyi niyetle asd yeri Uşak'a götürüldü. 

Ancak, bir parçasının yolda kaybolduğundan başlayarak, Hazineyle ilgili çok sayıda haber 
basında yer aldı ve alıyor. 

Araştırmamız, öncelikle Kanatlı Denizatı Broşunun ve Hazinenin diğer parçalarının ülkemize 
yeniden kazandırılması ve sonrasındaki durumunu doğru biçimde saptamalıdır. Kamuoyunun birin
ci derecede beklentisi budur. 

İkinci ancak hiç de ikincil olmayan konu, ülkemizin her biri her bakımdan çok değerli olan ar
keolojik hazinelerinin nasıl korunduğu başta olmak üzere, müzelerin işleyişi ve tarihî eserlerin 
değerlendirilmesiyle ilgili bilgi edinilmesidir. Bu inceleme, ülkemizin müzelerinin durumu, ar
keolojik değerlerimizin daha güvenli korunması ve sergileme ve diğer yollardan tanıtımlarının daha 
etkin ve verimli olması için ne tür yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılması gerektiğine de açık
lık kazandıracaktır. 

Üçüncü ve çok önemli bir nokta daha var. Ülkemizin tarihsel hazinelerini şu ya da bu yolla el
de edenler, uluslararası hukuka uygun yollardan bunların geri istenmesi karşısında, çoğu kez "Tür
kiye'nin bu eserleri koruyamadığı" gerekçesine sığınıyorlar. İstediğimiz Meclis araştırmasının onay
lanmasıyla, yabancılara bu gerekçeyi vermeyecek yasal önlemlerin alınması da sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize, sunulmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 32 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca yapılan ihalelerin hukuka uygunluğunun araştırılması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mili! Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçlan ve Donatım Dairesi Başkanlığının 14 kasım 2005 

tarihinde ilköğretim okul lan 4 üncü ve 5 İnci sınıflarda kullanmak için açtığı laboratuvar malzemesi 
alım ihalesini "Bilgin Eğitim ve Teknoloji Araçlan" şirketi kazanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine göre malzemenin 
ihaleden önce incelenip uygunluk karan alındıktan sonra ihale edilmesi gerekirken, ihale edilen mal
ların Talim Terbiye Kurulundan (TTK) incelenmesi 6 Aralık 2005 günü istenmiştir. Yani, ihale önce 
yapılmış, daha sonra malzemenin uygunluğu standart ve ders programlarına uygunluğu istenmiştir. 

İnceleme komisyonları, dijital murtimetre, diyapozon, çiçek kesiti modeli, gravzant halkası, 
hidroklorik asit, kimya termometresi, alçak gerilim güç kaynağı, bira mayası, aseton, konik dereceli 
kap, biüret ayracı, ayırma hunisi, yanm küre gibi onlarca deney aracının İlköğretim 4 üncü ve 5 in
ci sınıf programının öngördüğü deneylerde kullanılmadığı, bedeli yüksek olan 15 parçanın ilköğ
retim okullannda öngörülen deneylerle ilgisinin olmadığı, bu malzemelerin liselerde kul
lanılabileceğini tespit etmiştir. 

Bilgin Eğitim ve Teknoloji Araçlan firması ihale süreci sonuçlanmamasına karsın, malzemeleri 
Hasanoğlan'dakİ Ders Araç ve Gereçleri Deposuna yerleştirmiştir. Olay basma yansıyınca da mal
zemeler depodan apar topar alınarak başka yere götürülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı 25 000 YTL'nüı altında alımları ihaleye çıkarmadan yapabilmektedir. 
Kimi zaman Bakanlık bölümlere ayırarak atımlar yapmıştır. 

Birçok ihalelerin yönetmeliğe, usule, yasalara uygun olarak, kamu yaran gözetilerek gerçek
leşip gerçekleşmediğine ilişkin tarafsız bir araştırma yapılması gerekir. 

Yukanda adı geçen ihale de içerisinde olmak üzere 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinden bu yana 
Mitli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçlan Daire Başkanlığınca yapılan ihalelerin yönetmeliğe, usule 
ve hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığının irdelenmesi için Anayasanın 98 inci maddesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddesine göre Meclis araştır
ması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

1.-Mustafa Gazalcı 

2.- Erdal Karademİr 

3.- Ali Cumhur Yaka 

4.- Mehmet Ziya Yergök 

5.- Abdurrezzak Erten 

6.- Vezir Akdemir 

7.- Mehmet Nuri Saygun 

(Denizli) 

(izmir) 

(Muğla) 

(Adana) 

(İzmir) 

(İzmir) 

(Tekirdağ) 
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S.- Muharrem Kılıç 

9.- Berhan Şimşek 

10.- Orhan Eraslan 

11-. Hüseyin Ekmekciogtu 

12.- Hakkı Ülkü 

13.- Kemal Sağ 

14.- Mevlüt Coşkuner 

İS.-Hasan ören 

16.- Erol Tmastepe 

17.- Feridun Ayvazoğlu 

18.- Canan Arıtman 

19- Türkan Miçooğullan 

20.- Bülent Baratalı 

21.-Mehmet Işık 

22.- İsmail özay 

23.- Abdulaziz Yazar 

24.- Muharrem Toprak 

25.- Halil Ünlütepe 

26.- Yılmaz Kaya 

27.- Mehmet Mesut özakcan 

28.- Nurettin Sözen 

29.- Uğur Aksöz 

30.- Sedat Pekel 

31.- Ayşe Gülsün Bilgehan 

32.- Yakup Kepenek 

13 . 6 .2006 

(Malatya) 

(İstanbul) 

(Niğde) 

(Antalya) 

(İzmir) 

(Adana) 

(İsparta) 

(Manisa) 

(Erzincan) 

(Çorum) 

(İzmir) 

(İzmir) 

(İzmir) 

(Giresun) 

(Çanakkale) 

(Hatay) 

(izmir) 

(Aryonkarahisar) 

(İzmir) 

(Aydın) 

(Sivas) 

(Adana) 

(Balıkesir) 

(Ankara), 

(Ankara) 

(Denizli) 

0 : 1 

33.- Mehmet U. Neşşar 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön

görülmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Mtllet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylannıza sunacağım. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin'in, beraberinde bir Parlamento 

heyetiyle, Bangladeş Parlamento Başkanı Muhammad Jamuriddin Sincar'ın, Bangladeş'e resmî 
davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın İsmail Alptekin'in, Bangladeş Parlamento 

Başkanı Muhammad Jamuriddin Sincar'ın davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento 
heyetiyle, Bangladeş'e resmî ziyarette bulunması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
l.' Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP grup önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 13.6.2006 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki Önerisini İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Kanun Tasan ve Teklifleri üe Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmının 7 nci sırasında yer alan 952 sıra sayılt Memurlar İle Diğer Kamu Görev
lilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Afti Hakkında Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Ak
demir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Oöklaş ile 12 
milletvekilinin Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalanmn Affi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu raporunun bu kısmın 5 inci sırasına, 291 inci sırasında yer alan 1040 
sıra sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Tanıtı, Orman ve Köyişleri Komisyonu raporunun bu kısmın 6 ncı 
sırasına alınması Önerilmiştir. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi 
üzerinde, lehte, Sayın Ali Topuz -sırasıyla okuyorum milletvekili arkadaşlarımızı- Sayın Orhan 
Eraslan ve Sayın Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır. Aleyhinde, Malatya Milletvekili Sayın 
Süleyman Sanbaş. 
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İlk söz, önerinin lehinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili 
Ali Topuz; buyurun efendim. 

Saygıdeğer arkadaşlanm, bir hususu düzeltiyorum: Sayın Süleyman Sanbaş'ın aleyhte söz 
talebi, gelecek olan AK Parti grup önerisiyle ilgilidir, onun İçin, sayın milletvekilimiz bu öneride 
konuşmayacaklar. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Ümmet Kandogan konuşmakta ısrarlıysa, ben, 
söz hakkımı kendisine verebilirim, benim diğer öneride de söz talebim var; çünkü, kendisi de tek
lif sahibidir; ben, daha sonra AK Parti Grubunun önerisinde konuşabilirim. 

BAŞKAN - Tamam. 

Sayın Topuz konuşma talebinden vazgeçti; önce Sayın Eraslan'a, daha sonra da Sayın Ümmet 
Kandoğan'a söz vereceğim. 

Sayın konuşmacılar, yine biraz Önce izah ettiğim şekilde, konuşmalarını süreleri içerisinde 
tamamlasınlar; ondan sonraki eksüre sadece 1 dakikadır. 

Grup önerisi lehinde, buyurun Sayın Eraslan. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Halk Partisinin grup önerisi lehinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlanın. 

Değerli arkadaşlarım, 21.6.2005 tarihinden itibaren Adalet Komisyonunda görüşülüp oybir
liğiyle kabul edilen ve 952 sıra sayışım alan Memurların Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Tasarısı, iki defa Meclis gündemine alt sıralardan alındı, görüşülemeden kaldı. 

Değerli arkadaşlanm, 25 000 memur ailesini, çocuklarıyla, aileleriyle, yakınlarıyla birlikte il
gilendiren önemli bir kanun tasarısı. Bunda, komisyonda oybirliğimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, bu tasarıyı destekleyeceğimizi söyledik; herhangi bir muhalefetimiz yok, 330 bulma açısal
dan bir sorun yok, bunda birlikte hareket edeceğimizi söyledik. 2 defa Meclis gündemine geldi. 
Bakınız, ben, sizlere bunu göstermek istiyorum -müsaade ederseniz- birisi, 1 Mart 2006 tarihinde 
geldi. 1 Mart 2006 tarihinde, değerli arkadaşlanm, en son sıradan, disiplin cezalarının affiyla ilgili 
kanun tasarısı geldi. Ondan önce, at yansı hakkındaki kanun tasansı görüşüldü. Ondan önce. Sağ
lık Bakanlığının dönersermayeyle ilgili kanununda değişiklik yapılması hakkındaki tasarı vardı. 
Ondan önce, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasan vardı. 1 Mart gün
deminin 4 üncü sırasına konulan bu kanun tasansından, hiçbirisi, daha önemli değildi. Nihayet, geç
tiğimiz hafta, değerli arkadaşlanm, bu kanun tasansı yeniden Meclis gündemine geldi; 6 ncı sıradan 
girdi. Önde, daha önemli sayamayacağımız kanun tasanlan vardı; ne yazık ki, bu da 
görüşülemeyerek, iki defa getirildi gündeme, iki defa geri çekildi. 

Şimdi, bugün, farklı bir gündemle -bize dağıtılan şekliyle- Adalet ve Kalkınma Partisinin grup 
önerisi farklı bir gündemle geliyor. Buradaki tasanlann hiçbirisi, bizim, Cumhuriyet Halk Partisinin 
grup önerisi olan memurlann disiplin cezalarının affından daha önemli, daha yakıcı bir sorun değil. 
Değerli arkadaşlarım, demek ki. Adalet ve Kalkınma Partisi, memurlann disiplin cezalarının af
fedilmesi konusunda samimi bir arayış içerisinde değil, samimî bir davranış içerisinde değil; ama, 
zaman zaman basında, sağda solda "efendim biz memur disiplin cezalannm afimi istiyoruz; ama. 
Cumhuriyet Halk Partisi razı gelmiyor"1 gibi söylentiler çıkanlmakta. 
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Bakınız değerli arkadaşlarım, bu tasarı, 10.3.2005 tarihinde Meclise sevk edilmiş, 21.6.2005 
tarihinde görüşülerek sıra sayısı almıştır; yani, bir yılı aşkındır TBMM gündeminde bekliyor. Bir 
yılı aşkındır birçok yasalar görüşüldü, önemli-önemsiz, hatta bazı günler Meclis kapatıldı ve ancak, 
25 000 memur ailesinin derdine derman olacak bu tasarı görüşülmedi; acaba neden? 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu tasan, her şeyden önce sizin sözünüzdür, taahhüdünüzdür. 
Memur sendikalarıyla 30.9.2004 tarihinde yapılan toplugörüşme sırasında, Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Alî Şahin'in de imzasını taşıyan mutabakat zaptıyla sözünüzdür; yani namusunuz haline 
gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sizin bu namus borcunuzu yerine getirmenize fırsat 
tanımak istiyoruz, sizin namus borcu borçlu olmamanız için destek olmak istiyoruz. Bu itibarla, bu 
tasarıyı görüşmemizin çok büyük önemi var; ama, öyle zannediyorum ki, orada söz verildi, daha 
sonra cayıldı; çünkü, görüldü ki -Sayın Cumhurbaşkanının da belirttiği gibi ve yargı kararlarında da 
belirtildiği gibi- siyasî mülahazalarla, kimi yerlerde, kimi noktalarda görev yapan memurları görev
lerinden alamadığınız için ya da yargıdan geri dönmesini engellemek için, siyasî mülahazalarla, 
söziimona disiplin soruşturmaları açıldı. Bu disiplin soruşturmaları sonunda uyarma, kınama gibi, 
yargıya da gidemeyecek, yargı marjının altında bulunan birtakım cezalarla, kimi memurların pozis
yonları kaybettirildi. Şimdi bu yasa görüşülürse, bunun yeniden iadesi gündeme gelecek; bunu en
gellemek için, İktidar Partisi, ne yazık ki, iki defa tasarıyı gündeme aldırıyor, iki defa geri çekiyor. 

Aksam, Antalya İlinden bir din görevlisi memur arkadaşımız arayarak, aynen şu benzetmeyi 
yaptı: "İki defa siniye yiyeceği koydular, elimizi uzatacağımız zaman siniyi kaldırıp götürdüler, in
şallah, seçim gelecek biz de iki defa elimizi sandığa doğru uzatacağız, sonra geri çekeceğiz." 

Böyle bir şey olamaz. Bir söz varsa ortada, bu söz namus sözüdür, yerine gelmelidir. Bunun 
peşindeyiz. Kaldı ki, biz, buna -bu söz sizin sözünüz olmasına rağmen- nza gösterdik; tamam, biz 
de uygundur diyoruz, birlikte çıkaralım buyurun dedik; ama, ne yazık ki, heyhat, başka şeylerle uğ
raşılıyor, memur disiplin cezalarının affı konusunda hiçbir caba yok. 

Değerli arkadaşlarım, biz, memurların sadece disiplin cezalan konusunda yardımcı olacak değiliz size; 
getirin sicil affinı; ona da yardımcıyız Getirin memurların sicil affim; om da yardımcıyız. 

Yİne, 30.92004 tarihindeki mutabakat zaptında yer alan birtakım sözler var. Disiplin 
cezalarının niteliğinin değiştirilmesi, disiplin kurullarının yapısının değiştirilmesi, memur sen-
dikalanndan kurullara üyelerin alınması, yine, uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimine açıl
ması gibi hususlarda. Hükümetin memur sendikalarıyla mutabakatı var. Getirin, bunlara da razıyız, 
bunlara da mutabıkız, bunlara da destek olacağız; ama, ne yazık ki, görevden alınmasının uygun 
görülmeyeceği düşünülen kamu görevlilerinin görevden alınması için, sözümona, siyasî 
mülahazalarla, soruşturma açılarak, soruşturma yapılarak, yıllarını devlete hizmetle geçirmiş 
bigünah kimi kamu görevlilerini görevlerinden uzaklaştırarak, kararname hazırlayabilmek ve yan
daş ataması yapabilmek için ve yargıyı da dolanmak için getirdiğiniz sistem sizin elinizi kolunuzu 
bağlıyor. Bu kadar açık bir söz olmasına rağmen, sözün yerine gelmesini engelliyor. 

tik defa; bakınız, ülkemizin tarihinde ilk defa, idarî yargı bir karar verdi; dedi ki: Kınama 
cezalan, Anayasada, biliyorsunuz, yargı denetimi dışında olabilir. Bu olabiliri, uluslararası sözleş
melere attığımız imzalar çerçevesinde değerlendirerek ve Anayasanın 90 inci maddesi çerçevesin
de değerlendirerek, hakkın suiistimali noktasına gelmiştir disiplin cezası dedi. Partizanlığın, yani, 
suiistimalin yargı kararıyla tespiti anlamına gelecek şekilde, sizin Hükümetiniz döneminde verilen 
kınama cezasını, değerli arkadaşlarım, iptal etti. Bundan ders alınacak bir durum var. 
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Hukuka aykırılık sadece bu kadarla kalmadı. Bakınız, memur disiplin cezalarını kaldıracağız 
diyorsunuz; ama, bu konuda adım atmakta gönülsüz olduğunuz, bizim tarafımızdan ayan beyan; 
ama, bunu, bir biçimde, bilgi kirliliği yoluyla, kamuoyundan gizlemek istiyorsunuz. Şimdi, ortaya 
çıkan durum çok açık; Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarınız dahi, yargı kararlarını uygulamamaktan 
dolayı mahkûm oldu. 

Değerli arkadaşlarım, af, bir lütuf değildir, memur affı bir lütuf değildir, sizin taahhüdünüzün 
bir gereğidir, sözünüzün bir gereğidir. Bunun için, Cumhuriyet Halk Partisi size bir imkân sunuyor. 
Sözünüzü yerine getirin, biz destek olacağız; buyurun, birlikte, memur affını çıkaralım, siz de bu 
sözün borcu altında kalmayın. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini destekleyeceğinizi umuyor, hepinize 
saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Grup önerisinin lehinde, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
Sayın Kandoğan, buyurun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ali 
Topuz'un kendi konuşma hakkım bana vermiş olmasından dolayı kendilerine şükranlarımı 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin affl, Türkiye'de bir-
buçuk yıldan beri gündemde olan bir konu. Ben de yirmiüç yıl kamu görevi yapmış olmam nedeniy
le memurların durumlarını çok yakından tanıma fırsatını bulduğum için, onların değişik nedenlerle 
almış oldukları disiplin cezalarının affedilmesiyle ilgili bir kanun teklifi verdim. Daha sonra da. 
Hükümet, benim bu teklifimden sonra bir kanun tasarısı haline getirip bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sundu ve komisyondan da geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna geldi. 

Şimdi, geçen haftaki AK Parti grup önerisi elimde. Geçen hafta, AK Parti, grup önerisinde, 952 
sıra sayılı bu kanun tasan ve tekliflerinin geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesiyle ilgili olarak bir öneri sundu ve o önerinin lehinde ben de çıkıp konuşma yaptım. Grup Baş-
kanvekiline teşekkür ettim. Memurlarımızla ilgili bir hususun, bir sıkıntının ortadan kaldırılması 
noktasında AK Partinin böyle bir öneri getirmiş olmasından dolayı kendilerine teşekkür ettim; an
cak, bu hafta o teşekkürümü geri alıyorum, geri alıyorum, 25 000 kamu görevlisi adına bu teşek
kürümü geri alıyorum. 

Sayın milletvekilleri, siz, Meclisin huzuruna, milletvekillerinin huzuruna ve onların oylarını 
alarak bir gündem getiriyorsunuz ve o gündemin gereğini AK Parti olarak yapmıyorsunuz. Sayın 
Grup Başkanvekİlim, gelin buraya, bunu, niçin geçen hafta bunu bu Önerinin İçerisine yerleştir
diğinizi, gecen hafta niye görüşmediğinizi, bu hafta niye bunu gündeme tekrar yazmadığınızı, 
geliniz, milletin ÖnUnde, bu kürsüden bunun gerekçelerini söyleyiniz. Siz, Meclisi bu kadar hafife 
alamazsınız Sayın Grup Başkanvekİlim, bu kadar hafife alamazsınız! Milletvekillerini bu kadar 
hafife alamazsınız! Siz, bir konuda milletvekillerinin oylarını alarak bir gündem tayin ediyorsanız, 
o gündemin gereğini geçen hafta yapmak zorundaydınız. Eğer, geçen hafta çeşitli sebeplerle ol
mamışsa, yapamamışsanız, bu hafta, onu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmek 
durumundasınız. Şimdi, her gün onlarca kamu görevlisi bizi arıyor, AK Partinin bu konudaki niçin 
böyle zikzaklar içerisinde olduğunu bize soruyor. 
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Şimdi, dün, AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Gündüz -basın toplantısı yapar haftalık çalış
mayla ilgili- basın toplantısında diyor ki: "Memurların bu disiplin affıyla ilgili hükmü, muhalefetle 
uzlaşırsak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirebiliriz.'' Sayın Başkan, geçen hafta 
uzlaşmadımz mı?! Geçen hafta bu konuda mutabakat sağlanmadı mı?! Bu konunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisine alınması noktasında Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz, grup başkanvekil-
leri size destek vermedi mi?! Ne oldu bir haftadan beri de, ne değişti, topu muhalefetin üzerine 
atıyorsunuz?! İşte, muhalefet burada. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan ar
kadaşımız açıkça dedi ki: "Getirin, destekleyelim..." Ben de kanun teklifinin sahibi olarak diyorum 
ki, getirin, 330 sağlanması gerekiyor; evet, hep beraber buradayız; bu kanun teklifini, tasarısını 
burada kanunlaştıralım; ama, ne hikmetse, niçin böyle bir politika uyguluyorlar, onu bilemiyorum-, 
ama, merak da ediyorum. Sayın Grup Başkanvekili benim konuşmamdan sonra gelsin bu kürsüye, 
niçin kamu görevlilerinin disiplin affıyla ilgili tasan ve teklifleri geçen hafta Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine getirmiş olmalarına rağmen bu hafta niçin gündeme getirmediklerini milletin 
önünde kamu görevlilerine anlatsınlar. 

Şimdi, bu memurlarımız ciddî sıkıntı içerisindeler. 

Bakınız, yeni enflasyon rakamları açıklandı. Bir yıllık enflasyon rakamı 9,85. Siz, 2005 yılı 
içerisinde enflasyon İçerisinde yer alan maddeleri değiştirerek en az 3 puanlık daha bir İndirim sağ
ladınız kâğıt üzerinde; 9,85... 3 puan daha ilave ederseniz, Türkiye'deki enflasyon yüzde 13, yüz
de 13, yüzde 13... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Altı ay daha var... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, şimdi, Sayın Milletvekilim, bakınız, ben, bir yıl 

geriye giderek söylüyorum; yani, geçen sene mayıs ayından bu sene mayıs ayına olan enflasyon 
9,85; bir yıllık süre. 3 puan da maddeleri değiştirerek oyun oynadınız; yüzde 13. 

Şimdi, memura ne zam verdiniz, birinci altı ay ne zam verdiniz? Verdiğiniz zammı biliyor
sunuz. Şu anda memurumuz sizden alacaklı; yani, İlk altı aylık enflasyon oranından dolayı sizden 
alacaklı. Geçen sene haziran enflasyonu 0,10 çıkmış, bu sene daha yüksek olacağı belli haziran enf
lasyonunun; yani, hazirandan hazirana enflasyon oranı yüzde 10'u geçecek. Siz, memura vermiş ol
duğunuz yüzde 2,5 zamlarla, memuru mutlu edeceğinizi mi zannediyorsunuz, mutlu ettiğinizi mi 
zannediyorsunuz?! 

Geçen hafta da söyledim, gayrimenkul kira artışlarının ortalaması yüzde 21, bir yıllık. Bu 
memurlarımızın büyük çoğunluğu kirada oturuyorlar. Doğalgaza yapılan zam bir yıllık yüzde 43 
değerli milletvekilleri; ama, sizin enflasyon hesabınız nasıl yapılıyorsa ben de onu merak ediyorum, 
anlamıyorum, enflasyon hesabınız 9,85. 

Şimdi, bakınız, memurlarla ilgili olarak elimde rakamlar var; o rakamları sizlerle paylaşmak is
tiyorum. Memurların yüzde 30'u ay sonunu kredi kartında vadeli işlemler yaparak getiriyor, yüzde 
30"u. Yüzde 8'i ikinci iş yapıyor memurların, yüzde 7,3'ü fazla mesai yapıyor, yüzde 19,4'ü yakın
larından maddî destek alarak hayatlarım devam ettirmeye çalışıyorlar ve yüzde 35'i de mümkün ol
duğunca harcama yapmamaya çalışıyor ve yine çarpıcı bir rakam, memurların almış olduğu maaş
ların yüzde 95'i gıda ve kira harcamalarına gidiyor. 

İşte, Türkiye'de böyle yaşayan memurların içlerinden hasbelkader çeşitli sebeplerle disiplin 
suçu işleyenlerin bu disiplin affını niçin gündemden kaçırmaya çalışıyorsunuz?! Ama, geçen hafta 
gece yarısı bir operasyon yapmaya çalıştınız. O operasyonda, Sayın Başbakanı, geçmiş belediye 
başkanlığı döneminde yapmış olduğu bazı uygulamalar neticesinde idarî, cezaî ve malî sorumluluk-
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lardan kurtarmak için, görüşülmekte olan, hiç alakası olmayan bir kanun teklifinin içerisine bir 
geçici madde yerleştirmeye çalıştınız. Açılmış olan davaları kapatıyorsunuz orada ve eğer karar 
verilmişse, bütün sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması hükmünü de o geçici maddenin içerisine 
yerleştiriyorsunuz. 

Ee, şimdi, gece yarısı operasyonuyla Sayın Başbakanı kurtarmaya çalışıyorsunuz, kişiye özel 
kanun çıkarmaya çalışıyorsunuz; ama, 25 000 memur, bizden, aylardan beri, yıllardan beri bir disip
lin affı bekliyor, ama, o uygulamayı, ne zaman gündeme geleceği belli olmayan bir meçhule doğru 
itiyorsunuz. Bunun haklı ve mantıklı bir izahım yapabilir misiniz?! 

Ve yine, ve yine, bugün getirmiş olduğunuz öneride, tam 16 kanun tasarısı ve teklifini temel 
yasa olarak görüşmek istiyorsunuz. Yani, bu, dünyanın neresinde görülen bir uygulamadır?.' 21 
maddelik bir kanunu dahi temel yasa olarak getirmeye çalışıyorsunuz. Yani, siz, bu yasaların, bu 
Meclisçe konuşulmasından, tartışılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?! 

Geçen harta, benim konuşma yapmamın önlenmesi için yaptığınız uygulamalardan bahset
tiğimde, oradan dediler ki millet vekillerimiz: "Bize hakaret ediyorsunuz." Getirdim bugün, geçen 
haftaki, daha önceki haftalardaki AK Partili milletvekillerinin sadece kürsüdeki konuşma hakkını 
engellemek, bir hakkı suiistimal etmek noktasındaki yaptıkları konuşmaları getirdim, biraz sonra 
huzurlarınızda sizlere takdim edeceğim. Bir cümle, iki cümle edip yerine oturuyor sayın millet
vekilleri. Ha, sizin bakış açınız bu olabilir, ama, biz muhalefet olarak Meclise katkı yapmak is
tiyoruz, bu kanunlarda bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, doğruları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) - Yeter paylaştığın! 
BAŞKAN • Saym Kandoğan, 1 dakika içinde konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ÜMMET KANDOûAN (Devamla) - Oradan bir milletvekilimiz, "yeter paylaştığınız" diyor. 
Sayın Milletvekili, bu millet bize oy verirken... Milletvekilinin birinci görevi budur, Türkiye Büyük 
Millet Meclisin çalışmalarına katkı yapmak; birinci görevimiz bu. Tayin yapmak, Ahmet'in, Meh
met'in işini takip etmek değil, ihale peşinde koşmak değil. Bizim işimiz, milletvekili olarak birin
ci işimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalara milletvekili olarak azamî ölçüde katkı 
sağlamak; ben bunun mücadelesini yapıyorum, ben bunun gayreti içerisindeyim. 

İşte, alü ay sonra belki erken seçim var, olmazsa birbuçuk yıl sonra var. Göreceğiz, yarın mil
letin huzuruna gittiğinizde soracaklar. Meclis çalışmalarına nasıl katkı sağladığınızı soracaklar. 
Meydanlarda söz verdiğiniz hususları Türkiye Büyük Mîllet Meclisinde bir kez bile dile getir
mediğinizi soracaklar. 

Kahramanmaraş meydanında "başörtüsü namusumuzdur" derken, milletin oyunu alırken, bu 
konuyla ilgili hiçbir milletvekilinin gelip burada tek bir cümle bile etmemesinin hesabım sizden 
soracaklar Sayın Milletvekilim. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Size de soracaklar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bana söyleyen Sayın Milletvekilim, size hitap ediyorum, 

o sözler sizin ilinizin meydanında söylendi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sen söylemedin mi o dönemde? 
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AHMET YENİ (Samsun) - Denizli'de size sormayacaklar mı?! 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - O dönemde söyledin mi söylemedin mi? 

ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) - Konuşmayı da sana soracaklar. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - O dönemde söyledin mi söylemedin mi Ümmet? 

AHMET YENİ (Samsun) - Denizli'de sen de söyledin. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben onun hesabım verdim geliyorum kardeşim. Ben 
onun hesabım verdim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Kandoğan'ın sataşmasına cevap vermek istiyorum. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Aleyhinde konuşma hakkınız var, sataşma için gerek yok. 
Söz hakkınız var. 

BAŞKAN - Sayın Gündüz, eğer konuşma yapacaksanız, zaten bu grup önerisinin aleyhinde 
olan haklar duruyor; buyurun konuşun. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Süreyi dolduramayacağı için konuşmuyor. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Söz hakkınız var zaten. 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım... 

Bir talebiniz var mı Sayın Gündüz? 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) • Konuşacağım. 

BAŞKAN - Aleyhinde?.. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Evet 

BAŞKAN - Buyurun. 

Grup önerisinin aleyhinde İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz... (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisinin 
Grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; aynı zamanda, Grup Baskanvekilİ diyerek şah
sımı da hedef alarak, Saym Kandoğan'ın iddialarına da cevap vermek istiyorum. 

Şimdi, biz, dünkü gelişmeleri dikkate alarak... Esasında, Grup olarak, her pazartesi Meclis 
gündemiyle ilgili muhalefet grup başkanvekillerini -nöbetçi kimse, onları- bilgilendirerek gündemi 
müştereken tespit etmeye özen gösteriyoruz; özellikle, benim şahsımın nöbetçi olduğu Genel Kurul 
çalışmalarında. Ancak, dünkü gelişmeleri dikkate alırsanız, Avrupa Birliğiyle ilgili çok ciddi bir 
süreç başladL. Bu süreçte, Avrupa Birliğiyle ilgili pürüzün çözülmesi beklendi; çözülmesinin karan 
verildikten sonra, gidilip gidilmeyeceği karan netleşmediği için, bizim de Genel Kurul gün
demimiz, -özellikle Avrupa Birliğine uyum paketleri- Dokuzuncu Uyum Paketinin gerektirdiği 
yasal düzenlemelerin, bu çerçevede, yeni bir heyecan dalgası içerisinde Genel Kuruldan geçiril
mesine yönelik idi. 
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Bununla ilgili, Özellikle Sayın Ali Topuz Beyle ben görüştüm bizatihi. Daha sonra da, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerini de ziyaret etmek istedim; ama, Ömer Abuşoğlu Beyle 
telefonla da görüştüm. Aynı bu gerekçelerle, grup gündemi belirlenirken Ali Topuz Beyin bir ricası ol
du, dedi ki "bizim, orman mühendisleriyle ilgili bir yasal düzenleme var; bunu gündemimize alalım." 
Ama, onlar bugünün gündemine alınmasını arza ettiler; takat, biz, bu haftanın gündemi içerisinde yer 
alması gerektiğine inandık. Arkasından ikinci bir talepleri vardı, memur sicil affıyla ilgili. 

Şimdi, Ümmet Kandoğan Beye de cevap veriyorum. Geçen hafta Genel Kurulu hep beraber, 
birlikte, burada yaşadık. Hemen hemen her gün Danışma Kurulu önerileri geldi. Her Danışma 
Kurulu önerileri -ki, biz muhalefetin, tabiî, görüşlerine saygılıyız; ancak- her Danışma Kurulu 
önerisi Genel Kurulun 2 saatim aldığı için, geçen perşembe günü çıkması gerekli olan, ki... Biz, 
Grup olarak, bir aydan beri, 330 gerektiren, nitelikli çoğunluk gerektiren yasaları bir haftaya top
ladık; çünkü, biz iktidar Grubuyuz. Pek çok milletvekilimizin yurtdışı komisyonlarda görevi var; o 
yüzden, onların dahi yurt dışına çıkışlarım durdurarak, dedik ki, bütün arkadaşlarımız, bakan
larımızla beraber, mutlaka, zarurî bir mazeretleri yok ise Genel Kurulda bulunsunlar. Ancak, bu ar
dı ardına gelen grup önerilerinin zamanı uzatması dolayısıyla, maalesef, bu memur sicil affı gün
deme gelmedi. Ama, Saym AH Topuz Beyin de isteğiyle, ki, biz de dedik ki, eğer sîz, kî... Basına 
da yanlış bilgi verildi; yani, bu konuda, AK Parti Grubunun, özellikle bir savcının da bu... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Doğru, doğru, aynen öyle! 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - ...efendim, bu memur sicil affı içerisine ithal edilmesi düşün
cesinden kaynaklanan bir gerekçeyle, bu geciktirildi diye. Kesinlikle öyle bir şey yoktur; göreceğiz. 
Biz, bunu da gündemimize aldık. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Söylendi efendim, doğru! 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - O yüzden, biz, AK Parti Grubu olarak, CHPnin grup önerisinin 
aleyhinde olduğumuzu arz ediyor, bu istikamette de desteklerinizi bekliyor, hepinize en derin sev
gi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Geçen hafta niye 19.00'da kapattık; 23.00'e kadar çalışır
dık, biterdi! 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin grup... 

SÜLEYMAN SAR1BAŞ (Malatya) - Karar yetersayısının aranılmasını İstiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 
arayacağım. 

öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur, birleşime, 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.03 

- 2 9 2 -



TBMM B: 114 13 . 6 . 2006 O: 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN: Başkanvekİli Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN • Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİPARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP grup önerisi (Devam) 

BAŞKAN • Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş ol
duğu önerinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 un
cu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

2.- Gündemdeki sıralama ile 1192, 1206. 1202, 1201, 945, 933 ve 933'e 1 inci ek, 1057, 662, 
1159, 1193,1037, 1040, 1041, 922 ve 1086 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin İçtüzüğün 91 in
ci maddesi gereğince temel kanun olarak görüşülmesine ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin AK Parti grup önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 13.6.2006 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyast parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince. Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

İrfan Gündüz 

İstanbul 

AK Parti Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmıma 355 in

ci sırasında yer alan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 364 üncü sırasın
da yer alan 1205 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 6 ncı sırasına, 361 inci sırasında yer atan 1202 
sıra sayılı kanun tasansınm bu kısmın 7 nci sırasına, 358 inci sırasında yer alan 1199 sıra sayılı 
kanun teklifinin bu kısmın 8 inci sırasına, 360 inci sırasında yer alan 1201 sıra sayılı kanun 
tasansınm bu kısmın 9 uncu sırasına, 363 üncü sırasında yer alan 1204 sıra sayılı kanun tasansının 
bu kısmın 10 uncu sırasına, 46 ncı sırasında yer alan 945 sıra sayılı kanun tasarının bu kısmın II 
inci sırasına, 359 uncu sırasında yer alan 1200 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 12 nci sırasına. 
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290 mcı sırasında yer alan 933 ve 933'e I inci ek sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 13 üncü 
şuasına, 297 nci sırasında yer alan 1057 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 14 üncü sırasına, 362 
nci sırasında yer alan 1203 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 15 inci sırasına, 48 inci sırasında 
yer alan 662 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 16 ncı sırasına, 344 üncü sırasında yer alan 1159 
sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 17 nci sırasına, 15 inci sırasında yer alan 949 sıra sayılı kanun 
teklifinin bu kısmın 18 inci sırasına, 356 ncı sırasında yer alan 1193 sıra sayılı kanun tasansının bu 
kısmın 19 uncu sırasına, 7 nci sırasında yer alan 952 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 20 nci 
sırasına, 288 inci sırasında yer alan 1037 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 21 İnci sırasına, 291 
inci sırasında yer alan 1040 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 22 nci sırasına, 292 nci sırasın-

a yer alan 1041 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 23 üncü sırasına, 16 ncı sırasında yer alan 
922, sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 24 üncü sırasına, 14 üncü sırasında yer alan 1086 sıra 
sayılı kanun tasansının bu kısmın 25 inci sırasına, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bas-
tınlarak dağıtılan 1206 sıra sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasansının 48 saat geçmeden 
yine bu kısmın 5 inci sırasına alınması ve diğer islerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi. 

Genel Kurulun; 13.06.2006 Salt ve 14.06.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular 
ile diğer denetim konularının görüşülmemesi, 13.06.2006 Salı günkü birleşiminde kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesi; aynca. Genel Kurulun; 13.06.2006 Salı ve 14.06.2006 Çarşamba günleri 
15.00-23.00, 15.06.2006 Perşembe günü 14.00-22.00 saatleri arasında çalışması, 

1192,1206,1202,1201,945,933 ve 933'e 1 inci ek, 1057,662,1159,1193,1037,1040,1041, 
922, 1086 sıra sayılı kanun tasan ve tekliflerinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun 
olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetvellerdeki şekliyle olması, önerilmiştir. 

1192 Sıra Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Tasansı Ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık 
Ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

1. BÖLÜM lilâ 20 inci maddeler 20 

2. BÖLÜM 1 İlâ 38 inci maddeler 

(Geçici 1 inci madde dahil) 19 

Toplam Madde Sayısı: 39 

1206 Sıra Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasansı 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 

2. BÖLÜM 

BÖLÜM MADDELERİ 

1 ilâ 23 üncü maddeler 

24 ilâ 41 inci maddeler 

(Geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil) 

Toplam Madde Sayısı 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

23 

22 
45 
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1202 Sıra Sayılı Türkiye Yatınm Destek Ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasansı 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 

2. BÖLÜM 

BÖLÜM MADDELERİ 

1 ilâ S inci maddeler 

9 ilâ 16 ucı maddeler 

Toplam Madde Sayısı 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

16 

1201 Sıra Sayılı Malî Suçlan Araştırma Kurumunun Teşkilât Ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasansı 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYİSİ 

1. BÖLÜM I ilâ 18 inci maddeler 18 

2. BÖLÜM 19 ilâ 31 inci maddeler (Geçici I ilâ 3 üncü maddeler dahil) 16 

Toplam Madde Sayısı 34 

945 Sıra Sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 

2. BÖLÜM 

BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

1 ilâ 15 inci maddeler 15 

16 İlâ 31 inci maddeler 

(Geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil) 20 

Toplam Madde Sayısı 35 

933 Ve 933'e 1 İnci Ek Sıra Sayılı Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ 

1. BÖLÜM 1 ilâ 25 inci maddeler 

2. BÖLÜM 26 ilâ 50 nci maddeler 

3. BÖLÜM 51 ilâ 75 inci maddeler 

4. BÖLÜM 76 ilâ 97 nci maddeler 

5. BÖLÜM 98 ilâ 103 üncü maddeler 

(98 inci maddeye bağlı ek 15, 16, 17, 18 ile 99 uncu maddeye bağlı 
geçici 19 ilâ 20 nci maddeler dahil) 10 

Toplam Madde Sayısı 107 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

25 

25 

25 

22 
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BÖLÜMLER 
1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 
3. BÖLÜM 

1057 Sıra Sayıl lElektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı 
BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
1 ilâ 30 uncu maddeler 30 
31 ilâ 58 inci maddeler 28 
59 ilâ 71 inci maddeler 
(69 uncu maddeye bağlı ek 3 üncü 
ve 4 üncü maddeler, geçici 6 ncı 
madde ile geçici 1,2,3 ve 4 üncü 
maddeler dahil) 20 

Toplam Madde Sayısı: 78 
662 Sıra Sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısı 
MADDELER BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
1 ilâ 20 nci maddeler 20 
21 İlâ 43 üncü maddeler 
(Geçici I ilâ 2 nci maddeler dahil) 25 
Toplam Madde Sayısı: 45 

1159 Sıra Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasansı 

MADDELER BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
1 ilâ 19uncumaddeler(12 nci 
maddeye bağlı (3S)A, (38)B, 
(38)C maddeleri dahil) 21 
20 ilâ 40 inci maddeler (20 nci 
maddeye bağlı geçici 10, 11, 
12 nci maddeler dahil) 23 
Toplam Madde Sayısı: 44 

1193 Sıra Sayılı Meslek! Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı 

BÖLÜMLER 
1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 

BÖLÜMLER 
1. BÖLÜM 

2. BÖLÜM 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
19 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ 
1. BÖLÜM 1 ilâ 19 uncu maddeler 
2. BÖLÜM 20 ilâ 33 üncü maddeler 

(Geçici 1 ilâ 2 nci maddeler dahil) 16 
Toplam Madde Sayısı: 35 

1037 Sıra Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçımıanm Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasansı 
BÖLÜMLER 
1. BÖLÜM 

2. BÖLÜM 

BÖLÜM MADDELERİ 
1 ilâ 15 inci maddeler 
16 ilâ 31 inci maddeler 

{Geçici 1 inci madde dahil) 

Toplam Madde Sayısı: 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
15 

17 
32 
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1041 Sıra Sayılı Petrol Kanunu Tasarısı 

0:2 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

20 

BÖLÜMLER MADDELER 

1. BÖLÜM 1 ilâ 20 ncİ maddeler 

2. BÖLÜM 21 ilâ 41 inci maddeler 

(Geçici 1 ilâ 5 inci maddeler dahil) 26 
Toplam Madde Sayısı: 46 

1040 Sıra Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
9 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ 
1. BÖLÜM 1 ilâ 9 uncu maddeler 

2. BÖLÜM 10 ilâ 16 ncı maddeler 

(Geçici 1 inci madde dahil) S 

Toplam Madde Sayısı: 17 
922 Sıra Sayılı Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
1. BÖLÜM 1 ilâ 13 üncü maddeler 13 

2. BÖLÜM 14 ilâ 24 üncü maddeler 

(Geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil) İS 

Toplam Madde Sayısı: 28 
1086 Sıra Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Er
zurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmıs ve Osman 

Seyrinin Kanun Teklifleri. 
BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 
1. BÖLÜM 1 İlâ 21 inci Maddeler 21 
2. BÖLÜM • 22 ilâ 26 ncı Maddeler 

{22 ad maddeye bsğh yeni 
eklenen 66 ilâ 74 üncü maddeler 
le geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil 16 

Toplam Madde Sayısı: 37 

BAŞKAN - AK Parti grup önerisinin lehinde, İstanbul Milletvekili irfan Gündüz. 
Sayın Gündüz, buyurun. 

Sayın Gündüz, süreniz 10 dakika. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Grubumuzun, Danışma Kuruluna önerisi. Genel Kurula önerisi biraz önce okundu. Aslında, 
burada, bizim, muhalefet partilerimizle fazla bir ayrı düşündüğümüz taraf yok. 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Nasıl yok?! 

İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Ancak, bir farklı taraf var, o da, temel yasayla ilgili. Bizim, Av
rupa Birliğine uyum sadedinde çıkanlması gerekli olan aşağı yukarı 14 tane yasa -ki, bunlar, komis
yonlarda da genellikle hep mutabakatla çıkmış yasalar- ancak, bunlar, tabiî, çokmaddeli yasalar. Ay
nı zamanda, İçtüzüğümüzün 91 inci maddesine göre temel yasa kabul edilebilmesi için bir yasanın 
hangi şartlan taşıması gerektiğîyle ilgili de bilgiler var; ki, bir defa, kişisel veya toplumsal yaşamın 
büyük bir bölümünü ilgilendirmesi şartı... Bir defa, Avrupa Birliğine uyum gereği çıkanlması 
gerekli olan bu yasalar, bu yönüyle, zaten, toplumun bütününü, hatta ülkemizin bugününü ve 
yarınını ilgilendiren çok Önemli yasal düzenlemelerdir. O yönüyle, temel yasa yapılması için mâni 
hiçbir hukuk! engel yoktur diye düşünüyoruz. 

Ayrıca, kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları gösteren. Özel kanunlar 
arasında uygulamada ahengi temin eden, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün veya maddeler 
arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğu bulunan, önceki yasalaşma evrelerinde de özel 
görüşme veya oylama usulüne bağlı tutulma gibi özellikleri taşıyan kanunlar. 

Bir defa, Yüce Meclisimizin değerli üyelerinden, Genel Kurul çalışmalarının tam son dev
resine girdiğimiz, âdeta finişe girdiğimiz bu son günlerde -gerek muhalefet partisi milletvekillerin
den gerekse İktidar Partisi milletvekillerimizden- bizim, İktidar olarak bir ricamız var, o da sudun 
Son nefesimizi toplayarak, bu finişte, özellikle bu Avrupa Birliğine uyum yasalarım mutlaka çıkar
mamız gerekiyor. O yüzden, biz, bunların temel yasa olarak, toplumu bütünüyle ilgilendirdiği için, 
Genel Kurulda o şekilde bölümlerini de biraz önce dinlediniz- ele alınması gerektiği ve bir an önce 
yasalaşmasında yarar gördüğümüz kanaatini taşıyoruz. 

Arada, Avrupa Birliğine uyumla ilgili olmayan, ama, yine memleket İçin, ülkemiz için çok 
önemli olduğuna inandığımız bazı yasalar var, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Yasa Tasarısıyla ilgili; 
ki, bunun, Sayın Ali Topuz ve CHP de çıkması gerektiğine inanıyor. Anavatan Partisi de çıkmasının 
gerektiğini söylüyor. Burada, özellikle, yeni açılan ve açılacak olan sağlık ocaklarında ebe ve hem
şire sıkıntısını gidermek üzere Sağlık Bakanlığına sözleşmeli sağlık personeli istihdamına izin 
veren bir yasal düzenleme var. Arkasından -Bilkent, memleketimizin, gerçekten, böyle, bütün dün
yaya örnek göstereceği akademik kurumlarının önde gelenlerinden bir kurum- Bilkenftekİ kaliteyi 
doğuya taşımakla ilgili, buna yönelik bir yasa tasarımız var. 

Dolayısıyla, bu tür yasaların da, özellikle Hükümetten gelen talep doğrultusunda, yasalaşması 
gerektiğini söylüyoruz. 

Bizim, gerek muhalefet partisinin sayın grup başkanvekillerine sunduğumuz listede iki haftalık 
bir gündemle çıkarabileceğimizi tahmin ettiğimiz yasal düzenlemelerdir. Eğer temel yasa olarak 
çıkanlması Genel Kurulumuzda uygun karşılandığı takdirde, bu yasaların bu hafta ve önümüzdeki 
hafta sonuna kadar mutlaka Genel Kuruldan geçeceği kanaatini taşıyoruz. 

Arkadaşlarımızın şimdiye kadar gösterdiği metanete ve Genel Kurul yasama faaliyetlerindeki 
gösterdikleri gayrete şimdiden teşekkür ediyor, son soluk döneminde de aynı enerjilerini toplayarak 
desteklerini sürdürmesini diliyor, hepinize en derin sevgi ve saygılanmı sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
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önerinin aleyhinde, Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sanbaş; buyurun. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN SAR1BAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; AK Par
ti Grubunun haftalık gündemi belirlemekle ilgili grup önerisinin aleyhinde söz aldım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum ve bu haftanın milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce öneri lehinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili arkadaşım, 
bu yasaların Avrupa Birliği yasaları, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde olduğunu söyledi; 
tam adedi 25 adettir. Bir şey daha söyledi "Hükümet bunların çıkmasını istiyor" dedi. Bir de... 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, 14 tanesi temel yasa... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - 24 yasa, 1 tanesi peki eksik olsun, 24 yasa. 

Bir şeyi daha söyledi, dedi ki: "Bu yasaları muhalefet de destekliyor." Değerli arkadaşlar, 
muhalefet destekliyor, doğru; ülkenin bir petrol kanunu olacak, Petrol Yasası geliyor; ülkenin bir 
kat mülkiyeti kanunu olacak, Kat Mülkiyeti... Fakat, muhalefet, bu yasaların çıkmasını istiyor da, 
tartışarak çıkmasını istiyor, yani, toplumun sosyal kesimleriyle, halkımızla hep beraber, özüm-
senerek, bîr yanlış yapmamak İçin tartışılarak çıkmasını istiyor. Elbette Petrol Kanununun çık
masını istiyoruz, elbette Sıvılaştırılmış LPG Kanununun çıkmasını istiyoruz, elbette Kat Mülkiyeti 
Kanununun çıkmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz şey, bunların çıkmaması değil, yanlış anlaşılan 
şey bu. Biz bunların elbette çıkmasını istiyoruz; ancak, biz, bunlar çıkarken, bu Parlamento aslî 
görevini yapsın ve bu tartışmanın içinde olsun diyoruz. 

Demokratik rejimlerde parlamentonun aslî görevi, komisyonlardan gelen yasaları aynen geçir
mek değil. Eğer, iki haftada, yani, altı günlük çalışma süresi içerisinde 24 yasayı geçirmeyi istiyor
sanız, bunu böyle yapmayın. 24 yasa tasarının tamamını, hep beraber bir temel kanun kabul edin, 2 
bölüme bölün, bir günde bitirin bu işi veyahut da yetki alm... Ki, Özü budur, bunlan ben kanun 
olarak kabul etmiyorum, bunlar hükümet kararnamesi olarak çıkıyor. Ne dedi Sayın Grup Başkan
vekili: "Hükümet istiyor." Hükümet istiyorsa kararname olarak çıkarsın. Zaten kararname oluyor. 
Ben, altı günlük tartışmada 24 yasa tasarısının I 000'in üzerindeki maddesinin hiçbirini tar
tışamayacağıma göre, araştıramayacağıma göre milletvekili olarak, o maddeyi ilgilendiren sosyal 
gruplarla görüşemeyeceğime göre.,. Bu kanun burada tartışılmıyor. Burada ne yapılıyor, burada 
dikte ettiriliyor, noter görevi yaptırılıyor, tasdik ettiriliyor. Bu, parlamenter rejimin ruhuna aykırı, 
kesinlikle aykırı, bu, parlamenter rejimin ruhuna. 

Hani, hatırlarsınız -şimdi, Sayın Grup BaskanvekİHerinin o günkü dönemde de konuşmalarım 
getiririm buraya-. Kemal Derviş, biliyorsunuz, Amerika'dan telefon ediyordu, onbeş günde 15 kanun... 
Herkes tepki gösteriyordu, siz de tepki gösteriyordunuz o tarihte. Şimdi, onbeş günde 15 kanun değil, 
altı günde 24 kanun... Kim istiyor; Avrupa Birliği istiyor. Kim istiyor; Hükümet istiyor. Peki, Parlamen
to ne i; yapar?! Demokratik parlamenter rejimlerde parlamento hangi işlevi yerine getirir?! 

Değerli arkadaşlar, bu kanunları çıkaracaksınız, bizim de çıkmasını istediğimiz kanunlar var, 
ama, gelin bunlan tartışarak çıkaralım. Bakın, şurada Meclisin olağan çalışma döneminin bitmesine 
iki haftalık bir süre kaldı. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - üç hafta. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ocak ayından beri, bu Meclis, saat 15.00 ilâ 23.00 

arasında sürekli çalıştı. Aslî görevlerinden biri olan denetim görevini bir kenara attı. Ülkemizi kasıp 
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kavuran -daha dun 2 askerimizi şehit verdik- terör konusunda, ülkemizi kasıp kavuran, hırsızlık, 
yankesicilik, gasp konusunda araştırma Önergeleri tartışılmadı. Genel görüşme önergeleri reddedil
di. Binlerce soru; yazılı soru, sözlü som önergeleri Meclisin gündeminde duruyor, bunlara cevap 
verilmedi. Şimdi, aynı hususlarda, bu maddeleri ilgilendiren konularla ilgili sorduğumuz soruların 
cevabmı almadan, sayın bakanlardan bunların nedenlerini öğrenmeden, bu maddeleri nasıl kanun
laştıracağız, nasıl bileceğiz yanı?!. Yani, Meclis, 2005 yılında, 2005-2006 yılında yani, I Ekimle 
tatil olacağı dönem arasında, hangi denetim görevini yaptı arkadaşlar?! Yani, aslî görevlerinden biri 
olan denetim görevinin hangisini yerine getirdi?! Bu hükümeti bizim denetlediğimizi, yani, 
yasamanın yürütmeyi denetlediğini, bu kürsüye çıkıp söyleyecek tek bir Allah'ın kulu milletvekili 
var mı içimizde?! Maalesef yok. Hükümeti denetleyemedik. Denetleyemediğİmiz gibi, yürütmenin 
tahakkümü altında, onun arzu ve emirlerini yerine getiren, âdeta, onun gönderdiklerini noter 
muamelesiyle tasdik eden bir grup haline, bir Meclis haline geldik. O zaman, ne gerek var bu ül
kenin parasını 550 milletvekiline maaş olarak ödemeye?!. Çoğunluğu Plan ve Bütçe Komis
yonunun tasarısı; Plan ve Bütçe Komisyonuna yetecek 40 milletvekili seçsin bu ülke, onlar nasıl 
olsa orada görüşüyorlar, burada görüşmeye gerek yok mantığıyla orada görüştükten sonra da kanun
laştıralım, bu iş bitsin! Niye milletin almterinden kesilen maaşlarla parlamenter maaşı alıyoruz?! 
Bu mantığa bakarsanız bu böyle. 

Dolayısıyla, yaptığınız iş, demokratik parlamenter rejime aykırı; yaptığınız iş, geçmişten 
geleceğe seksenbeş yıllık Parlamento geleneğine aykırı. Biz, temel kanun çıkmasın demiyoruz 
veyahut da kapsamlı kanun çıkmasın demiyoruz; ama, şimdi. Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapan 
Kanun; temel kanun olarak geliyor veyahut da birçok değişiklik Önergelerini içeren, tekliflerini 
içeren kanunlar temel kanun olarak... Temel kanun dediğiniz şey, getirirsiniz Ticaret Kanununu -
1 500 maddedir-hakikaten temel kanundur, tartışalım. En az 10 bölümde, 15 bölümde tartışalım ki, 
bölümleri bellidir; ama, burada diyelim ki, bölümlerden 1 tane maddeye ben karşıyım; nasıl oy 
vereceğim, 5 tanesine taraftarım, 1 tanesine de karşıyım?!. 

Şimdi, kendi içinde çelişkiler arz eden maddelere veya kendi içinde olumlu bakacağımız veya 
olumsuz bakacağımız maddelere oy verirken, hangi sıkıntıyı yaşamayacağımızı kim söyleyebilir? 

Dolayısıyla, arkadaşlar, artık, bu Meclis, maalesef, ciddiyetini kaybetti; maalesef, bu Meclis, 
yani, kendi yaptığı işin ciddiyetine kendisi de inanmaz bir duruma geldi. Allahaşkına, 1 000 mad
deden 4 tane maddeyi çıkıp şu kürsüde söyleyecek -komisyon üyelerini demiyorum ama- kaç tane 
milletvekili var?! Şimdi, el kaldırıp indireceksiniz. Maddeler okunmuyor da!.. Eskiden, bari, sözcü 
okuyordu. Kâtip Üye okuyordu, neye oy verdiğimizi biliyorduk; şimdi, sadece, maddenin ismi 
okunuyor, onu da bilmeyeceğiz. Peki, bilmediğim bir şeye, neye oy verip neye oy vermediğim şeye 
katılsam ne olur katılmasam ne olur, destek olsam ne olur olmasam ne olur?! 

Dolayısıyla, işin ciddiyeti, işin hassasiyeti kaçtı. Artık, bu millet, bu Meclisin kanun çıkar
dığına talan filan inanmıyor; çünkü, kendisi de ne getirip ne götürdüğünü dinleyemiyor ki! Yani, 
Kâtip Oye okurken, en azından, dinliyordu, bana ne getiriyor ne götürüyor diye dinliyordu, vatan
daş bilgileniyordu en azından. Artık, o vatandaşın bilgilenme fırsatını da elinden almış oldunuz, 
"kendin pişir kendin ye"ye döndü, kendiniz pişiriyorsunuz kendiniz yiyorsunuz. "Avrupa uyum 
yasaları" diye dayatıyor Avrupa, çıkarıyorsunuz. Neyi çıkarıp çıkarmadığınızı ne biz biliyoruz ne 
siz biliyorsunuz ne millet biliyor ne de uygulayıcılarının -bu kanunların uygulayıcılarının- bu işler
den haberi var. 

Ee, böyle saça böyle tarak! Böyle Meclise böyle kanun! Bu işin süresi doldu, ciddiyeti kaçtı. 
Ciddiyetinin kaçtığı da zaten ortada. Altı günde 24 kanun çıkardık diyen bir Meclisi.. Bunu dün-
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yanın hangi parlamenter rejimine gitseniz söyleseniz, o meclisten kovarlar! Altı günde, ne yaptınız 
da, binlerce maddeyi ihtiva eden kanunu çıkardınız, siz Süpermen misiniz diye, vallahi, o meclis
lerden kovarlar, o meclislere üye dahi yapmazlar, kapısından da geçirmezler. 

Böyle öneri olmaz diye düşünüyorum ve önerinin aleyhine oy vereceğimi belirtiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN • Teşekkür ederim Saym Sarıbaş. 

Önerinin lehinde, Ankara Milletvekili Saym Salih Kapusuz. 
Buyurun Saym Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) • Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, grup 
önerimizi, Değerli Grup Başkanvekilİ arkadaşım, okunduktan sonra, kısaca özetlediler; ancak, özel
likle birkaç hususun, bizi takip edenler tarafından da doğru anlaşılması açısından, açıklığa kavuş
turulmasının gerekli olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yapmış olduğumuz düzenlemenin, mevcut Anayasa, İçtüzük ve parlamen
ter sisteme ters olan hiçbir yönü yoktur. Bildiğiniz gibi, mevcut Anayasamıza göre ve İçtüzüğümüze 
göre, çalışma esaslarımız net olarak belirlenmiş. Şayet, böyle bir şey olsa, zannedersem, Başkanlık 
işleme koymaz. İşleme konulup, buraya getirildiğine göre, bu süre içerisinde yapılan işlerin bunlara 
aykırı olduğunu söylemek doğru olmaz. 

Her şeyden önce, temel yasa konusu çok tartışılıyor ve tartışılmaya da devam edileceği belli; ama, 
bir husus var ki, temel yasayla ilgili olarak birkaç kez Anayasa Mahkemesinin iptali, en son, Anayasa 
Mahkemesine bir kez daha götürüldükten sonraki süreçte. Anayasa Mahkemesinin de -önerge ver
menin dışında, bütün hususları, tarifi dahil olmak üzere- onayladığı bir durum arz etmektedir. 

Durum bu kadar açıkken, evet, arkadaşlarımız, zaman bulup, bazı konulan çalışma konusunda 
yetersizlikten bahsedebilirler, bunda da haklı olabilirler; ama, biliyorsunuz, bir yasanın -ister teklif 
ister tasan olarak hazırlansın- hazırlık safhası, şayet tasan olarak geliyorsa, bakanlık tarafından il
gili genel müdürlük ve bütün bakanlıklar marifetiyle haberdar ediliyor, görüşler almıyor, tartışılıyor. 
Bakanlar Kuruluna geliyor. Bakanlar Kuruluna geldikten, imzalanıp, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderildikten sonra komisyonlardaki -ister altkomisyon ister esas komisyonda olsun- görüş
melere, sivil toplum örgütleri dahil, bütün taraflar davet ediliyor, görüşleri dinleniliyor, üzerinde 
çalışılıyor, uzun bir süreçten sonra Genel Kurula İniyor. Genel Kurula indikten sonra... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - O zaman Meclise ne gerek var ya! 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Oylayalım geçsin, ne gerek var! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o zaman, eğer, siz. Danışma Kurulu 
üzerinde bunları söyleyecekseniz, arkadaşlardan dinleyeceğim; ama, bir şey var: Komisyonların 
yaptığı çalışmalar. Genel Kurul çalışmalarının altyapısıdır ve burada aykm bir şey söz konusu değil. 
Oradaki yapılan çalışmalarm üzerine buraya geliniyor, yasa, tasan olarak, teklif olarak burada 
görüşülüyor, Genel Kurulun oyuyla yasalasıyor. 

ATİLLA KART (Konya) - Temel kanunu kural haline getiriyorsunuz ama!.. İstisnaî bir hükmü 
kural haline getiriyorsunuz!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, biz, hiçbir şeyi kaçırmak gayretin
de de değiliz. Şayet Hükümetimiz, bu konularla ilgili olarak daha kısa yolu arzu etmiş olsaydı, 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi alır, bunların hepsini, Bakanlar Kurulu marifetiyle 
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çıkarılmış 3 maddelik bir yetki kanunuyla hepsini kanun hükmünde kararname olarak devreye 
sokabilirdi. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Onu yapın o zaman! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, geçirdiğimiz süre içerisinde, biz, bir tek 
bile kanun hükmünde kararname yetkisi almadık, böyle bir şey düşünmüyoruz. Bu ne demektir; 
Parlamentonun bu konudaki çalışmalarını bu Hükümet ve bu İktidar çok Önemsiyor demektir, 
önemsediğimiz için bu yolu izlemekteyiz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Siz, Meclisi refüze ediyorsunuz! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, çıkarılan yasalara şöyle bir bakalım... Değerli ar
kadaşlar, bakınız, temel yasayla ilgili olarak sizlerin katılmadığı hususları biliyoruz; ama, parlamen
ter sistemde böyle bir hakkın varlığı, zaten, olmasa kullanılmaz. Ancak, biz, hem reform yapacak... 
Bugün, geçmişte kaybettiğimiz süreyi tamamlayabilecek... Yeri geldiği zaman, televizyonların kar
şısına herkes çıkıyor ve konuşuyor, İşte "Avrupa Birliği süreciyle ilgili reform dönemi yavaşladı, 
yapılması gerekli olanlar geciktiriliyor" gibi tenkitlerin de kamuoyunda olduğunu hep biliyorsunuz. 
Şimdi, Kurumlar Vergisi... Kurumlar Vergisinde ne söylenir arkadaşlar?!. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Avrupa Birliğiyle ne ilgisi var?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) • Bu konuyla ilgili, ilgili komisyon yukarıda bütün detaylarıy
la çalıştı, tartıştı, teknik bir düzenleme. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Meclis çalışmalarından rahatsız mısın?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Oradaki oran düşürülüyor, bizim Kurumlar Vergisi muhatabı 
olan mükelleflere bir fırsat veriliyor, aşağı çekilmesi için sizlerin de katkılanyla bir düzenleme 
yapılıyor. Bunun saatlerce, günlerce, haftalarca tartışılması yerine bir an önce yasalaşması, mil
letimizin beklentisidir. 

Değerli arkadaşlar, kamu denetçiliği; ya, hepimizin ittifak ettiği temel bir konu; Türkiye'nin bir 
ihtiyacı; yukarıdaki tartışmaları biliyoruz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Niye temel kanun?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, bu temel konu olmayacak da hangisi temel konu 
olacak?! 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen Meclisten rahatsız mı oluyorsun?! Sen Büyük Millet Meclisin
den rahatsızlık mı duyuyorsun?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz ilk defa bir düzenleme koyuyorsunuz, toplumun bütün 
kesimlerini, ihtilaflı bütün çevreleri ne yapacaksınız?! 

ATİLLA KART (Konya) - Kendi varlığım inkâr ediyorsun! Kendi varlığım inkâr ediyorsun 
Saym Kapusuz! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Uzlaşmaya, mahkemeler dışında bir yol olarak gündeme 
getiriyorsunuz. 

ATİLLA KART (Konya) - Kendi varlığını inkâr ediyorsun! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dünyanın bulduğu kısa yollardan bir tanesi olarak hayatiyet 
kazanacak bir husus. Bunu temel yasa yapmayıp da neyi yapacağız değerli arkadaşlar?! 

ATİLLA KART (Konya) - Kendi varlığın] inkâr ediyorsun! 
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SÜLEYMAN SAR1BAŞ (Malatya) • Eski konuşmalarını önüne koyarlar adamın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın milletvekillerini, bakınız, elbette konuşmak için tenkit 

etmek için bulunacak yol ve yöntem var. Birçok şey birçok gerekçeyle de tenkit edilebilir; ama, 
bizim zaman kaybına ihtiyaç olmayan bîr süreç geçirdiğimizi ve önümüzdeki süreci... 

ATİLLA KART (Konya) - Dikta rejiminden söz ediyorsunuz Sayın Kapusuz! 
SÜLEYMAN SARJBAŞ (Malatya) - Dörtbuçuk yılı geçirdiniz, dört günü... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ... bu milletin lehine kullanmaya devam etmek mecburiyetin

de olduğumuzu hepinizle paylaşıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bakınız bir başka konu: Türkiye yatırım, destek ve tanıtım ajanslarının 

kurulmasıyla ilgili bir teklif, bir tasan. Bu tasan nedir arkadaşlar; Türkiye'deki yatırımların hızlan
dırılması için tek elden takip edilmesi, gerekli, tıkandığı noktalarda müdahale edilmesine yönelik 
çok yararlı, faydalı, yatırımları teşvik etmeye yönelik önemli bir düzenlemedir. Buna karşı çıkılacak 
bir taraf yok, karşı olmadığınızı ben de biliyorum. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sen de inanmıyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) • Karşı çıkmayacağınıza da inanıyorum; ama, sadece ve sadece 

bunun temel yasa görüşülüyor olmasını bahane ederek karşı çıkmanızı doğru bulmadığımı ifade et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, malî suçların araştırı İm asıyla ilgili çok temel bir yasal düzenleme yapıyoruz; 
MASAK olarak bilinen. Bu düzenlemeyi, elbette, Türkiye, yapmak mecburiyetinde. Kaçakçılık 
olarak bizim coğrafyamız, birçok alanda dikkatleri üzerine toplayan bir ülke konumundayız. Böyle 
bir düzenlemeyi elbette yapmalıyız ki, Türkiye, birçok ithamların da dışında tutulabilsin. 

Bir başka husus, değerli arkadaşlar, Atatürk Küttür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda 
değişiklik yapılmasıyla ilgili mahkemelere intikal eden, zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisini de 
mahkemeler karşısında sıkıntıya sokan temel bir düzenleme. Bunu düzenlemeyıp de neyi yapacağız 
değerli arkadaşlar?! 

Bîr başka kanun, evet. Trafik Kanunu. Tek gözünü kaybetmiş evlatlarımız var, İlkokul mezunu 
olup da ehliyet alamayan ınsanlanmız var; bunlarla ilgili, trafikte İlgili 107 maddelik temel bir 
düzenleme var. Bİz, bu yasayı temel yasa yapmayıp da hangisini temel yasa yapacağız değerli ar
kadaşlar?! Bu İnsanlar bunu bekliyorlar, sıkıntı had safhaya çıkmış. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - O maddelerin tartışılmasından niye rahatsız oluyorsunuz; niye blok 
halinde getiriyorsunuz?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Durum böyle olunca, inanıyorum ki, bu yasalan, içeriğine 
sizin karşı çıkacağınız yasalar olarak görmediğinizi düşünüyorum; onun için, bu manada katkınızı 
da bekliyorum. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Katkı bekliyorsanız, müzakereye açın! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Elektronik haberleşme... Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 

değerli milletvekilleri; elektronik haberleşme ve elektronik haberleşmenin bugünkü çağda acil ih
tiyaçlardan bir tanesi olduğuna karşı değilsiniz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Çarpıtıyorsunuz, kim istemiyor bunu; madde madde 
görüşelim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, ben de onu söylüyorum, istiyorsunuz, istiyorsunuz; 
sadece temel yasa olarak görüşülmesin diyorsunuz. 
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tamam; madde madde görüşelim; çarpıtma! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu yasa, 75 madde; eğer, biz, 75 maddeyi 
görüşmeye bugünden itibaren başlasak üç haftalık sûre içerisinde bitirme şansına sahip değiliz; 
yapamayız. (CHP sıralarından gürültüler) 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Niye daha önce getirmediniz?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O halde, yapacağımız şey nedir; burada zamanı verimli 
kullanmaktır. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 350 maddeyi bir haftada geçirdi bu Meclîs! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Zamanı verimli kullanmaktır. Onun için, elektronik haberleş

meyle ilgin düzenlemenin faydalı olduğuna siz de inanıyorsunuz. Zaten arkadaşlarım da "doğrudur" 
diye teyit ediyor, tasdik ediyorlar. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) -138 kişiyi getiremiyorsunuz buraya; âcze düşmüşsünüz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka konu daha; Tohumculuk Yasası. 

Çiftçilerimizle ilgili olarak, tohumculukla ilgili olarak çok temel bir yasayı burada görüşmek kadar, 
temel yasa olarak görüşmek kadar normal bir şey olamaz değerli arkadaşlar. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Köylü mü kaldı ki tohumculuktan bahsediyorsunuz?! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) • Bakınız, tohumculukla ilgili olarak bu yasa 43 madde. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Zamanında getirseydiniz! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, inanıyorum ki, her bir milletvekili arkadaşım, bu yasayı 
ben normal görüşme sürecinde buraya getirmiş olsam, her maddede konuşmak isteyecek. Kanunî 
hakkı, İçtüzük de yetki vermiş; elbette milletvekillerim de konuşabilecek... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Konuşmasa iyi olur değil mî?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, böyle bir temel yasayı, biz, nasıl çıkarabiliriz; o zaman 
bunun çıkması için asgari bir aya ihtiyaç var. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen 367 kişiyle çıkaramıyorsan ayıp, ayıp, utan! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Temel yasa ne demek onu öğren! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yani, biz ne yapmak istiyoruz... 

Değerli milletvekilleri, bakınız, ne kadar söz, laf atarsanız atın; ama, şunun altını ısrarla ve bir
kaç kez alt alta çizerek ifade etmek istiyorum. Bugün, zaman en kıymetli sermayedir. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Yarın geri çekersiniz!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Zamanı iyi kullanma, verimli kullanma noktasında da, 
üzülerek ifade edelim ki, kurumlarımızın, kuruluşlanmızın ve insanlarımızın, geçmişten gelen bir 
geleneksel anlayışı vardır. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - öyle olur zaten!.. İktidardan gitmeye başlayınca zaman 
kıymetli olur... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, bu zamanı daha verimli kullanmak, daha verimli hale 
getirmek için, burada, yapılmış olan temel yasa düzenlemesi; ki, İçtüzüğe, Anayasaya, Anayasa 
Mahkemesine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kapusuz, ek 1 dakika süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bitiriyorum. 

ALİ RIZA BODUR (tzmir) - Şov yapma!.. Şov yapma, gerçeği söyle!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, benim, şova falan İhtiyacım yok... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Her tarafın şov!.. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bütün sermayen o!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, doğrulan sizlerle ve milletimizle paylaşmaya, hem ih
tiyacım var hem de görevimiz var. Onun için, bu konularla ilgili olarak, oturduğunuz yerden, böy
le sataşmalarla vakit kaybetmenin hiçbirimize faydalı olmadığım İfade etmek istiyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ama, temel yasa ne demek önce onu öğreneceksiniz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Son bir şey daha ifade etmek isterim ki, sicil affıyla ilgili 

olarak, arkadaşlarımızı dinledim ve üzüldüm. Biz, geçen hafta çıkarmış olduğumuz 330'tı gerek
tiren, af kapsayan tasarıyı çıkarırken bunu gündemimize almıştık. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Niye çıkarmadınız?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bilinen sebeplerle, malumunuz, 3 grubumuz, her gün, 3 tane 
Danışma Kurulu istemek mecburiyetinde kalınca ne oldu; süre yetmedi. Biz, bu hafta gün
demimize aldık. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Cuma günü de çalışsaydınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, bu hafta gündemimize aldık; ancak, bir şeyi hatırlat

mak isterim; ama, bakıyorum atkadaşlanmız, gazetecileri, meydanı boş bulunca, gazetecileri de 
dinler bulunca, birtakım varsayımlarla konuşmalar yapıyorlar; olmayan şeyleri varmış gibi takdim 
ediyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Neymiş olmayan şeyler?.. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Olmayan ne?.. 
BAŞKAN • Saygıdeğer arkadaşlarım... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Olmayanı bir söylese de... 

BAŞKAN-SaYinEraslan... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Olmayanı bir söyle de bakalım! 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, yerinize oturur musunuz? 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Olmayanı bir söyle de bakalım! (AK Parti sıralarından "ayıp, 
ayıp" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Eraslan... Oturunuz yerinize... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) • Olmayanı bir söyle de... 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Olmayan şeyleri bir sırala bakalım!.. 

BAŞKAN • Arkadaşlar... Sayın Eraslan, lütfen, yerinize oturunuz. 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ayıp!.. Ayıp!.. Grup Başkanvekilisin, ayıp! 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Eraslan, lütfen, istirham ediyorum; böyle bir usul 

yok; yani, ayağa kalkıp, eli cebe sokup, ön tarara doğru gelip, böyle bir usul yok. Lütfen, İkaz 
ediyorum sizi... Lütfen... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Konuşmacıyı ikaz et!.. 

BAŞKAN - Sayın Çetin... Sayın Çetin, bakınız, burada bütün hatipler konuşuyor. Sürekli 
olarak, Sayın Kapusuz'un konuşmasından İtibaren sürekli olarak, her cümlesine laf yetiştirdiniz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yalan yanlış konuşuyor!.. 
BAŞKAN • İstirham ederim yani, biraz sonra Grup Başkanvekiliniz çıkıp konuşacak... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, I dakika uzattınız, bitti, niye hâlâ 
konuşuyor?! 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, konuşan yok. Lütfen, istirham ederim, yerinizden... Sakin olunuz, 
konuşan yok şu anda, konuşmuyor. Ben, sadece ikaz edeceğim. 

Saym Kapusuz, şu ana kadar bütün milletvekili arkadaşlarımıza sadece 1 dakikalık süre ver
dim ve onu uzatmadım, sadece teşekkür için mikrofonların] açtım. 

Mikrofonunuzu açıyorum. Lütfen, sadece teşekkür cümlenizi kullanınız. 
Buyurun. 

I 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Saym Başkan, benim söylediklerimden arkadaşlarımız ken
dilerine pay çıkarmış olacaklar ki, bu tepkiyi gösteriyorlar. 

Ben, bu konuda, AK Parti Grubunun önerisinin... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Teşekkür için... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...Türkiye'nin lehine olduğunu düşünüyor, katkı vereceğinizi 

ümit ediyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

, Saygıdeğer arkadaşlarım, burada milletvekili arkadaşlarımız, sayın hatipler konuşurken -ken
dinizi kürsüde kabul ederseniz- size yapıldığında ne kadar üzülüyorsanız, aynı şey diğer arkadaşlar 
için de geçerlidir. Lütfen, sükûnetle, hatipleri dinleyelim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama süre konusunda herkese aynı müsamahayı gösterin 
Saym Başkan. 

BAŞKAN - AK Parti Grup önerisinin aleyhinde, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, buyurun 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Saym Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubunun Grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım. Meclîs çalışmalarının verimli kılınabilmesi açısından, zaman zaman, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu yöneticileriyle uzlaşma arayışı içine girmişizdir ve çok kez de bu 
uzlaşmalar sağlanarak, özellikle uyum yasaları konusunda, bu Meclisin hızlı bir çalışma sürdür
mesini sağlamışızdır, fakat, bu son zamanlarda, son haftalarda, son aylarda, nedense, Meclis çalış
malarıyla ilgili olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup yöneticileriyle uzlaşma arayışlarımız sonuç 
veremiyor. 
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Bugünkü gündemle ilgili olarak da, sabahleyin, bir süre. Sayın îrfan Gündüzle, bu gündem 
üzerinde konuştuk; fakat, biz, Sayın İrfan Gündüzle konuştuğumuz sırada, Adalet ve Kalkınma 
Partisi karannı zaten vermiş bulunuyordu ve Grubunun önerdiği gündem de basılı hale getirilmişti; 
yani, bizimle sureta bir konuşma yapılıyor, sureta bir işbirliği aranıyor. Buna rağmen, nezaket çer
çevesi içerisinde, bugün yapılacak görüşmelerde, AKP'nin önermiş olduğu yasaların temel kanun 
biçiminde görüşülmesinin yanlış olduğunu ifade ettik. Bunları normal kanun statüsü içerisinde 
görüşelim; ama, hızlandırabilmek için oturalım mutabakata varalım, bizim de bazı önerilerimiz var
dır, bazı ufak tefek taleplerimiz vardır; bunları bir araya getirelim, uzlaşalım ve hatta, normal tatil 
dönemine erişeceğimiz döneme kadar olan bütün gündemleri birlikte tespit edelim ve her günün 
gündeminde yer alan yasaların o gün İçerisinde çıkarılması için gerekirse çalışma saatlerini de 
uzatalım dedim; fakat, nedense, bu konuda mutabakata varamadık. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu, bir noktada, müsaade 
ederseniz, uyarmaya çalışacağım. 

Bakınız, bir kanun sizce önemli ise veya bir kanun çok maddeye sahip İse veya bir kanunu Av
rupa Birliği İstemiş ise veya bir kanunu AKP Merkez Yönetim Kurulu İstemiş ise, onları, siz temel 
kanun yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, onları siz temel kanun yapmaya çalışıyorsunuz. 

Temel kanun düzenlemesi, İçtüzükte 91 inci maddede yer almıştır. Temel kanun düzenlemesi, 
istisnaî bir düzenlemedir, yani, normal olarak kanunlar kendi prosedürüne göre görüşülür, tartışılır; 
ama, bazı kanunlar vardır ki, istisnaî olarak, onlar daha başka bir yöntemle, daha kısa, kestirme bir 
yöntemle yapılır. Sadece kestirme bir yöntem olsun diye değil, bazı noktalarda bütünlüğü sağlamak 
için de bu gerekli olabilir. O nedenle, temel kanunu düzenleyen 91 inci madde, "Bir hukuk dalını 
sistematik olarak, bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi" 
diyor; birinci koşul olarak koyuyor bunu veya "kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü 
ilgilendirmesi" diyor, devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer sizin mantığınızla devam edecek olursak, siz, her yasayı buraya 
temel kanun olarak getirebilirsiniz. Şimdi, soruyorum, içinden seçerek soruyorum: Darülaceze 
müessesesinin kuruluşuyla ilgili bir yasanın temel kanun olması için hangi gerekçeniz var?! Ben, o 
kurumun içinde, uzun yıllar, o hayır kurumunda görevler yapmış bir insanım, çok iyi bilirim orayı. 
Siz, onu, temel kanun, hangi gerekçeyle yapıyorsunuz?! Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Tasarısı, hangi gerekçeyle temel kanundur?! Türkiye yatırım destek ve tanıtım ajansı kurulması, 
hangi gerekçeyle temel kanundur?! Efendim, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanununda değişiklik yapmak, hangi gerekçeyle temel kanundur?! Hepsini saysam size, bunların 
hiçbirisine cevap veremezsiniz. 

Arkadaşlar, temel kanun, istisnaî bir durumdur. Siz, istisnaî durumu, genel durum haline 
dönüştürüyorsunuz. Ben, buradan, size bu uyarıyı yapmak istiyorum: Bakınız, bu Meclisin sesini 
kısmak, hele Saym Kapusuz'un, biraz evvel burada konuşurken, biz istersek kanun hükmünde 
kararnamelere döneriz, Bakanlar Kuruluna yetkiyi veririz... Evet, siz onu da yaparsınız. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Dönmedik dedim, bakın... 

ALİ TOPUZ (Devamla)- Siz, onu da yaparsınız, sizden o da beklenir; çünkü, siz, dikta rejim
lerinde geçerli olan usulleri, maalesef, çok yakından benimseyerek hareket ediyorsunuz. (CHP 
sıralarından alkışlar) Ama, size şunu söylemek istiyorum: Parlamentonun sesini kısanlar, 
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muhalefetin sesini kısanlar, muhalefetin sesini kısmak için kanun hükmünde kararnameleri bile 
çıkartmak isteyenlerin sonunu biz gördük. Hitler Almanyası, önce kanun hükmünde kararnamelere 
geçti; sonra, Hitler o kanun hükmünde kararnameleri, devlet yönetimini değiştirerek faşizmi ilan et
mek için kullandı. Bu süreç, yanlış bir süreçtir, bu yoldan dönmenizi rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir başka şey daha var; bu Meclis, kendi gündemine her zaman hâkim ol
malıdır ve burada çoğunluk grubunu temsil eden arkadaşlarımız da. Meclisin yetkilerini hassas bir 
şekilde savunmalıdırlar. Biz, gazetelerden okuyoruz, ajanslardan dinliyoruz; önce, Adalet ve Kal
kınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. O, bu hafta ne konuşulacağına karar veriyor. O 
karar, daha sonra Başbakanla ve Hükümetle konuşuluyor. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Par
tisinin Önerisi olarak buraya geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisine de bu aşamaya kadar hiçbir bil
gi verilmiyor. Son dakikada getirdikleri teklifleri benimsememizi bizden istiyorsunuz; bu, yanlıştır. 
Bu Meclisin üzerinde hiçbir gölge olmamalıdır. Bu Meclis ne hükümetten ne Avrupa Birliğinden ne 
Adalet ve Kalkınma Partisinin MYK'sından talimat alarak çalışmak noktasına getirilmemelidir. 
{CHP sıralarından alkışlar) Bunu yapmayınız. Demokrasiye zarar veriyorsunuz. 

Bugün burada önerdiğiniz gündemin 21 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görev
lilerinin disiplin cezalarıyla ilgili kanunu yerleştirmişsiniz. Bu kanun, normal gündemimizin başın
daydı; bugün bununla başlamamız gerekiyordu. Siz, hangi gerekçeyle bu kanunu 21 inci sıraya at
tınız? Tam konuşulmasına başlanması gereken bir sıraya kendiliğinden geldiği halde, bunu 21 inci 
sıraya itelediniz; 5 inci sırada konuşulması gerekirken itelediniz. 

Bütün bunlar şunu gösteriyor: Siz, kendi kendinize karar veriyorsunuz. MYK'nızın karan. Baş
bakanın karan, Avrupa Birliğinin talimatlan çerçevesinde Meclisi çalıştırmak istiyorsunuz. Biz, 
buna karşı direneceğiz, bu Meclisin haysiyetini korumaya devam edeceğiz ve burada muhalefet 
görevimizi, sonuna kadar, her türlü hakkımızı kullanarak yapacağız ve sizi de bu yanlış yoldan dön
dürmek için çabalanınız! sürdüreceğiz. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz. 

AK Parti grup önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi, AK Parti grup önerisini 
oylarınıza sunacağım... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN • Karar yetersayısını arayacağım. 

Evet, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edil
miştir; karar yetersayısı vardır. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alman karar gereğince, İS kanun tasarısı, İçtüzüğün 91 
İnci maddesine göre temel kanun olarak görüşülecektir. Bu taşanların her bir maddesi için millet
vekillerinin talebi üzerine söz kaydı yapılmıştır; ancak, alınan karar gereğince tasanlar bölümler 
halinde görüşüleceğinden, daha önce alınan sözler işleme konulamayacaktır. Taşanların bölümleri 
üzerinde şahıslan adına söz isteyen milletvekillerine istem sırasına göre söz verilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğ
rudan gündeme alınma önergesi vardır; ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

İlk Önergeyi okutuyorum: 
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IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLAR] (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- İstanbul Milletvekili Berkan Şlmşek'in, Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenme

sine Dair Kanun Teklifinin (2/763), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/395) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/763) esas numaralı kanun teklifimin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci mad
desine göre işleme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 22.5.2006 

Berhan Şimşek 

İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Şimşek, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizi uluslararası 

müsabaka ve yarışmalarda temsil etmiş, millî forma giyiniş, madalya almış beden eğitimi öğretmen
liği mezunlarının beden eğitimi öğretmeni olarak atanmalarına ilişkin kanun teklifimin, İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Hepimizin bildiği gibi, 57 nci Hükümet döneminde, kamu görevine ilk defa atanacaklar için 
sınav şartı konmuş ve sınavda adayların aldığı puan, devlet memuru olma koşulu aranmıştır. Böy
lelikle, bütün kurumlar sınav sonucuna göre personel teminine başlamıştır. Ancak, bu sistemde ak
sayan yanlar bulunmaktadır. Beden eğitimi bölümü mezunu olan ve uluslararası müsabaka ve yarış
malarda ülkemizi temsil eden millî sporcularımız beden eğitimi Öğretmeni olmak istediklerinde, 
tüm diğer memur adayları gibi, KPSS'ye girmektedir. Ancak, sınava hazırlık surecinde millî spor
cularımız, kamp, antrenman, müsabaka ve yarışmalarda olduklarından ders çalışamamakta ve 
sınavda başarısız olmaktadırlar. O nedenle, biz, verdiğimiz bu kanun teklifiyle, millî sporcu un
vanını kazanmış beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunlarının, sınav şartı aranmadan, beden 
eğitimi öğretmenliğine atanmasına İlişkin bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu durumda olan 
millî sporcularımızın arasında Hamide Bıçkın Tosun, Ercan Yıldız, Hamza Yeri ikaya gibi birçok 
isim var. Burada, zaman darlığı nedeniyle, 500 civarındaki bu arkadaşların ismini saymak çok 
mümkün olamıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; işsizlik oranının hangi düzeyde olduğunu hepimiz biliyoruz. 
İşsizlik, her evin, her ailenin her gün yaşadığı yakıcı bir sorundur. Şu an Bitlis'ten ve ülkenin değişik 
yerlerinden gelen gençler, sporcu arkadaşlarımız, dinleyici locasında oturuyorlar. İşsizlik sorunu, 
nitelikli İşgücünde, üniversite mezunu gençler arasında da yaygındır ve Türkiye'de ailelerin yıllarca 
emek verdiği ve kendisinin okullarda milyarlarca lira yatırım yaptığı gençlerimiz işsizliğe mahkûm 
edilmekle. Dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat şampiyonu olmuş millî sporcularımız, değerlerimiz, 
madalya kazandıklarında ellerini havaya kaldırdığımız çocuklarımız, bayrağımızı göndere çektiren, 
İstiklal Marşımızı okutan gençlerimiz, maalesef, öğretmen olmayı beklemekte. 

Anayasamızın 59 uncu maddesinde "devlet başarılı sporcuyu korur" hükmü bulunmakta. 
Anayasadaki bu açık hükme rağmen, maalesef, sporcularımız çok zor şartlarda yaşamlarını idame 
ettirmekte. Okullarımızda beden eğitimi öğretmeni açığı bulunmaktadır. Millî sporcuların bile iş 
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bulamaması, aileleri, çocuklarını spora göndemıeme konusunda olumsuz düşünceye itmektedir. Şu 
anda, Millî Takım kampında olan, müsabakalara hazırlanan sporcularımız bulunmakta. Madalyalı 
gençlerimizi, öğretmen olmak, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak hakkından mahrum 
bırakmayalım. 

Ben, bu konuyu, daha önce, yine, bu kürsüde, 23 Mart 2006 tarihinde dile getirmiştim. Sayın 
İrfan Gündüz "beraber çalışalım" demişti. Bu söz üzerine, İrfan Gündüz Beyle, Başbakan Yardım
cısı Sayın Mehmet Ali Şahin Beyle ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'Ie görüştüm. Sayın Çelik, 
bu düzenlemenin yapılmasını, kendi Bakanlığında çıkaracağı bir yönetmelikle, bu kanun doğrul
tusunda bir düzenleme yapılacağını irade etmiştir, Sayın Başbakan Yardımcısı da aynı dilekte 
bulunmuştur. 

Bu kanun teklifini, birlikte çalışarak, Millî Eğitim Bakanlığı İle Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün de üzerinde yapacağı bir çalışmada, değişiklik Önererek, kanun teklifinin özünü ve sınır
larını bozmadan bir düzenleme yapabiliriz. 

Doğrudan gündeme alınması talebinde bulunmuştuk; fakat, belki de, dört yıldır süregelen çalış
mamız içerisinde, biraz önce yapmış olduğumuz, Saym Komisyon Başkam Tayyar Beyle ve bakan
larla ve grup başkanvekilîyle... Bu yasanın, burada, oylamada evetini değil de reddini talep 
ediyoruz. 

Bunun gerekçesi de şu, değerli arkadaşlarım: Bu reddedildiğinde doğrundan komisyona 
gidecek ve Önümüzdeki hafta komisyonda görüşüldükten sonra, bu millî sporcularımız, madalya al
mış sporcularımızın -temmuz ayını; yani. Meclis kapanmadan, buradan, Meclisten geçirirsek-
çocuklanmızm eylül, ekim ayında beden eğitimi öğretmeni olarak atamaları yapılacaktır. 

Bunun için, ben, ilk defa, belki de Meclisin bu çalışma döneminde bir ilk olacak, bu önergeyi 
gündeme getirdik; fakat, uzlaşmayla reddedilmesinden yanayız; ama, Önümüzdeki hafta... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN • Buyurun Sayın Şimşek; 1 dakika içinde konuşmanızı tamamlayınız. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) -...sayın bakanlarımızın ve grup başkanvekillerinin ve 

Grubumuzun da katkılarıyla önümüzdeki hafta komisyonda görüşüldükten sonra -tutanaklara geç
mesi adına- temmuz ayında, bu arkadaşlarımız, bu Meclisten geçtikten sonra, eylül ayında Öğret
men olmayı şu an tribünlerde, kamplarda ve müsabakalarda bekliyorlar. 

Bütün gençler adına, saygıyla Yüce Meclisi selamlıyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Sayın Bakanım, bir talebiniz mi var? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Evet. 

BAŞKAN - Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHIN (istanbul) -
Saym Başkanım, çok teşekkür ederim. 

Sayın Şimşek'e de, Türk sporuna ve Türk sporcularına göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve des
tek nedeniyle teşekkür ediyorum. 

Teklifinin şu haliyle yasalaşması birçok sakıncaları doğuracaktı. Kendisiyle de görüştük. 
Komisyonda hem Millî Eğitim Bakanlığımızın hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve 
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dolayısıyla, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlığın da katkısıyla, bu teklif üzerinde bir 
çalışma yapılmasında zaruret doğdu. O nedenle, doğrudan gündeme alınmasını zaten teklif sahibi 
arkadaşımız da şu aşamada kabul etmediler, yani, komisyonda kalmasını arzu ettiler. O bakım
dan bu konuyla ilgili diyeceklerimizi komisyon safhasında gündeme getireceğiz. Ancak, kuş
kusuz ki, bizim, ülkemizi temsil eden sporcularımıza mümkün olduğunca destek vermemiz, on
ların birer başarılı sporcu olarak Türkiye'yi en İyi şekilde temsil etmelerini sağlamamız da bir 
görevimizdir. Bunu komisyon safhasında detaylarıyla görüşeceğiz, belki bu teklife farklı bir an
lam kazandıracağız. 

O nedenle, ben spordan sorumlu Bakan olarak düşüncelerimi bu cümlelerle ifade etme imkânı 
buldum, çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, önergeyi oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Özel Eğitim Kurumları Odası Kurulmasına Dair 

Kanun Teklifinin (2/238), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/396) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/238) esas numaralı kanun teklifim kırkbeş gün içinde komisyonda görüşülmediğinden İç
tüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 30.04.2004 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Sayın öğüt, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) • Saym Başkan, değerli arkadaşlar; özel öğretim kurumlan odası 
kurulması İçin vermiş olduğum kanun teklifim hakkında konuşacağım; ondan önce, pazar günü 
üniversite imtihanına girecek olan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Ardahan'da eğitim sonuncu, Türkiye'de sondan üçüncü. Şu anda 3 tane 
beldemiz var; Göle-Köprülü, Çıldır-Âşıkşenlik, Hanak-Ortakent beldelerimizdeki çokprogramlı 
liseyi, Millî Eğitim Bakanlığı, yazı yazarak kapatıyor. Bunu, lütfen, rica ediyorum Sayın Bakandan, 
bu okullar kapatılmasın. Zaten eğitimde sonuncuyuz, bir de bu okullar kapatıldığı zaman çocuk
larımız perişan bir duruma gelmesinler. 

Onun dışında, çiftçilerimiz çok perişan. Çiftçilerimiz doğrudan gelir destek parasını halen 
alamadılar. Bu paranın bir an evvel ödenmesini Hükümetten rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğitim ve öğretimin daha kaliteli olabilmesi için, eğitimdeki yükün bir kıs
mını özel sektörle paylaşmak üzere, 1965 yılında 625 sayılı bir yasa çıkarılmış. Bu yasa, özel öğ
retim kurumlarının, dershanelerin açılması için imkân tanımış. Ancak, bu yasa şu anda dejenere 
edilmiş, maalesef ve maalesef, uygulaması yapılmıyor. Niçin uygulaması yapılmıyor; çünkü, bazı 
dershaneler franchise sistemiyle, ad vererek, eğitimle alakası olmayan insanlara dershane açtırıyor. 
O dershaneler de açıldığı zaman, bazen ekonomik anlamda iyi gitmediğinde kapatılıyor, çocuklar 
mağdur oluyor, eğitimsiz ve kalitesiz bir eğitimden çocuklarımız mağdur oluyor. 
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Şimdi, oda kurulması, yani, özel öğretim kurumlan odasının kurulması, kendi kendim denet
lemesi, kendi kendini disipline etmesi, kendi kendini motive etmesi sonucunda, özet öğretim 
kurumlarının çok daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum. Şöyle ki, şimdi, okulöncesi meslek 
komiteleri kuruluyor, ilköğretim okulları meslek komitesi kuruluyor, ortaöğretim okulları meslek 
komitesi kuruluyor, dershaneler meslek komitesi kuruluyor, yabancı dil ve teknik kurslar meslek 
komitesi kuruluyor, motorlu taşıt sürücüleri meslek komitesi kuruluyor. Şimdi, bunların hepsinin 
ayrı ayrı görevleri var ve o zaman ne oluyor; çocuklarımızı, özel öğretim okullarında, bu saydığımız 
okullarda çok daha iyi bir yetiştirme durumu oluyor. Ancak, en önemlisi, franchise sistemiyle 
kurulan, eğitim dışındaki insanların eğitim yapmaya kalkması sonucundaki kalitesiz Öğretim engel
lenmiş oluyor, bir de, kayıtdışı ekonomi önlenmiş olacak bununla. Eğer oda kurulursa, o zaman, 
franchise sistemini yasal bir anlamda herkes yapacak, merkezi sistem muhasebe kurulacak. Merkezî 
sistem muhasebe kurulursa, şubenin hesaplan merkezden denetleme olacak; ama, franchise sis
temiyle ismini sattığında, o zaman merkezî muhasebeden uzak, ayn, bağımsız bir kurum oluyor, ay
rı, bağımsız bir kurum. Eğitimden de uzak bir kişi yaptığında, o zaman bu kurum, kendi basına, 
farklı bir anlamda hareket ediyor, para kazanma amacıyla gittiği için, eğer eğitimin dışında, eğitim-
öğretim görevlisi olmayan kişiler, ehli olmayan kişiler tarafından eğer bu dershane çalıştınlırsa, o 
zaman dershaneler kapatılıyor, çocuklar da mağdur oluyor. Bunun en güzel sistemi, özel öğretim 
okullarına oda kurulması. Oda kurulursa, kendi kendilerini kontrol edecekler, disipline edecekler, 
motivize edecekler ve de kaliteli bir şekilde eğitim olacak. 

Şimdi, Hükümet, özel okullara yardım yapacağım diyor, ama, şimdi, Adalet ve Kalkınma Par
tisi Grup Başkanvekiliyle konuştum "biz, bu kanun teklifine ret oyu vereceğiz." Niye ret oyu 
vereceksin, hani özel sektörü destekliyordunuz, hani özel sektör daha başarılı olsun diyordunuz. Özel 
okullara, bir yandan, para vereceğiz diyorsunuz, bir yandan özel okulları kısıtlamak için veya özel 
okulların örgütlenmemesi için, sivil toplum halinde çalışmaması için ret oyu vereceğiz diyorsunuz. 

Burada, arkadaşlar, bir şey söyleyeyim, çok önemli bir ince nokta var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Toparlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, 1 dakika İçinde konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ENSAR ÖöÜT (Devamla) - Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı, bazı dershaneleri kontrol ediyor, 
teftiş gönderiyor, bazı dershanelere göndermiyor. Şimdi, 12 derslik bir dershanede 15 tane, sigortalı 
çalışması mecburiyeti var; ama, 40 derslik dershanelerde, maalesef, 7-8 kişi sigortalı, gerisi kaçak, 
ehliyetsiz kişiler, kaçak. Şimdi, burada, adam kayırmacılığı olduğu için, kendine yakın dershaneleri 
koruduğu için Millî Eğitim, maalesef, odaların sivil toplum örgütü şeklinde oluşmasını. Örgütlen
mesini istememektedir. 

Ben şimdi Yüce Meclisten rica ediyorum; bu odanın kurulması için "evet" diyerek gündeme 
alınmasını ve bu odanın, özel eğitim kurumlan odasımn kunılmasma evet oyu verilmesini istirham 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını 
görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

/.• Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyona 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, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı İle 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaş
tırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yayıl
manın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine iliş
kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
4 üncü sıraya alınan, Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet 

Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Millet
vekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1170, 2/719) (S. Sayısı: 1192) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1192 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasan İçtüzüğün 91 İnci maddesi kapsamında 
görüşülecektir. Bu nedenle, tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul 
edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

(x) 1192 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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lasannın tümü üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Akif Ham
zacebi, Anavatan Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit, AK Parti Grubu 
adına Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan; şahıslan adına, İrfan Yazıcıoğlu, Faruk Koca, Haluk 
Koç, Ümmet Kandoğan, Mehmet Eraslan, Akif Hamzacebi, Mustafa Açıkalın ve Sedat Kızılcıklı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Akif Hamzacebi. 
Sayın Hamzacebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZACEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşeceğimiz bu tasan, 1950 yılından bu yana uygulaoagelmekte olan ve halen yürürlükte 
olan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu kaldırarak, yerine, yeni bir kanunun, yeni bir düzen
lemenin yürürlüğe girmesini öngörmektedir. 

1950 yılından bu yana uygulanagelmekte olan Kurumlar Vergisi Kanunu, ta 1950'li yıllarda, 
onun başlangıcında "vergi reformu" adı altında kabul edilen bir paketin İçindeki kanunlardan 
birisiydi. 1950 yılma kadar Türkiye'de uygulanmakta olan, uygulanmış olan Kazanç Vergisi 
Kanunu o zaman vergi reformu çerçevesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükten kal
dırılmış, yerine 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kabul 
edilmiş ve yine o paketin İçerisinde bir de usul kanunu olmak üzere bir Vergi Usulü Kanunu -ki, 
5432 sayılıydı- kabul edilmiş ve Türk vergi sisteminde önemli bir reformun temeli olan kanunlar 
olmuştur bu düzenlemeler. 

1950'li yıllardan bu yana uygulanan Kurumlar Vergisi Kanunu o günden bugüne kadar birçok 
kez değişikliğe uğramış ve bu değişiklikler nedeniyle de uygulayıcılar açısından kanunu takip et
mek bir hayli güçleşmiştir. Görüşeceğimiz bu tasarının temel hareket noktası budur. Birçok değişik
lik nedeniyle, yürürlükte olan Kurumlar Vergisi Kanunu, hem idare yönünden hem de mükellefler 
yönünden takibi bir hayli zor olan kanun haline dönmüştür. Bu nedenle birçok değişikliği bir araya 
getirerek yeni ve daha basit bir kanunu hazırlamak, tasarının esas hareket noktası olmuştur. Bu 
yapılırken, tasanda en önemli değişiklik olarak Kurumlar Vergisi oram yüzde 30'den 20'ye indiril
miş ve bunun yanında, sorunlu olan bazı müesseselerin yerine daha uygulanabilir bazı düzenlemeler 
getirilmiştir, örneğin, örtülü sermaye uygulaması bugüne kadar çok başarıyla uygulanabilmiş değil
dir, idare ile mükellefler arasında sürekli sorun yaratmıştır; onun yerine daha uygulanabilir bir sis
temin getirilmesi öngörülmektedir. 

Yine bu çerçevede. Özellikle çokuluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarını, daha az vergi 
ödemelerini Önlemeye yönelik, yürürlükteki yasadaki hükümlerin yetersizliği karşısında "transfer 
Ayarlandırması" adı altında birçok OECD ülkesinde uygulanmakta olan bir düzenleme de bu 
tasarıyla Türk vergi sistemine dahil edilmiş olacaktır. 

Madde sayısı azaltılmıştır; ancak, madde sayısının azaltılmasına paralel olarak birçok hükmün 
ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Var olan birçok hüküm, bir araya getirilerek tek bir mad
dede toplanmak suretiyle, daha çok, madde sayısının azaltılmasına gidilmiştir. Yoksa, tasarının 38 
adet olan madde sayısının, eskiye kıyasla, şekil olarak çok büyük bir azaltma içinde olduğu 
düşünülmemelidir. Sayısal olarak öyledir; ama, içerik olarak öyle değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının en önemli özelliğinin Kurumlar Vergisindeki 
oran indirimi olduğunu irade etmiştim. Bu nedenle tasarıyı değerlendirirken, özellikle bu oran m-
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dirimi konusu üzerinde çok dikkatle durulması gerektiği kanaatindeyim. Türkiye, Kurumlar Vergisi 
oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye indiren sûrece nasıl gelmiştir; uluslararası gelişmeleri de dikkate 
atarak bu konu üzerinde özellikle durmak İstiyorum. 

Her şeyden önce şunu İfade edeyim ki, bu tasarının Avrupa Birliğine uyumla bir ilgisi yoktur. 
Burada, bu tasamun temel yasa olarak görüşülmesi yönünde görüşlerini açıklayan İktidar Partisi 
Grup Başkanvektlinin iddia ettiği gibi, bu tasarının Avrupa Birliğine uyumla hiçbir ilgisi yoktur. 
Çünkü, Avrupa Birliğinin, dolaysız vergilerde; yani, Gelir ve Kurumlar Vergisi gibi vergilerde 
uyum araması söz konusu değildir. Avrupa Birliği, dolaylı vergilerde; yani, özel Tüketim Vergisi, 
Katma Değer Vergisi gibi vergilerde uyum aramaktadır; henüz Avrupa Birliği, dolaysız vergilerde 
uyum arayacak bir noktaya gelmiş değildir. Çünkü, Avrupa Birliğinin her açıdan uyumtaşlınlmış bir 
vergi politikası yoktur. Avrupa Birliğinin başlangıç noktası, çıkış noktası, malların, sermayenin ve 
hizmetin serbestçe hareket etmesi olduğu için, öncelikle bunların serbest hareketine engel olan 
dolaylı vergilerdeki uyumun sağlanması birinci hedef olmuştur ve dolaysız vergiler bunun arkasın
dan ne yazık ki, gelememiştir. 

Avrupa Birliğinde uyum çok yavaş yürümüştür, vergi politikasındaki uyum çok yavaş 
yürümüştür ve halen de yeterli hızı kazandığını söylemek mümkün değildir. Neden yavaş yürümek
tedir; çünkü, birincisi, üye devletlerin vergi sistemleri arasında çok önemli farklılıklar vardır. Bu 
farklılıklara sahip vergi sistemlerini aynı noktaya, aynı temele getirmek, paralel düzenlemeleri yap
malarını sağlamak çoğu kez mümkün değildir. 

Yine, ikinci zorluk, vergi politikaları, doğrudan, hükümetlerin hükümranlık haklarıyla ilgilidir, 
ulus devletin politika belirlediği en Önemli alandır. Böylesi bir alanda ulusal devletler tabii, ki, 
politika belirleme yetkilerini bırakmak istememektedirler. Bu, sadece Türkiye için değil, bütün Av
rupa Birliği ülkeleri ve bütün dünya ülkeleri için söz konusudur. Bütün bunlar, vergilendirme 
konusunda Avrupa Birliğinin uyum çalışmalarının yavaş yürüdüğünü göstermektedir. Yine de, 
dolaylı vergiler alanında çok önemli bir aşamanın katedildiğini; ancak, bu önemli aşamanın, 
maalesef, dolaysız vergilerde olmadığını ve Avrupa Birliğinin halen dolaysız vergilerde uyumu 
düzenleyen bir direktifi olmadığını belirtmeliyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletler, vergi politikalarını şüphesiz kendileri belir
lemek isterler; Avrupa Birliği ve benzeri uluslarustü organizasyonların bu konulara müdahale et
mesini en az isterler. Bu, çok önemlidir; ancak, devletlerin vergi politikalarını belirleme, vergi 
politikalarını düzenleme konusundaki arzulan her zaman için sınırsız değildir; bunun, yaşadığımız 
dünya içerisinde, yaşadığımız süreç içerisinde birtakım doğal sınırlan vardır. Bu sınırlardan birin
cisi küreselleşme dediğimiz olgudur. Küreselleşme, bütün ülkeleri etkileyen bir süreç demektir. 
Küreselleşme, sermayenin serbestçe dolaşması, ticaretin önündeki engellerin giderek kalkması, 
dünyanın giderek tek bir pazar haline dönüşmesi demektir. Böyle bir süreçte doğal olarak ulus dev
letlerin vergi politika belirleme yetkileri, hükümranlık alanına dayanarak düzenledikleri, oluştur
dukları politikaların birtakım sınırlan olmaktadır. Bu sınırlar nedir; diğer ülkelerle girilmiş olunan 
rekabettir. Diğer ülkelerle girişilen rekabet nedeniyle ülkeler, istediği gibi vergi oranı belir-
leyemİyorlar. İşte, görüştüğümüz Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısındaki halen var olan yüzde 
30'hık oranın yüzde 20'ye İnmesinin temel nedeni budur. Türkiye'nin de içinde bulunduğu vergi 
rekabeti nedeniyle, Türkiye, gelir vergilerinden başlamak suretiyle kâr payı üzerindeki vergileri ve 
buna paralel olarak Kurumlar Vergisini, bunun oranlanm indirme süreciyle karşı karşıya kalmıştır; 
bu süreç 90*11 yıllardan bu yana işlemektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, ülkeleri, daha uy

gun bir yatırım ortamı yaratmak ve daha uygun bir yatırım ortamı yaratarak sermayeyi kendilerine 
çekme yönlü politikaların içerisine itmiştir. İşte, biraz önce sözünü ettiğim vergi rekabeti bu 
politikanın sonucudur. Vergi rekabeti çerçevesinde, artık, ülkeler, münhasıran hükümranlık hak
larına veya sadece ve sadece kamu maliyesinin, kamu finansmanının ihtiyaçlarına göre değil, ulus
lararası gelişmeleri de dikkate alarak hareket etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Ulusüstü organizasyonlar dediğimiz ve ilk başta akla gelen Avrupa Birliği tipi organizasyon
lar, bîr yandan belki küreselleşmenin araçları gibi görülmekle birlikte, öte yandan küreselleşmeye 
karşı ülkeleri koruyabilecek, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı ülkeleri koruyabilecek iyi 
bir organizasyon olabilir. Bugün Avrupa Birliğinin dolaylı vergilerde yürüttüğü uyum çalışmaları 
eğer gerçekten dolaysız vergilerde de olabilseydi, örneğin ortak bir Kurumlar Vergisi matrahı, as
gari Kurumlar Vergisi oram gibi konularda Avrupa Birliğinin direktifleri olabilseydi, belki ülkeler, 
her biri diğerinin kamu finansmanım çökertecek, onu zora düşürecek, kamu harcamalarını kısmak 
gibi zorunluluklarla karşı karşıya bırakabilecek vergi oranı indiriraiyle, vergi rekabetiyle karşı kar
şıya kalmazlardı. Bugün Avrupa Birliğinin ortak Kurumlar Vergisi matrahı, Kurumlar Vergisi kap
samı ve belki buna oran da ilave edilebilir, bu konuda bir çalışması vardır; ancak, bunun henüz 
uyum seviyesine, uyum düzeyine geldiğini söylemek mümkün değildir. 

Bu çerçevede, Avrupa Birliğine üye ülkeleri ve OECD ülkelerini değerlendirdiğimizde. 
Kurumlar Vergisi oram ve kâr payı vergilemesi konusunda şu eğilimleri görüyoruz: Oran indirimi 
901ı yıllardan bu yana var, 801 i yılların sonunda başlamış, 901ı yıllarda önem kazanmış, 200C1İ yıl
lardan itibaren giderek çok daha radikal biçimde kendisini hissettirmiştir. 

Ancak, oran indiren Avrupa Birliği ülkelerine ve OECD ülkelerine baktığımızda şöyle bir tab
lo karşımıza çıkmaktadır: Bu ülkeler oranlarını indiriyor; ancak, bu ülkelerin Kurumlar Vergisi 
hâsılatına baktığımızda veya kâr payı üzerinden alınan vergilerin hâsılatına baktığımızda, bunların 
reel düzeyinde 2000 yılına kadar hiçbir azalma olmadığını görüyoruz, örnek vermek istiyorum size; 
gelir ve kârlar üzerinden alınan vergilerde 90'lı yıllardan bu yana birkaç rakamı sizlerin dikkatinize 
sunmak istiyorum: OECD'nin 90'lı yıllarda gelir ve kârlar üzerinden alınan vergilerin gayri safî yur
tiçi hâsılaya ortalaması yüzde İ3,3tür. Bu rakam, 2000 yılında 13,6'ya çıkmıştır. Bir azalma söz 
konusu değildir. Aynı oran, İS Avrupa Birliği üyesi ülke için 90 yılında 13,3 iken, 2000 yılında 
14,8'e çıkmıştır. Bu sürecin vergi oranlarında indirim olan süreç olduğunu unutmayalım değerli ar
kadaşlar. Bakın, oran indirimine rağmen toplam hâsılatta, vergi hâsılatında bir azalış deği.l artış ol
muştur. 2000 sonrası ancak bir azalış görüyoruz. 2003 yılında OECD'nin gelir ve kârlar üzerinden 
alınan vergiler toplamının gayri safî yurtiçi hâsılaya oranı yüzde 12,6 olmuş. Bu bile 2000 yılına 
kadar olan oranlanıl üzerinde, 2000 yılı hariç. Yine, 15 Avrupa Birliği üyesi ülke için bu oran yüz
de 13,7dir. Bu da 2000 yılı hariç, 2000 yılına kadar olan oranların üzerinde bir orandır. 

Kurum gelirleri üzerinden alınan vergilere baktığımızda aynı süreci görüyoruz. Rakamlara çok 
fazla boğmak istemiyorum, ancak, burada da 1990 ile 2000 yılları arasında vergilerin reel düzeyin
de, vergi hâsılatında bir artış okluğunu görüyoruz. 2000 sonrası meydana gelen azalışlar ise, halen, 
90'lı yıllardaki azalışlara rağmen, 90'lı yıllardaki hâsılatın üzerinde. 

Bunları şunun için örnek veriyorum: Bu ülkeler, vergi oranlarını indirirken, özellikle Kurum
lar Vergisi oranım indirirken, vergi tabanını genişleten birtakım düzenlemelere gitmişlerdir. Vergi 
tabanını genişletmek demek, vergiye tabi olmayan alanları vergiye tabi hale getirmektir. Bu ülkeler
de, gelişmiş ülkelerde kayıtdışılık biraz daha, Türkiye'ye kıyasla çok daha az boyutta olduğu için, 
önemli olmadığı İçin, onlar, vergi tabanım genişletmenin aracı olarak, sistemde yer alan istisna ve 

- 3 1 6 -



TBMM B:114 13 . 6 . 2006 O: 2 

muafiyetleri kaldırmaya gitmişlerdir, bunu kullanmışlardır ve bu sayede, oran indirimine rağmen, 
bu ülkelerde kurumlar vergisi hâsılatında bir düşüş olmamıştır. 

Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda, bu tasanya baktığımızda, oran indirimini 
görüyoruz; ama, oran indirimine paralel olarak vergi tabanını genişleten bir düzenlemeyi bu tasanda 
görmek mümkün değildir. Bu oran İndiriminin yaratacağı etki, vergi gelirlerinde yaratacağı etki 3,2 
milyar YTL düzeyindedir. Bunun bîr bölümünün, kaldınlan yatınm indirimi nedeniyle telafi 
edileceği düşünülebilir. Daha önce yatırım indirimini Gelir Vergisi Kanunu değişikliği sırasında 
görüştüğümüz için, burada ayrıca o konuya girmiyorum; ama, onu bir kenara bırakırsak, bu 
tasanda, vergi tabanını genişletmeye yönelik, yani, sistemdeki İstisna ve muafiyetleri kaldırmaya 
yönelik ciddî bir düzenleme görmüyoruz. Ne var burada; bu düzenlemede tabanın genişletilmesine 
yöneb'k düzenleme olarak ele alınabilecek ikî tane konu görüyoruz. Birincisi, Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunun Karayollan Trafik Kanununa göre plaka satışından elde ettiği gelir
lere yönelik Kurumlar Vergisi muafiyeti kaldırılmaktadır. Değerli arkadaşlar, birinci önlem budur, 
vergi tabanının genişletilmesine yönelik birinci Önlem... 

İkinci önlem de, tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi muafiyetinin kal-
dınlmasıdır. Yani, siz, 3,2 milyar YTL'lİk, 3,2 katrilyon liralık bir azalışı gerçekleştiren bir oran in
dirimi yapıyorsunuz. Bunun, varsayalım ki, yansım yatınm indiriminden karşıladmız; ama, kalan 
yansını, 1 milyar dolar diyelim, 1 milyar dolar düzeyindeki bir azalışın çaresi olarak Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunun vergi muafiyetini kaldırmak, tüketim ve taşımacılık kooperatif
lerinin vergi muafiyetini kaldırmak olarak görüyorsunuz. Bunun çare olmadığı açıktır Taban geniş
letme bu noktada önemli değerli arkadaşlar. Bu azalışın, eğer, önlemlerini siz almıyorsanız, bir baş
ka şekilde önlem almıyorsanız, bütçeniz, bütçenin gelir tarafı, gelir bütçesi bu kadar açık verecek
tir demektir. Gelir tarafı bu kadar açık veren bir bütçenin dengesini kurmak için, bu sefer, har
camaları kısmakla karşı karşıya kalacaksınız, işte, bugün, sağlık harcamalarını Hükümet kısmak is
tiyor. Neden kısmak istiyor; çünkü, daha önce tekstilde bir KDV indirimi yaptı, tekstildeki KDV in
dirimi hedefe ulaşmadı. Nisan ve mayıs aylanna baktığımızda en büyük fiyat artışının giyim ve 
ayakkabıda olduğunu görüyoruz; Türkiye İstatistik Kurumunun rakamları böyle söylüyor. Şimdi, 
tekstildeki KDV indiriminin yarattığı vergi azalışını telafi etmek için sağlık harcamaları kısılmak 
zorunda kalınıyor. 

Değerli arkadaşlar, bunu doğru bulmuyorum. Bu hesap İyi yapılmalıydı. Bu azalışı. Kurumlar 
Vergisi oran İndirimini, biz. Parti olarak olumlu buluyoruz, destekliyoruz ve bu tasanya da bu 
yönüyle destek vermek istiyoruz; ancak, bu hesabı yapmayıp, buradaki vergi azalışım toplumun 
diğer kesimlerinin üzerine koyarsanız veya hiçbir hesap yapmazsanız, nasıl olsa İleride bir şekilde 
buna çözüm buluruz derseniz kamu maliyesinin dengelerini sarsarsınız ve bugün yaşadığımız çal
kantıyı, ekonomide yaşadığımız çalkantıyı çok daha derinleştirİrsiniz değerli arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, esasen, bu tasarının, biraz önce ifade ettiğim gibi, en 
önemli özelliğinin Kurumlar Vergisinde oran indirimi olması nedeniyle bu tasanya destek 
vereceğimizi ifade etmiştik; ama, tabiî ki, bu tasan nedeniyle benimsemediğimiz birtakım düzen
lemeler de var. Kooperatiflerin vergi muafiyetinin kaldırılması, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun plaka satış gelirlerine yönelik vergi muafiyetinin kaldırılması, kooperatiflerin bir 
üst kuruluşa üye olma şartının kaldırılması... Bütün bunlan sizlerin dikkatine sunmak isterdim; 
ama, Hükümetin temel yasa konusundaki yaklaşımının. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafın
dan benimsenmesi bizim bu görüşlerimizi daha detaylı olarak sizlere sunmamıza engel olmuştur. Bu 
yasayı teme! yasa olarak biz görüşmeseydik, nihayet konuşacağımız belki 4-5... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 

Buyurun, ek 1 dakikalık süre... 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

...nihayet, 4-5 maddesi üzerinde bir konuşma yapacaktık. Bu konuşmayı bile muhalefet par
tisinden esirgemek, doğrusu, demokrasi anlayışına yakışmıyor, demokrasi kavramıyla uyuşmuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının "Transfer Fiyatlandırma Yöntemi" adı altında 
yaptığı bir düzenlemesinin prensip olarak olumlu olduğunu ifade etmiştim; ancak, bu olumlu düzen
lemenin birtakım zayıflıkları, birtakım zaafları vardır, bunun giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Transfer fiyatlandırması, çokuluslu şirketlerin bir ülkede kazandıkları kârın, çeşitli yollarla vergisiz 
olarak diğer ülkeye aktanlmasını önler, bunu önlemeye yönelik bir düzenlemedir. Tabiî ki, bu 
düzenleme, aynı şekilde, yurt içindeki tam mükellef kurumlar için de geçerlidir. 

Bu düzenleme yapılırken, transfer Syatlama yöntemleri olarak OECD... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen, teşekkür cümlenizi alayım; çünkü, bugünkü uy
gulamamız bu şekilde devam edecek. 

Buyurun. 

MEHMETE AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki, son cümlemi söyleyerek bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

...OECD'nin geleneksel işlem yöntemleri bu konuda benimsenmiş. Bunlar üç tanedir; ancak, 
bunun dışında, kâr paylaşım yöntemi vardır OECD'nin. Bunu mükellefin tercihine bırakmayı, bu 
konuda sistemli bir düzenleme yapılmamış olmasını, bu düzenlemenin zaafı olarak görüyorum. 

Sözlerimi burada bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyİğit. 

Sayın Koçyİğit, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün görüşmekte olduğumuz Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısındaki değişik
liğe ilişkin olarak Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle. Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepimizin bildiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Yasası, 1949 yılındaki temel vergi reformları sırasında kabul edilen ana kanunlardan birisiydi. Diğer 
kanunlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuydu. 

Elbette, Kurumlar Vergisi Kanunu 1949 yılında kabul edildi. Bundaki ilk değişiklik, 1960 
yılında, dar mükellefiyete İlişkin konularda yapıldı. Ondan sonra, günümüze kadar, temeli değişik 
olmamakla beraber, genellikle, ek madde, geçici madde ve mükerrer maddelerle, bu yasa tasarısı, 
şişirilerek, ekleri aslım geçmiş durumda bugün karşımıza geldi. İşte, bugün, bu yasa tasarısında 
değişiklik yaparak, yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. 

Aslında, bu yasa tasarısı 38 maddeden oluşmaktadır. Eski Kurumlar Vergisi Yasasına göre 
madde sayısı az olmasına rağmen, bu yasa tasarısı, hacim ve sayfa adedi olarak eskisinden daha faz-
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ladır; çünkü, bu yasa tasarısında, hükümler getirmek yerine, genellikle, Maliye Bakanlığının 
ihtiyaçları uzun listeler şeklinde sıralanmak suretiyle, bir yasa tasan sı yasaya dönüştürülmek 
istenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısında başlıca beş konuda değişiklik yapıl
maktadır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, bizim de destek verdiğimiz. Kurumlar Vergisi 
oranının 10 puan düşürülmek suretiyle, yüzde 3û'dan yüzde 20'ye indirilmesidir. 

İkincisi; Kurumlar Vergisindeki muaflık ve istisnalarda yapılan düzenlemelerle, iki tane kesime 
ilişkin muafiyet kaldırılmakta ve onların vergiye tabi olması sağlanmaktadır. 

Bir diğer değişiklik; yasa tasarısının S/e maddesinde, kazanılmış hakların korunmasına ilişkin, is
letmelerin bilançolarında iki tam yıl kalmak şartıyla, satışı yapılan iştirak ve taşınmazlardan elde 
edilen kazançların yüzde 100 vergi istisnası, yüzde 25 indirilmek suretiyle yüzde 75'e düşürülmüştür. 

Bir diğer değişiklik, transfer fıyatlandırması yönetimiyle örtülü kazanç dağıtımı. 

Bir diğeri de, Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısının 30 uncu maddesiyle getirilen, vergi cennet-
1 eriyle rekabet dediğimiz, yurt dışına kazancın transferini önlemek amacıyla belli önlemlerin getiril
mesidir. Başlıca değişiklik, bu beş maddeden oluşmaktadır. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; hepimizin bildiği gibi, bütün dünyayı saran küreselleşme 
olgusunun bir doğal sonucu olarak sermaye, fiziki şuurları aşarak, kolay bir şekilde sınır ötesine, 
ulusal ülkelere doğru yol alabilmektedir, özellikle, az gelişmiş ülkeler, içinde bulunduktan istih
dam, yatırım, işsizlik ve cari işlemlerde sorunları çözebilmek amacıyla, yabancı sermayeye şiddet
le ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan, bir an önce, yabancı sermayenin kendi ülkelerine gel
mesini, kendi ülkelerine yatırım yapmasını ve kendi ülkelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların 
çözümüne katkıda bulunmasını istemektedirler. 

İşte, bu bakımdan, ulusal ülkeler, birbirleriyle rekabet edecek şekilde, yabancı sermayeyi, 
küresel sermayeyi çekebilmek için kendi vergi oranlarını düşürmek suretiyle yabancı sermayeye 
kapılarını açmaktadırlar. Âdeta, bileşik kaplar misali, akışkan sermaye, yönünü arayarak, kendisine 
en iyi yatırım iklimini sunan hangi ülke, kendisine en iyi yatının olanakları veren hangi ülke ise o ül
keye doğru yol almaktadır. İşte bu süreçte, maalesef, vergi rekabeti, vergi adaletinin önüne geçerek, 
az gelişmiş ülkeleri bir bakıma kıskaca sokmaktadır. Bir yandan yatıran istemekte, bir yandan vergi 
sisteminde vergi adaletsizliğine yol açacak şekilde vergi İndirimlerine gitmeye zorlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellikle yabancı sermayenin getirilmesinin talep edildiği 
bir dönemde, bundan bir süre önce bu Mecliste kabul edilen bir yasayla, 1963 yılından beri ülkemiz
de büyük yatırımlara İmzasmı atan, istihdama, ihracata katkıda bulunan yatmm indirimi istisnası 
müessesesi, maalesef, kaldırılmıştır. Bir yandan, yatırımların artması için kapımızı yabancı ser
mayeye açıyoruz; ama, öte yandan da, kendi ülkemizde çok iyi uygulanan bir sistemi tek çupıda 
kaldırmak suretiyle, âdeta, bir çelişkinin yumağını gündeme getirmiş bulunuyoruz. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; elbette, yabancı sermayenin getirilmesini istiyoruz. Bu 
yabancı sermaye gelirken, vergi rekabetinden dolayı Kurumlar Vergisinin indirilmesi, bir bakıma, 
bu ülkeye 3 katrilyon liralık bir vergi yükü getirdi. Nasıl getirdi? Hepimizin bildiği gibi, bütçe 
yasalan yılbaşında yapılmakla. Bütçe yasası yapılırken Kurumlar Vergisi yüzde 30 olarak öngörül
düğü için, Kurumlar Vergisi indirilince, doğal olarak Kurumlar Vergisinde 3 katrilyon liralık bir 
azalma olacaktır. Bu azalmanın, doğal olarak, gelişmiş, zengin tabakalardan karşılanması gerekiyor. 
Ancak, böyle yapılmayarak, bir yerden varsıl kesimlere aktanlan vergiler, yoksul, dargelirli kesim-
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lere bindirilen vergilerle giderilmeye çalışılmaktadır. Yani, dolaysız vergilerdeki indirim, dolaylı ver
giler adı altında mazottan, gübreden, ilaçtan, cenaze hizmetlerinden alınan vergileri artırmaktadır. 
Bu, bu ülkenin dargelirlî insanlarına tam 3 katrilyon liralık bir ilave yük, yeni yflk yüklemiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu vergi tasarısıyla getirilen önemli müesseselerden birisi 
de, transfer tlyatlandırması yöntemiyle örtülü kazanç dağıtımı. Bu, kanunun 13 üncü maddesinde 
getirilmektedir. Tabiî, bunun amacı, yurt dışında, kazanç yapılırken, oradaki kazancın bedavaya git
memesi, ondan belli vergilerin alınmamasıdır. Ancak, bu da yapılırken, OECD ölçütleri esas alın
mak suretiyle, başlıca 3 yöntem esas alınmıştır. Bu yöntemler: Karşılaştırmalı fiyat yöntemi, 
maliyet artı yöntemi ve yeniden satış yöntemidir. Ancak, bu üç yöntemin de özel önemi, özel 
durumu, devamlı satışın belli bir kâra göre hesaplanması, yani, zararı dikkate atmamasıdır. Oysa, 
kurumlar, şirketler, satış yaparken, devamlı kârlı satış yapmayabilirler, örneğin, bir şirket, yurt 
dışmua elde ettiği pazarı kaptırmamak için, fabrikasının kapanmaması için, işçilerine yol vermemek 
için, bazen özel durumlarda zararına da satış yapabilir. Ancak, bu maddede bu zararına satışa bir 
önlem alınmayarak, bir yerde, bu kurumlar iki türlü zor durumda bırakılmaktadır. Yani, birincisi, 
bunlar zararına satış yapmakla, ikincisi, zararına satış yaptığı için ortalama satış yöntemiyle, or
talama kâr hadlerine göre hesaplanan fiyatla zararına satılan fiyat üzerindeki fark üzerinden de ilave 
bir vergi alınmaktadır. Yani, bu şirketler bu bakımdan zor duruma düşmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yasa tasarısında getirilen bir maddeyle, haksız 
rekabeti önlemek için kontrol edilen iştirak müessesesiyle, yani, vergi cennetleri uygulamasıyla, 
yurt dışına kazanç transferi yapılırken, yurt içindeki bir kurumun yurt dışındaki bir iştirakine bir 
kazanç transferini önlemek için yüzde 30 oranında bir vergi getirilmiştir. Bu vergi de, Bakanlar 
Kurulunca belli edilen bölge ve ülkelere yapılan satışlardan yüzde 30 oranında vergi alınmak 
suretiyle, aşın ve zararlı vergi rekabetinin neden olacağı bir durumu Önlemeye çalışmaktadır. Yani, 
ülke kazançlarının yurt dışına bedavaya gitmemesi, yatırımların, fonların düşük vergi adı altında 
yurt dışına kaymaması için, bir nevi, yüzde 30'luk güvenlik supabı olarak bir vergi bindirilerek, 
aradaki vergi rekabetindeki vergi eşitliği oranı sağlanmak suretiyle, fonların, yatırımların ülkemize 
gelmesi sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellikle Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısıyla getirilen, bir 
maddesiyle -muaflık ve istisnalara ilişkin 4 üncü maddesiyle- Kurumlar Vergisindeki tabana yayıl
mayı sağlamak amacıyla, sözümona, kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek için, sadece iki kesime 
yüklenilmiştir. Oysa, burada esas olan, kayıtdışı ekonominin kayda alınması için, muaflık ve istis
naların bir bütün olarak ele alınıp, burada çok esaslı daraltmalar yapılması gerekiyordu; ancak, 
sadece iki kesime yönelik daraltma yapılmıştır. Bunlardan birisi. Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonunun, Karayolları Kanununun 131 inci maddesine dayanarak aldıktan basılı kâğıt ve plaka satış 
bedelleri üzeri, bugüne kadar Kurumlar Vergisinden muaftı; ancak, bugün bu muafiyete son 
verilerek, bu kazançlar da, bu kesimin kazançtan da vergiye tabi duruma getirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yine bir başka düzenlemeyle, taşımacılık kooperatifleri İle 
tüketim kooperatifleri hariç olmak üzere, yapı kooperatiflerine Kurumlar Vergisinden muafiyet 
getirilmektedir. Bunun anlamı ne demektir; yani, sadece yapı kooperatifleri muaf olacak, 
taşımacılık ve tüketim kooperatifleri ise vergiye tabi olacaklardır. Hepimizin bildiği gibi, 
taşımacılık sektörü oldukça zor durumdadır. Buradaki insanlar istihdamla, işsizlikle mücadele için 
bir araya gelerek bir taşımacılık kooperatifi kurmak suretiyle taşımacılık sektörüne girmektedir. 
Bunlar bir yandan devamlı artan mazot gibi girdi maliyetleriyle uğraşırken, bir yandan bunlara 
yönelik Kurumlar Vergisi muafiyetinin kaldırılması bu sektörü oldukça zor durumda bırakacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yine aynı şekilde tüketim kooperatifleri... Hepimizin bil
diği gibi, belli gruplar bir araya gelerek bir kooperatif kurup, buradan ucuza tüketim maddesi kul
lanmak amacı gütmektedirler; ama, bu yasa tasarısıyla, bu tüketim kooperatiflerinin muafiyetlik-
lerine son verilerek, bunlar da vergiye tabi duruma getirilmektedir. Bunlar bir yandan tekelci ser
mayenin ruhuna uygun olarak Ülkemizde her gün artan grossmarketlerle mücadele ederken, bir yan
dan da Yüce Parlamentodan çıkacak bu yasa tasarısıyla Kurumlar Vergisi muafiyetinin kaldırılması 
bunları oldukça zor durumda bırakacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yapı kooperatiflerine getirilen muafiyet ise, eskiden yapı 
kooperatiflerinin bir üst kuruluşa üye olması koşuluna bağlanmıştı; ama, bundan böyle, yapı 
kooperatiflerinin muafiyeti İçin üst kuruluşa bağlanma zorunluluğu ortadan kaldırılmakta. Yani, 
Kurumlar Vergisinden muaf olmak için, bir yapı kooperatifi, bundan sonra bir üst birlikteki 
kuruluşuna üye olmak zorunluluğunda değildir. 

Bunun şöyle bir sonucu olacaktır Bilindiği üzere, kooperatif sektöründe büyük bir kayıtdışılık 
ve başıboşluk vardır; denetimsizlik, eğitimsizlik vardır. İşte, bunların denetimini, eğitimini yapıp, 
kaydını tutan üst kuruluş devreden çıkarılınca, burada büyük bir sorun yaşanacaktır, kayıtdışılık ar
tacaktır ve kooperatiflerin ne yaptığını, nerede olduklarını, arasanız da bulamayacaksınız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yine, Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısında getirilen bir 
düzenlemeyle, kurumların bilançolarında kayıtlı bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinin iki tam yıl 
kaldıktan sonra satışından elde edilen kazançların eskiden yüzde 100'ü Kurumlar Vergisinden istis
naydı; fakat, bugün, bir değişiklik yapılarak, yüzde 100'lük istisna yerine yüzde 75'lik İstisna sağ
lanmaktadır, yani, yüzde 25'i üzerinden vergi alınacaktır. Hepimizin bildiği gibi, 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun -eski kanunun- 8 inci maddesinin 12 nci fıkrasında bu yüzde 100'lük 
istisna uygulanıyordu. Burada, bir çırpıda, kazanılmış hakları hiçe sayarak, şirketlerin geleceğe 
yönelik yatırım ve iş planlarında vergi hesaplarının maliyetin bir unsuru olarak Önemli yer tuttuğu 
bir ortamda, bir geçiş dönemi sağlanmadan, böylesine, bıçakla keser gibi, bir çırpıda bu istisnayı or
tadan kaldırıp kurumlan zor durumda bırakmanın bir anlamı ve faydası yoktur. En azından, burada 
yapılacak bir geçici düzenlemeyle, üç yıllık ya da beş yıllık bir geçiş sürecinden sonra bu istisna 
hükmü getirilseydi, inanıyorum ki, daha isabetli bir karar alınmış olacaktı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellikle, Kurumlar Vergisi Yasasının, şirketleşmenin tar
tışıldığı bir ortamda, elbetteki, ülkemizin gelir yapısına, borç yapısına bakmamızda da fayda vardır. 
Hepimizin bildiği gibi, bugün, dünyada IMF'ye en fazla borcu olan ülke Türkiye'dir. IMF, alacak
larının yüzde 80'ini Türkiye'den talep etmektedir, geri kalan kısmı Uruguay ve Bulgaristan'a aittir, 
yani, bugün IMFye borç veren ülkeler, borç verdikleri paranın faizini Türkiye'den elde ettikleri 
gelirlerle sağlamaktadırlar, bunlarla geçinmektedirler. Özellikle IMF'ye olan borçların, 2002 yılın
da 23 milyar dolardan bugün 11 milyara düşmüş olması bir yerde sevindiricidir, ama, yeterli değil
dir; çünkü, bu dönemde, en azından 23-24 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde edilmiştir ve bu 
özelleştirme gelirlerinin tümü de IMF borçlarının kapatılması için kullanılmıştır. 

Sadece IMFye olan borçlar değil, bugün dışborçlarda da ülkemizin durumu iyi değildir. Dış-
borç yapısına baktığımız zaman, 2002 yılında 130 milyar dolar olan dtşborçlanmız yüzde 30 
oranında, yani 40 milyar dolar artmak suretiyle 170 milyar dolara çıkmıştır. Aynı şekilde, toplam 
borçlarımız da, maalesef, toplam borç stoku da 100 milyar doların üzerinde artmak suretiyle, bugün 
340 katrilyon liraya dayanmıştır. 

Tüm bu borç yapısı içerisinde, elbette, ülkemizde, IMF'den direktif almadan, ondan talimat al
madan bir yasayı geçirmek, bir düzenleme yapmak zor olmaktadır. Bu bakımdan, bu Meclis de, öz-
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gür ve bağımsız bir ortamda yasalar çıkarmak istiyorsa, özellikle dışborçlann, IMFye olan borçların 
sıfırlanması gereklidir. Bu bakımdan, IMF'ye değil kendi özkaynaklarımıza güvenerek, üretimimizi 
artırarak, ihracatımızı artırarak, gelirimizi artırarak, bütçede faizdtşı fazlayı artırarak ve bütçe den
gelerini fazlaya dönüştürerek, bu borçlan sıfırlamak bir ulusal görevdir. Bu, hepimize düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yasa tasarısının sonuna geldiğim bir ortamda, özellikle 
enflasyon ve TÜFE'ye İlişkin birkaç kelime etmek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 2006 Yılı Bütçe Kanunuyla memurlara ve emeklilere yüzde 5, yüzde 6 
oranında zam yapıldı. Bu, öngörülen, tahminî enflasyona göre bir zamdı; ama, maalesef, bugün, ön
görüler tutmamış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Koçyİğit, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. Size, ek 1 dakika süre 
veriyorum. 

Buyunln. 

MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - ...makroekonomik dengeler tamamen bozularak, enflasyon 
canavarı hortlamaya başlamıştır. Bir yıllık için öngörülen yüzde 5'lik enflasyon, maalesef, geçir
mekte olduğumuz beş aylık süre içerisinde neredeyse sıfırlanmıştır; çünkü, beş aylık TÜFE'deki ar
tış yüzde 4,53'tür. Bu bakımdan, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin, bugün itibariyle, Hükümetten reel 
olarak yüzde 1,53 oranında alacağı, aynı zamanda, memur emeklilerinin de Hükümetten 1,93 
oranında reel alacaktan bulunmaktadır. Bu reel alacakların, haziran ayı enflasyonu da eklenmek 
suretiyle, temmuz aynıda yapılacak zam artışlarıyla birlikte değerlendirilip, kamu çalışanlarının, 
emeklilerin durumunun düzeltilmesi aciliyet kesbetmektedir; çünkü, bu insanlar zor durumdadırlar, 
geçinememektedirler. Bir yandan da artan vergilerle boğuşmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koçyİğit, teşekkür için mikrofonunuzu açıyorum. 

Lütfen, buyurun, Genele Kurula teşekkür ediniz efendim. 

MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yeni Kurumlar Vergisi Yasasına ilişkin olarak, Anavatan 

Partisi Grubu adına değerlendirmelerde bulundum. 
Bu yasa tasarısı eksik olmakla beraber, yerinde bir yasadır. Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, 

bu yasa tasarısına kabul oyu vereceğiz. 
Bu yasanın yasalaşarak, tüm şirketlere, tüm çalışanlara, tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu ol

masını diliyor, Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi ve AK Parti 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğİt. 

AK Parti Grubu adına, Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan. 
Sayın Ceylan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1192 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının geneli üzerinde AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen AK Parti Hükümetleri, 
göreve başladığı ilk günden itibaren, ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlamak, başta 
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ekonomik ve malî konular olmak üzere, ülkemizin yıllardır birikmiş sorunlarını çözmek amacıyla, 
Hükümet Programı ve Acil Eylem Planı çerçevesinde birçok çalışmayı başlatmış ve yürütmeye 
devam etmektedir. İşte, bu çalışmalar neticesinde, basta enflasyon ve faizlerin düşürülmesi olmak 
özere, ekonomide verimli ve istikrarlı bir büyüme eğilimi yakalanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Türkiye ekonomisi, AK Parti İktidarları döneminde yakaladığı bu istikrar ortamı 
içinde, son Uç yılda ortalama yüzde 8 büyümeyi ve yıllar sonra tek haneli enflasyonu başarmıştır. 
Ekonomideki iyileşme ve sağlanan istikrar ortamıyla, piyasalarda güvensizliğe neden olan unsurlar 
bir bir ortadan kaldırılıp, bir uzlaşma ortamı sağlandıktan sonra. Hükümetimiz tarafından, vergi sis
teminin de yeniden ele alınması çalışmaları başlatılmış; bu çerçevede, belirli bir strateji çerçevesin
de çalışmalar sürdürülmektedir. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; verginin ekonomik faaliyetlere engel olmayacak düzeyde 
ve yapıda olması gerektiği temel ilkesinden harekede, AK Parti İktidarları döneminde çeşitli ver
gisel düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan bazılarını kısaca sıralayacak olursak... Her şeyden önce, 
enflasyon muhasebesine geçilmiştir. Diğer taraftan, gelişmişlik düzeyi düşük olan 49 ilimiz için 
yatırım ve istihdam teşvikleri getirilmiştir. Üçüncü olarak, yurt dışında yatırım yapan işadam-
lanmızın buralarda elde ettikleri gelirleri Türkiye'ye getirmelerinde en önemli engel olan vergi en
geli bu kazançlara istisna getirilerek ortadan kaldırılmış, ülkemize döviz girişi sağlanmıştır. Yine, 
teknoloji üretiminde ülkemizin geri kalmaması için, teknoloji geliştirme bölgelerine ve araştırma-
geliştinne harcamalarına vergisel avantajlar getirilmiştir. Diğer taraftan, tüm fınansal yatırım araç
larından sağlanan gelirlerin yüzde 15 gibi tek bir oranda vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, çeşitli vergi oranlarında da Hükümetimiz önemli indirimlere 
gitmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, önce Kurumlar Vergisi oranı yüzde 33'ten yüzde 30'a. Gelir 
Vergisinde azamî vergi oranı İse yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilmiştir. Kurum kazançları üzerindeki 
vergi yükü yüzde 65'lerden yüzde 44'e çekilmiştir. Yine, vatandaşımızı yakından ilgilendiren temel 
gıda maddeleri, sağlık ve eğitim hizmetlerinde, ilaçta ve en son ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürün
leri gibi birçok üründe KDV oranlan yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi idaresinin güçlü ve etkin olması gerektiği noktasın
dan hareketle Maliye Bakanlığımız bünyesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuş; böylece, malî 
yönetim, esnek ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu kapsamda, doğrudan Gelir İdaresi 
Başkanlığına bağlı olarak 29 ilde vergi dairesi başkanlıktan kurulmuş, merkez ve taşra bütünlüğü 
sağlanmıştır. Böylece, mükelleflerin sorunlarına yerinde ve hızlı çözüm getirilmeye başlanmış, 
elektronik beyan ve ödeme gibi teknolojik hizmetlerle mükelleflere verilen hizmetin hızı ve kalitesi 
artırılmıştır. Vergi sistemimizdeki yapısal dönüşümler için gerekli olan bu önemli adımlardan son
ra, sıra, sistemin yapı taşlarım oluşturan vergi kanunlanmızın yeni bir bakış açısıyla ele alınıp 
yeniden düzenlenmesine gelmiştir. İşte, bugün huzurunuza getirilen Kurumlar Vergisi Kanunu 
Tasan sı, bu hedefin ilk çalışmasıdır. Bunu takiben, Gelir Vergisi kanunu tasarısı çalışmaları da sür
mekte olup, bir müddet sonra huzurlarınıza gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ilk defa 1949 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi 
Kanunu zaman içinde birçok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Benden 
önce konuşan arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu üzerinde zaman içinde 
yapılan birçok değişiklik, bu kanunun, gerek uygulayıcılar açısından gerekse mükellefler açısından 
uygulanmasını zorlaştırmış bulunmaktadır. İşte, bu noktadan da hareketle, dünyada ve ülkemizde 
yaşanan çeşitli ekonomik, ticarî ve vergisel gelişmeleri de dikkate alarak uygulamada karşılaşılan 
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çeşitli sorunlara da çözüm getirmeyi amaçlayan ve mükellefler tarafından okunduğunda kolaylıkla 
anlaşılabilecek bir yaklaşımla hazırlanan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının en önemli özel
liklerinden bir tanesi de, toplumsal mutabakata dayalı ve geniş katılımla hazırlanmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonu altında, Vergi Konseyi, kamu 
ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerden oluşan geniş katılımlı ve 
nitelikli uzmanların çalışması sonucu, bu tasan hazırlanmış bulunmakladır. 53 üniversite, 61 sivil 
toplum örgütü ile 7 yeminli mali müşavir, 27 serbest muhasebeci malî müşavir odasından görüş İs
tenerek hazırlanan taslak metin, çok sayıda meslek mensubuna incelenmek üzere gönderilmiş ve 
alınan görüşlerin hepsi her aşamada değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Yine, tasarı Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde, konuya vâkıf arkadaşlardan alt komisyon 
oluşturulmuş, alt komisyonda da tasarı enine boyuna tartışılarak ve bütün tarafların da görüşleri dik
kate alınarak son şekli verilmiş bulunmaktadır, özetle, tasan, Türkiye Büyük Millet Meclisine gel
meden önce ve geldikten sonra da geniş bir katılım ve mutabakata dayalı olarak hazırlanıp 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısında öne çıkan başlıca temel özelliklere şu şekilde 
değinebiliriz: Arkadaşlarım da ifade ettiler; her şeyden önce, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'dan 
yüzde 20'ye düşürülerek radikal bir indirime gidilmektedir. Diğer taraftan, kanun sistematiğinde, 
kanun dilinin sade, anlaşılabilir ve basit olmasını sağlayacak ifadelere yer verilmektedir. Yine, 
mükellef odaklı yaklaşımla, tam ve dar mükellefiyet esasında hükümlerin kendi içinde bütünlüğünü 
sağlayarak ayn bölümler şeklinde ele alınmakta ve kurum kazancına yönelik hükümler, Kurumlar 
Vergisi Kanununda toplanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 
Tasansıyla getirilen yeniliklerden başlıcalannı da şu şekilde ifade edebiliriz: Her şeyden önce, mev
cut, yürürlükteki kanunda yer alan istisna ve muafiyet maddeleri gözden geçirilerek bir kısmı 
günümüz ekonomik ve sosyal şartlarına göre yeniden düzenlenmekte, rekabeti bozan bazı muafiyet
ler tamamen ortadan kaldırılmaktadır. 

Yine, kooperatiflere ilişkin muafiyet, mevcut kanunda kooperatiflere ilişkin muafiyetler günün 
koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yine, global ekonominin gerektirdiği objektif vergi güvenlik müesseselerinden olan kontrol 
edilen yabancı kurum kazancı, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç 
dağıtımı ve zararlı vergi rekabetine yönelik vergi kesintisi uygulamaları sisteme dahil edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yine, mükelleflerle idare arasında sürekli uyuşmazlığa neden olan örtülü sermaye ve örtülü 
kazanç dağıtımı gibi müesseseler günün koşullan ve gelişmiş ülke Örnekleri de dikkate alınarak ob
jektif kriterlere uygun hale getirilmektedir. Bu kapsamda transfer fıyatlandınnası mekanizmasıyla 
firmalann küresel ekonominin imkânlarından yararlanarak vergi kaybına neden olmalan engellen
miş bulunmaktadır. 

Yine, zararlı vergi rekabeti yapmak suretiyle vergi kayıp ve kaçağına neden olan ve vergi cen
neti olarak bilinen yerlerde kurulu firmalarla mücadele için, Türkiye'deki firmaların bu bölgelere 
kâr transfer etmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Aynca, bu bölgelerde kurulu firmalar 
tarafından düzenlenerek Türkiye'deki vergi mükelleflerinin hesaplarına gider olarak intikal et
tirilecek faturalar üzerinden vergi kesintisi yapılması sağlanmaktadır. 
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Yine, kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler başta olmak Üzere, zarar mahsubu, mat
rahın tespiti, yurtdışı ve yurt içerisinde ödenen vergilerin mahsubu ile tasfiye, devir ve birleşmeyle il
gili müesseselerin işleyişinde ortaya çıkan sorunlar ve tereddütlü konular açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüştüğümüz Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısında en 
önemli değişiklik -ifade ettiğimiz gibi- Kurumlar Vergisi oranındaki indirimdir. Kurumlar Vergisi 
oranı mükellefler açısından yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmektedir. Yüksek vergi oranları, 
yatırım ve istihdamın önünde en büyük engellerden birisi konumundadır; bu nedenle, müteşeb
bisimizin uluslararası piyasada rekabet gücünü artırmak ve doğrudan yabancı sermaye yatınmlannı 
teşvik etmek amacıyla bütçe disiplini ve ekonomideki gelişmeleri de dikkate almak suretiyle halen 
yüzde 30 olarak uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi oranı bu tasarıyla yüzde 20 seviyesine çekil
miş bulunmaktadır. 

Yine, bilindiği üzere, Yüce Meclisimizin daha önce kabul ettiği bir değişiklikle de Gelir Ver
gisi mükellefleri için uygulanan tarifede de değişikliğe gidilerek ücret gelirleri ile diğer gelirler için 
ayrı ayn uygulanan tarife teke indirilerek tarifedeki dilim sayısı dört olarak belirlenmiş bulunmak
tadır. Böylece, beyannameyle beyan edilen gelirlerde de yüzde 15'ten başlayıp yüzde 35'te sona eren 
bir yapı oluşturulmuş bulunmaktadır. Gelir Vergisinde uygulanan en yüksek oranın yüzde 35'e, 
Kurumlar Vergisi oranının ise yüzde 20'ye indirilmesiyle birlikte kurum kazançları üzerindeki top
lam vergi yükü Türk yatırımcılar İçin yüzde 44'ten yüzde 34'e, yabancı yatırımcılar için ise, Tür
kiye'de oluşan vergi yükü bakımından yüzde 37'den yüzde 28'e inmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Kurumlar Vergisindeki bu oran indirirniyle ne amaçlanmaktadır, onu 
kısaca sizlerle paylaşmış olalım: Her şeyden önce. Kurumlar Vergisindeki bu oran indirirniyle, ül
kemizin yatırım iklimini iyileştirmek için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Vergi oran
larında yapılan indirim, ülkemizin, Türkiye'ye komşu bulunan ve Avrupa Birliğine tam üye olmuş 
ya da olacak ülkelerle yabancı sermaye yatınmlannı çekebilmesi bakımından rekabet etme 
kapasitesini büyük ölçüde artıracaktır. Nitekim, Kurumlar Vergisi oranımızın yüzde 30 olduğu 
durumda, Türkiye, OECD ülkeleri arasında Kurumlar Vergisi oranı açısından 17 nci, kurum kazan
cı üzerindeki vergi yükleri açısından da 13 üncü sırada bulunmaktaydı. Bu tasarıyla oranın yüzde 
30'dan yüzde 20'ye çekilmesi sonucu, vergi oram ve vergi yükleri açısından ülkemiz OECD ülkeleri 
arasında 5 inci sıraya yükselmektedir. Yani, 17 nci sıradan, 13 üncü sıradan 5 inci sıraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Pek tabiî ki, bu durum, Türkiye'nin üretime dayalı yatırımlar için bir cazibe merkezi 
haline gelmesine katkıda bulunacak ve ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını hızlan
dıracaktır. Aynca, yabancı sermaye yatırımlarının hızlanmasının dışında, yerli yatırımcımızı da ül
kemizde daha fazla yatınm yapmaya, yatınmlannı vergi oranı düşük olan komşu ülkelerde yapmak 
yerine Türkiye'de yapmaya sevk edecektir. 

Değerli arkadaşlarım. Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesiyle birlikte, yine, mükelleflerin 
vergi oranlarını bahane göstererek kayıt dışı çalışmaları önlenecektir. Yapılan bu çok önemli tutar
daki oran indirimi, mükelleflerimizin, vergi oranlannın yüksekliğini gerekçe göstererek kayıt dışına 
yönelmelerini engelleyecek ve bu bahane ortadan kalkmış olacaktır. Yine, bu oran indirirniyle bir
likte, vergiye gönüllü uyum artacaktır ülkemizde. Bu oran indirimi, aynı zamanda, psikolojik bir et
ki oluşturacak ve halihazırda boş beyanname veren ve vergi ödemeyen mükellefleri vergi öder hale 
getirecektir. Daha fazla sayıda mükelleften daha fazla miktarda vergi tahsil edilmeye başlanacaktır. 
Bu durum ise, vergi tahsilatlarında artışı sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; özetle, bu kanun tasarısıyla, sade, anlaşılır ve 
günün ekonomik koşullarını dikkate alan, vergi güvenlik müesseselerini de içinde barındıran, 
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yatırım ve istikrar ortamına katkı sağlayan, vergi oranı düşük, toplumsal mutabakata dayalı, kayıt-
dışıhğa ilişkin yüksek vergi gerekçesini de ortadan kaldıran ve mükellefin vergiye gönüllü 
uyumunu sağlayan bir sistem oluşturulmaktadır. 

Bu kanun tasarısının hazırlanmasında emeği geçen, başta Maliye Bakanlığı yetkilileri olmak 
üzere, tüm kişi ve kuruluşlara, komisyonlarda görev alan, katkıda bulunan arkadaşlarımıza ve 
kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu kanun tasarısının bugün Genel Kurul görüşmeleri sırasın
da, AK Parti Grubunun dışında bu kanun tasarısına destek veren Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Anavatan Partisi Gruplarına ve diğer milletvekili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor; kanunun, ül
kemize, milletimize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ceylan, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime, yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.0» 

BAŞKAN: Başkanveklll Nevzat PAKDİL 

KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1192 sıra sayılı kanun tasan sının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Millet
vekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1170, 2/719) (S. Sayısı: 1 i 92) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının gruplar adına konuşmaları tamamlanmıştı tümü üzerinde. 

Şimdi, şahsı adına ilk konuşmacı, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi. 

Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kurumlar 
Vergisi Kanunu Tasarısının en önemli özelliğinin, Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 
20'ye inmesi olduğunu ifade etmiştim. Konuyu, bu çerçevede biraz daha ele alıp, derinleştirmek 
istiyorum. 

Oran indiriminin Kurumlar Vergisi hâsılatında bir azalış yaratacağı açıktır. 2006 yılı bütçesine 
baktığımızda, Kurumlar Vergisindeki oran indiriminin bütçe gelirlerinde öngörülmediği görülecek
tir. Kurumlar Vergisi hâsılatının 2006 yılı düzeyiyle 2005 yılı düzeyi aymdır. Yani, gayri safî millî 
hâsılaya olan oranlar itibariyle Kurumlar Vergisi hâsılatı düzeyinin 2006 yılında da korunduğunu 
görüyoruz. Yani, bütçe yapılırken oran indirimi öngörülmemiştir. Bu, hangi açıdan önemlidir; bu, 
şu açıdan önemli: Bu indirimin vergi gelirlerinde yaratacağı bir azalış var. Bu azalışın eğer herhan
gi bir şekilde nasıl telafi edileceği planlanmış değilse, oran indiriminden beklenen faydanın, bu in
dirimin yaratacağı gelir azalışının telafi edilemeyecek olması nedeniyle ortaya çıkacak zararlarla or
tadan kaldın İması mümkündür. Yani, bir yandan oran indirimiyle daha uygun bir yatırım ortamı 
yaratıp, daha çok yatırım arzu ederken, bütçe dengelerinin sarsılıyor olması nedeniyle ve malî disip
linden uzaklaşılıyor olması nedeniyle -zaten Hükümetin bu yıl içerisinde malî disiplinden uzaklaş
tığının birçok örneğini gördük- bu nedenlerle, ekonomide bu oran indiriminin olumsuz bir etki 
yaratması ihtimalini de Hükümet göz önüne almak zorundadır. Yapılması gereken, oran indiriminin 
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yaratacağı azalışın, vergi gelirlerinde meydana gelecek azalışın nasıl telafi edileceğinin Hfikümet 
tarafından açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. Eğer bu konulmazsa, nasıl olsa biz bunları 
hallederiz, çözümleriz düşüncesinde olunursa, mayıs ayı basından bu yana ekonomide yaşadığımız 
problemin, çalkantının, bir mini krizin çok daha derinleşmesi ihtimaline katkıda bulunabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oran indirimlerinin sadece Türkiye'ye mahsus ol
madığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vergi rekabeti nedeniyle, özellikle gelir üzerinden 
alınan vergilerdeki oranlan indirmek zorunda kaldıklarını, yine tasarının tümü üzerindeki değerlen
dirmelerimi yaparken ifade etmiştim. Bu, gerçekten, özellikle gelişmekte olan ülkeleri yakından il
gilendiren bir konu. Bu konuda OECD ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların bir uyumlaştırma prog
ramı yapmalanna ihtiyaç vardır. Ben, Saym Maliye Bakanmın, bu konuda uluslararası kuruluşlarda 
öncülük etmesini temenni ediyorum. Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan ortak Kurumlar 
Vergisi matrahı, ortak Kurumlar Vergisi kapsamı, yani ortak muafiyetler, ortak istisnalar gibi, 
başarılması belki bir hayli güç; ama, günün birinde mutlaka başarılmak zorunda olan bir uy
gulamanın çok daha süratlendirilmesine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, Türkiye, rekabet ettiği ülkeler 
nedeniyle kendisini bu kıyasıya rekabetten hiçbir zaman alıkoyamayacak ve sürekli, oran indirim
leriyle karşı karşıya kalacaktır. Bunun, kamu maliyesini ne kadar olumsuz etkileyeceğini hepimiz 
biliyoruz. Oysa, bunun bir sının vardır, bir yerden sonra oran indirimleriyle bir yere varmanız müm
kün değildir; kamu maliyesi buna izin vermez ya da eğer yapmak zorunda kalırsanız, birtakım kamu 
harcamalarından vazgeçmek zorunda kalırsınız. Bunu, kimi ülkeler "dibe doğru yanş" olarak isim
lendiriyor. Yani, kazananı olmayan, sürekli herkesin oran indirdiği, oran indirmek suretiyle birbiriy
le rekabet zorunda kaldığı bir yanş, dibe doğru yanş; kazananı yok. 

Bunun dışında ne olabilir; biraz önce sözünü ettiğim bir uyumlaştırma, dolaylı vergilerde, nasıl 
Katma Değer Vergisinde, Özel Tfiketim Vergisinde Avrupa Birliğinin direktifleri varsa ve üye ül
keler bunlara uymak zorundaysa... Örneğin, Avrupa Birliğine üye ülkeler hiçbir zaman Katma 
Değer Vergisindeki genel oranı yüzde 1 S'in altında belirleyemezler. Avrupa Birliği bir alt sınır koy
muştur, hiç kimse yüzde 15'in altına inemez. Genel oranı kastediyorum. Gıda maddeleri veya bir
takım sektörlerde indirimli oran uygulanması hali hariç. Kurumlar Vergisinde böyle bir yaklaşıma 
ihtiyaç vardır, yani bir vergi uyumlaştırmasına ihtiyaç var. Bu vergi uyumlaştırmasının uluslararası 
düzeyde olması, buna OECD ve Avrupa Birliğinin öncülük etmesi, bu öncülüğü de Türkiye Maliye 
Bakanının yapması uygun olur diye düşünüyorum, 

Dibe doğru yarıştan kurtulmanın bir ikinci alternatifi de nedir; buradan vazgeçtiğiniz oran in-
dirimiyle karşı karşı kaldığınız gelir azalışını, diğer vergilere yüklenmek, o vergilerde artınma git
mek suretiyle telafi etmek; Özel Tüketim Vergisine, Katma Değer Vergisine, bu tip dolaylı vergilere 
veya emek üzerindeki birtakım vergileri artırmak suretiyle telafi etmektir. Türkiye'de bir anlamda 
yapılan budur. 

Birkaç ay önce Gelir Vergisi Kanunu tarifesinde değişiklik tasarısını görüşürken, hatırlarsınız, 
beyannameli mükelleflerde, yani ücret geliri dışında gelir elde eden kişilerde Gelir Vergisi tarifesi 
5 puan indirilirken ücretlilerde bu indirim yapılmamış, ücretlilerin diğer tarifeye kıyasla 5 puan 
daha indirimli oranda vergilenme olanağını sağlayan düzenlemesi ortadan kaldırılmıştır. Bunun an
lamı, ücretliler üzerindeki vergi yükünün mukayeseli olarak ağırlaşmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, istihdam üzerindeki vergi yükünde, imalat sanayiinde çalışan bir işçinin 
ödediği vergilerin elde ettiği ücrete kıyasla oranının yüzde 42,7 olduğunu düşünürsek ve bunun 
OECD içerisinde en yüksek oran olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin, istihdam üzerindeki vergi 
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yükünü azaltmak gibi bir gerçekle, zorunlulukla karsı karsıya olduğunu görürüz. Türkiye, gerçek
ten rekabet ettiği ülkelerle ekonomisini rekabete sokmak istiyorsa, önce istihdam üzerindeki vergi 
yükünü de İndirmesi gerekir. 

Ben, Kurumlar Vergisi oranı İndirilirken, diğer alanlarda Türkiye'nin hangi ihtiyaçları ol
duğunu ve hangi gerçeklerle karşı karşıya bulunduğumuzu sizlerin dikkatine sunmak istedim. 

Tasarının tümü üzerindeki değerlendirmemi yaparken, zaman darlığı nedeniyle transfer fiyatlandır-
ması konusundaki görüşlerimi tam ifade edememiştim. Şimdi, çok kısaca onlara değinmek istiyorum. 

Transfer fiyatlandırması yöntemi olarak tasarının benimsediği yeni ve güzel bir müessese var. 
Bu, uluslararası uygulamalar dikkate alınarak Türk vergi hukukuna kazandın İmiş bir uygulamadır. 
Buna göre, ister tam mükellef olsun isterse uluslararası şirketler olarak isimlendirebileceğimiz, mer
kezi yurt dışında olan şirketler olsun, bunların ilişkili şirketlerle yapmış oldukları işlemlerde em
saline kıyasla daha düşük veya yüksek fiyatlar üzerinden alım-satım ilişkisinde bulunması 
nedeniyle Türkiye'de oluşan kârın bir başka ülkeye veya bir başka kuruma aktarılmasının önlen
mesidir bu müessesenin amacı. Ama, bu müessese getirilirken OECD'nin bu konuda hazırlamış ol
duğu rehberden yararlanılmıştır. Ancak, OECD'nin benimsediği 3 adet geleneksel yöntem bu mad
de uygulamasında benimsenirken, bu 3 adet geleneksel yöntemin mükelleflere hitap etmemesi 
habnde, mükellefler dilerlerse, diledikleri bir yöntemi kendileri seçebileceklerdir. Bunu, maddede 
sayılan yöntemlerin ortadan kaldırılma olanağının mükellefe verilmesi olarak yorumluyorum. 
Bunu, maddenin getirmek İstediği güvenlik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, I dakika eksürenizle konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...maddenin sağlamak istediği vergi güvenliğini ortadan kaldıran bir düzenleme olarak 

görüyorum. 

Yine, maddenin gerekçesine baktığımızda, bu konuda, mükellefler, arzu ederlerse OECD'nin 
"Çokuluslu Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Vergi Rehberi" kitabında önerdiği kâr paylaşım yön
temini kullanmaları da mümkün bulunmaktadır; ancak, gerekçede mükellefin seçimlik hakkı olarak 
ortaya konulan bu yöntemin maddede sayılması ve mükellefler açısından zorunluluk arz eden bir 
hüküm olarak düzenlenmesi çok daha doğru olurdu. Bu yöntem, birçok OECD üyesi ülke tarafın
dan daha sıkça kullanılmaya başlanmış olan bir yöntemdir. 

Ayrıca, bu madde gerekçesinde, OECD rehberine atıfta bulunarak, OECD rehberini, âdeta, 
gerekçeyle, Türk vergi mevzuatına dahil etme yaklaşımını da doğru bulmuyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Hamzaçebi. 

Madde üzerinde şahsı adına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım, 
öncelikle, bu kanun tasarısıyla ilgili olarak, ilk defa, genel gerekçede, geçmişte bu Kurumlar 

Vergisiyle ilgili olumlu sözlerin söylendiğini görüyorum. Genel gerekçelerde hep geçmiş kötûlenir-
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ken, geçmişteki yanlışlıklar ifade edilirken, burada, bugüne kadar bu Kurumlar Vergisi uy
gulamalarının, bu yeni kanunla beraber, geçmişin eleştirisinden ziyade, geçmişte görmüş olduğu, 
yerine getirmiş olduğu fonksiyona olumlu yaklaşılmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, son derece önemli bir kanunu görüşüyoruz. Türkiye'de Kurumlar Ver
gisi Kanununun çıkmasını bekleyen çok sayıda kişi ve kurum var. Ancak, bu konu, Türkiye'de, ilk 
gündeme, Sayın Başbakan tarafından bundan yaklaşık altı ay önce getirildi. Sayın Başbakanın bir 
Grup konuşmasında "Kurumlar Vergisi oranını yüzde 30'den yüzde 20'ye İndiriyoruz" şeklindeki bir 
konuşmasından sonra, bunun çok kısa süre içerisinde Meclis gündemine geleceğini ve Mecliste 
kanunlaşacağını düşünüyorduk; ancak, o konuşmanın üzerinden altı ay geçtikten sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiş olması karşısında da, bu hayretimizi ifade ermekten de 
vazgeçemeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Kurumlar Vergisini görüşürken, Türkiye'de ekonomik alanda 
çok ciddi sıkıntılar yaşanan bir günü hep beraber yaşadık. Borsa çöktü, faiz oranları alabildiğince 
yükseldi, döviz fiyatları 1,60 YTL civarına geldi, âdeta, Türkiye'deki bütün insanların yarının ne 
olacağından endişe taşıdığı bir günde böyle bir kanun taşansın: görüşüyoruz. 

Şimdi, bugüne kadar dünyadaki likidite bolluğu ve bu likidite bolluğunun gelişmekte olan ül
kelere yöneldiği, sıcakparanın âdeta o ülkelere aktığı günleri yaşadık; ama, içinde bulunduğumuz 
bu günlerde, bu durum tamamen tersine dönmüştür. Artık, paralar riskli ve gelişmekte olan ülkeler
den daha az risk taşıyan, gelişmekte olan ülkelerdeki bu paraların gelişmiş ülkelere doğru dönmeye 
başladığını görüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri, FED faiz oranlarını yüzde 5'e çıkardı; Avrupa Merkez Bankası 
yüzde 2,5. Ama, bugüne kadar Türkiye'deki o cazip reel faizden dolayı oralardaki bu kaynak faz
lalıklarının Türkiye'ye gelmesinden mutlu ve memnun olan Hükümetin, durum tersine dönünce, ne 
yapacağını bilmez bir halde, piyasalardaki bu oluşumu âdeta seyreder bir tarzda, herhangi bîr 
müdahalede bulunmadan, olayları izleyerek vatandaşı sükûnete kavuşturmasının mümkün olmadığı 
ortadadır. 

Şimdi, Sayın Başbakan, bugüne kadar, hep Grup konuşmalarında borsadaki rakamları örnek 
gösterirdi. İşte, 35 000,40 000,45 000,48 000'lere kadar borsa rakamlarının ilerlediğini, Grup top
lantılarında, Sayın Başbakan, güzel cümlelerle, danışmanlarının hazırlamış olduğu o metinleri cam 
ekrandan okuyarak anlatırdı. 

Şimdi, bugün borsa 32 000. Sayın Başbakanın borsayla ilgili o parlak ve süslü cümlelerine 
kanan vatandaşların, bugün o küçük yatırımcıların borsada nasıl büyük bir mağduriyet içerisine 
girdiklerini yana yakıla öğreniyoruz. Onun İçin, bir Başbakanın borsa rakamlarını Grup toplan
tılarında ele alarak konuşmasının dünyada eşi ve benzeri olmayan bir örnek olduğunun altını çiz
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sıcakparanın Türkiye'den bir şekilde çıkması halinde Türkiye'deki 
ekonomik sıkıntılann hangi noktalara geleceği noktasında hep uyanlarda bulunmuştuk. İşte, son bir 
ay içerisinde 11 milyar dolarlık sıcakpara Türkiye'yi terk etti. 11 milyar dolarlık sıcakparanın Tür
kiye'yi terk etmesinin maliyetinin ne olduğunu Sayın Maliye Bakanı biraz sonra anlatır. Sayın 
Maliye Bakanımız hep söylerdi ki, faizlerdeki 1 puanlık bir artışın Türkiye'ye maliyeti 3 milyar 
dolar. Sayın Maliye Bakanımız hep bunu söylerdi. 

Şimdi, ben, Sayın Maliye Bakanımıza soruyorum: Türkiye'de son bir aydan, birbuçuk aydan 
beri şu belirsizlik ortamının ortaya çıkmasından dolayı Türkiye'nin kaybı ne kadar olmuştur Sayın 
Bakanım?! 
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Genel Kurula hitap et! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne kadar olmuştur; size de dönüyorum? 

AHMET YENİ (Samsun) • Sayın Başkan, böyle bir konuşma şekli var mı?! 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Milletvekilim, Sayın Maliye Bakanımız hep 
onu örnek verirdi; ben, onun için söylüyorum. Şimdi, bunun Türkiye'ye maliyetinin ne kadar ol
duğunu Sayın Maliye Bakanımız açıklasın. 

Biz hep diyorduk, bakınız, bu cari açığı sıcakparayla belli bir yere kadar finanse edebilirsiniz; 
ama, öyle bir an gelir, öyle bir nokta gelir ki, bu sıcakpara bir şekilde yurt dışına çıkarsa, siz, 
piyasaları kontrol etme noktasında ciddî sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Peki, bu sıcakpara Türkiye'ye niye geliyor? Yani, bir başka ülkeye gitmiyor da bu sıcakpara 
Türkiye'ye niye geliyor? Sıcakparanın Türkiye'ye gelmesinin Türk insanına bir maliyeti var. Bu 
sıcakpara Türkiye'deki yetmiş milyon insandan, yurt dışına çıkarken bir şeyler alıp götürüyor. Yok
sa, niye Türkiye'ye gelsin sıcakpara?! Türkiye'de reel faizler... Dünyanın en büyük reel faizleri Tür
kiye'de, onun için bu sıcakpara Türkiye'ye geliyor. Siz de, cari açığı bu sıcakparayla finanse 
ediyoruz, bu bir risk değildir şeklinde bir düşünce içerisindeydiniz. 

İşte, bugün gelinen noktada nasıl bir ciddî sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını görüyorsunuz. 
Artık, vatandaşlar bir yıl önceki gibi değil, ekonominin içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamdan 
dolayı bir gelecek endişesi içerisine girdiler; yatırımcılar bu endişe içerisindeler, borsa ve dövizle 
ilgilenenler bu endişe içerisindeler. 

İşte, böyle bir ortamda bir Kurumlar Vergisi indiriminin yapılmış olmasının Türkiye'ye şu an
da çok sağlıklı bir katkısı olacağı inancında değilim. Niçin; artık, Türkiye'ye gelenlerin, Tür
kiye'deki yatınm ortamının, artık, eskisi kadar kendilerine güven vermeyeceklerini dünyadaki bütün 
yatırımcılar gördü. Onun için, bizce yapılması gereken, öncelikle, Türkiye'de istihdam üzerindeki 
vergi yüklerinin mutlaka azaltılması lazım, bu Kurumlar Vergisi indiriminin yanında istihdam 
üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması lazım. Enerji maliyetlerinin daha aşağıya çekilmesi lazım. 
Çünkü, bizim yatırımcılarımız, dünyayla rekabet etme şansını bu iki madde nedeniyle kaybetmek
tedirler. Kurdan dolayı bir sıkıntıları vardı yatınmcılanmızın; ama, kurun, şu anda 1,60 YTL 
civarında olmasından dolayı, o sıkıntıları bir nebze hallolmuştur; ama, Türkiye'de, biz, yabancı 
yatırımların, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmesini isterken, bizim kendi yatınm
cılanmızın yurt dışına kaçmakta olduklannı görüyoruz. İşte, son dönemlerde, özellikle tekstil 
alanında, Mısır'a, Suriye'ye, Romanya'ya, Bulgaristan'a, bizim yerli yatırımcılarımız yaünmlannı 
oraya götürmeye başladılar. Biz, Kurumlar Vergisini İndirirken, doğrudan yabancı yatırımları Tür
kiye'ye çekmeye çalışırken, kendi yatınmcılanmızın yurt dışına kaçmasının Önünü kesmemiz lazım, 
bu konuyla ilgili tedbirler almamız lazım. Türkiye bir ithalat cenneti haline gelmiştir ve bu neden
le, Türkiye'de ara mal üretimi yapan KOBİ'lerimiz, yatınmcılanmız ciddî manada sıkıntı içerisin
deyiz. 

Bakınız, bir rakam vereceğim: Türk Standartları Enstitüsü, 686 kalem mal, Türkiye'ye giren 
mal üzerinde TSE belgesi aranma meselesini gündeminden çıkarmıştır arkadaşlar. Bu ne demektir; 
Türkiye'ye, dışanda çok ucuz fiyatlarla üretilen kalitesiz ve nasıl üretildiği belli olmayan 686 kalem 
mal Türkiye'ye çok rahat bir şekilde girmektedir. Bunun karşılığında, bu mallan üreten kendi yerli 
üreticilerimiz çok ciddî sıkıntılar içerisindedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN • Sayın Kandoğan, 1 dakika içerisinde konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - O nedenle, biz, bu Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının, 
gecikmiş de olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesinden memnunuz. Bu uy
gulamanın, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam noktasında katkı sağlayacağı inancındayız. 

Ancak, bu noktada, kamuoyunda yaygın şekilde tartışılan bir konu var. Biliyorsunuz, Telekom 
Ofer'e satıldı. Eğer, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 2(fye indirileceği daha önceden 
açıklanmış olsaydı, acaba, bu Telekom 6,5 milyar dolara mı giderdi, yoksa, 10 milyar dolara mı 
giderdi? Bunun takdirini size bırakıyorum; çünkü, Telekomun kârlarını hemen okumak istiyorum: 
2002'de 536 000 000 dolar, 2003te 900 000 000 dolar, 2004'te I 146 000 000 dolar Telekom kar 
etmiş ve kârlılık oranı yüzde 20, yüzde 67, yüzde 27 oranında artmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Böyle kârlılık oranı artan bir kurumu satarken. Kurum
lar Vergisi indirimini yaptıktan sonra bunun satılmasının memleket ekonomisine çok daha fazla kat
kı sağlayacağı düşüncesiyle, bu duygu ve düşünceyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde 20 dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçek
leştireceğiz. 

Sayın Sağ, buyurun. 

KEMAL SAö (Adana) - Sayın Başkanım, arıcılığınızla. Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: 
Bir maliyeci olarak, yıllardan beri uygulamasını denetlemiş olduğum yatırım indirimi konusunda, 
birçok sanayici, bugüne kadar, kazancını vergiden muaf tutarak yatırımları artırmıştır; fakat, her ne 
hikmetse, geçen yıl bu yatırım indirimi kaldırıldı ve yerine yeni bir düzenleme getirilmedi, öte yan
dan, Türkiye'de teşvik önlemleri de, tedbirleri de eskisi gibi hem yaygm değil hem de pek çoğu 
yürürlükte değil. Şimdi, bu durumda, bir Maliye Bakanı olarak, yatırım indirimi yerine ne getirmeyi 
düşünüyorsunuz? Geçen yıl çıkmış olan, daha doğrusu, 2004 yılında çıkmış olan çiftçilik yasasını 
değiştirerek, yeni, sektöre] ve daha kapsamlı bir teşvik yasası çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ. 
Sayın Kepenek... 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkanım, aracılığınızla. Sayın Bakanımızdan, iki 
soruya yanıt vermesini istiyorum. 

Birincisi şu: Ülkemizde, vergilerin, dolaylı, doğrudan dağılımında, dolaylı vergilerin, yani, 
haksız, adaletsiz vergilerin payı, bu İktidar döneminde, yüzde 66'dan yüzde 70'e doğru çıktı. 
Kurumlar Vergisi doğrudan bir vergi. Şimdi, Kurumlar Vergisinin 10 puan azaltılması, toplam ver
gi yapısı içinde, o haksız; yani, dolaylı vergi oranını daha çok artırmayacak mı? Birinci soru bu. 

İkincisi: Kurumlaşma, günümüzde, yani, şirketlerin kurumlaşması, kurumlaşarak büyümesi, 
günümüzde, küreselleşen dünyada çok önemli bir konu, bir sorun. Ben yasayı incelediğimde, 
üzülerek belirteyim ki, ülkemizde kurumlaşmayı güçlendirecek, geliştirecek bir öğeye çok fazla 
rastlamadım. Şimdi, kurumlaşmanın geliştirilmesi, güçlenmesi konusunda, bu tasan, bir yeni yak
laşım, bir yeni gelişme süreci, bir atılım getiriyor mu? 
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Sorularım bundan ibaret. 
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın Sanbaş, buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana sormak istiyorum: Görüştüğümüz kanunla, Kurumlar Vergisi 

oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüyoruz. Bu bağlamda, 2005 yılı rakamları dikkate alınarak, 
Telekom ve TÜPRAŞ'ta, 2006 yılında bu indirimden yararlanacakların rakam olarak miktarı ne 
kadar olacaktır? Yıllık taksit ödemelerinin ne kadarım bu yüzde 10'luk vergi indirimiyle kar
şılayacaklardır? 

İkinci sorum: Bu kuruluşlar ihale edilmeden, bu vergi indiriminin yapılacağı neden şartnameye 
konulmamış veya açık deklare edilmemiş de, bu kuruluşlar satıldıktan sonra, ihale edildikten sonra 
açıklanmıştır? 

Üç: Bu kuruluşların sözleşmelerine, Kurumlar Vergisinde yapılacak İndirimlerin, bu şirketler
den ayrıca tahsil edileceği şerhi neden düşürmemiştir? 

Dördüncü bir sorum: Sadece Oger Grubunun; yani, Hariri'nin yıllık 450 trilyon lira indirimle 
ödemesi gereken yıllık taksitinin yüzde 25'ini karşılayacağı, on yıllık artan süreçler içerisinde sağ
lanan indirimin satış bedeline kavuşacağı, Telekomun bedava verildiğini ikrar edebilir misiniz 
Sayın Bakan? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş. 
Saym özyürek... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, aracılığınızla. Sayın -Bakana şu sorulan 
yöneltmek istiyorum: Öncelikle, Kurumlar Vergisi oranlanıun yüzde 30'dan yüzde 20'ye İnmesinin 
Hazineye getireceği yük nedir? 

Kurumların yatırım indiriminin kaldırılmasının Hazineye getireceği avantaj nedir? 
Üçüncü sorum, Çevre Bakanımız da buradayken: Çevreyle ilgili harcamaların, hiç yoksa belli 

bölümünün vergi matrahından indirilmesini düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın özyürek. 
Saym Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, 
1- özellikle çiftçiye yönelik ürünlerde -örneğin gübre gibi, örneğin mazot gibi- hâlâ yüzde 18 

KDV uygulamasına devam edilecek mi? Yerli ürünümüz, çiftçimizin ürettiği ürün, bu yüzde 18 
KDV'yle acaba rekabet edebilecek mi? Acaba bu girdilerde KDV indirimi düşünüyor mu? 

2- özellikle sigaraya uygulanan ÖTVde yerli ve yabancı sigara arasındaki ÖTV farkı bir hiç; 
yani, 1 800 000 olan bir sigara ile 5 000 000 olan sigara arasında 600 000 lira fark var. özellikle 
yerli tütünü ve yerli sigarayı teşvik etmek amacıyla; yani, bunlann Türkiye'de tüketimini sağlamak 
amacıyla acaba Tekelin ürettiği sigaralarda ÖTV oranım düşürecekler mi? Bunu düşünüyorlar mı? 

3- Acaba ücretlerden kesilen Gelir Vergisi stopajlarında, belli kademede, özellikle geçim 
yönünden, hayat standardı yönünden belli dilimlerde daha fazla indirim yapmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Kandogan, buyurun. 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 2û'ye indirilmesini destekliyoruz. Yüzde 
30'dan yüzde 20'ye İndirilmesinden sonra vergi gelirlerinde belli bir miktarda bir azalma olacağı 
da kuşkusuzdur. 

Şimdi, bu azalmanın önünü kesebilmek açısından yeni vergi artırımları söz konusu olacak 
mıdır? Vergi arttnmlannın en kolay yolu olan dolaylı vergi oranları, Avrupa'dakinin aksine, Tür
kiye'de yüzde 73'ler seviyesinde. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı, daha önce, bir ifadesinde şunu söylemişti: "Dolaylı vergi oranı 
bir ülkede yüzde 70"in üzerinde ise o ülkede vergi adaletinden bahsedilemez" demişti. Sayın Maliye 
Bakanımız aynı görüşünü sürdürüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandogan. 
Sayın Bakanım, buyurun. 

MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Takdir edersiniz, ben yeni geldim; Sayın Orman Bakanımız oturuyordu. Dolayısıyla, sorulan 
sorulan da tam olarak dİnleyemedim. Müsaade ederlerse, yazılı olarak cevaplandıracağız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - O zaman, daha süre var, yeni soru sorulabilir. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetersayısı, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Peki. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 80 kişi var Sayın Başkan; ben saydım, 80 kişi. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) • O da yok, o da yok... Saymaya gerek yok. Saymaya bile gerek yok. 
Salih Kapusuz bile yok. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) • Yok işte, Sayın Başkan! 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, ne yaparsan yap!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sıralara oturursanız, arkadaşlarımız sayacaklar. Lütfen efen
dim... Lütfen... 

ÎZZET ÇETİN (Kocaeli) - 1 dakikayı çok görüyorsun konuşma İçin, şimdi 10 dakika ek süre 
saymak için kullanıyorsun. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı 
vardır. 
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ÜMMET KANDOÖAN (Denizli) - Kaç kişi, allahaşkına ya?! 

BAŞKAN - Pardon. 

Kabul etmeyenler... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kaç kişi var, Sayın Başkan?! 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - İnsaf ya, 100 kişi yok şurada! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kaç kişi var?! 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, kabul edenleri oyladım. Kabul etmeyenler... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) • Nerede var?! 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kaç kişi var Sayın Başkan?! 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Göz var izan var ya! 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - 100 kişi yok şurada! İnsaf ya! 

BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - öğrenebilir miyiz kaç kişi var? 

ÜMMET KANDOÖAN (Denizli) - Kaç kişi var?! Kaç kişi var?! 
BAŞKAN - Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bolum 1 ilâ 20 nci maddeleri kapsamaktadır. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yalanı meslek edindiniz! Yalanı meslek edindiniz! 

BAŞKAN - Birinci bölüm üzerindeki söz talebi; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin 
Milletvekili Mustafa özyürek, Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan. 

Şahısları adına; Mustafa Özyürek, Mersin Milletvekili; Abdullah Erdem Cantimur, Kütahya 
Milletvekili ve Mustafa Elitas, Kayseri Milletvekili. 

Bu üç milletvekilimiz tekliflerini aynı anda vermişler. 
Konuşmaktan vazgeçen arkadaşımız var mı şahıslan adına? Saym Özyürek, Sayın Cantimur, 

Sayın Eli taş buradalar mı efendim? Yoksa, kura çekeceğim. 

Sayın Elitas?.. 
Sayın Elitas vazgeçiyor konuşmasından. 
MUSTAFA ELİTAS (Kayseri) - Vazgeçmedim Saym Başkan. 

BAŞKAN • Saym Elitas, konuşacak mısınız? 

MUSTAFA ELİTAS (Kayseri) - Evet, konuşacağım. 
BAŞKAN - Konuşacaksınız. 

Sayın Cantimur?.. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Konuşacaksınız. 

O zaman, bu üç arkadaşımız arasında kura çekeceğiz, ilk çıkan kurada kaybedecek, o konuş
mayacak, diğerleri konuşacak. 

Sayın Hüseyin Özcan, isterseniz, ilk sözü size vereyim; çünkü, eğer, Sayın Mustafa Özyürek 
şahsı adına da konuşmaya çıkacaksa, onları birleştireceğim. 
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Buyurun Sayın Ozcan. 
Sureniz 10 dakika. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasıyla ilişkili, Anavatan Grubu 
adına, ikinci bölümde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sizler, bu yasayı da, temel yasa olarak kabul ettiniz ve toptancı mantıkla gidiyorsunuz. Oysa, 
bu yasa içerisindeki 38 maddeyi tek tek görüşseydik de, halkın sorunlarını, dileklerini, isteklerini 
bu 38 madde İçerisinde anlatsaydık daha iyi olmaz mıydı?! Hatta, bu maddeleri toptan yaptığınız 
halde, Mecliste, maalesef, karar yetersayısı dahi -Sayın Başkanım, kusura bakmasın; ama- olmayan 
bir sayıyla kabul ediliyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Var var, Sayın özcan. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Belediye meclisi gibi yönetiliyor burası. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Vatandaşın gözünden kaçmıyor. Vatandaşın gözüne baka 

baka "var" diyemezsiniz Sayın Milletvekilim. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın, elbetteki, olumlu yönleri var. Biz, bu yasanın olumlu yönlerini 
destekliyoruz, özellikle, bu Kurumlar Vergisinden muaf tutulan kamu idaresi kuruluşunca, tarım ve 
hayvancılığı bilimi, fen ve güzel sanatları Öğretmek amacıyla İşletilen okullar, okul atölyeleri, kon-
servatuvaıiar, kütüphaneler, müzeler, sergiler, kitap, gazete, yayınevleri gibi, ayrıca kooperatiflerle 
ilgili konularda, gerçekten bu Kurumlar Vergisinden muaf olması bizleri sevindiriyor. Ayrıca, 
okulöncesi, İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim ve ar-ge ve sporun desteklenmesi konusundaki 
bu yasanın muafiyet içerisinde olması bunların, gerçekten çok iyi. 

Değerli arkadaşlar, bugün, ülkemizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 73'ünü, tüketim üzerin
den alınan vergiler oluşturmaktadır. Bu vergiler ki, yüzde 75'i bulan bu vergiler, halkın ödemiş 
olduğu dolaylı vergilerdir. Bu ise, gerçekten, bir adaletsizliğin bir örneğidir. Bu dengesiz bir 
durumda Gelir ve Kurumlar Vergisindeki kayıp ve kaçaklar önlenmediği için Tüketim Vergilerine 
yüklenilmekte, KDV ve ÖTV artmaktadır. Bu yüksek oluşum, gerçekten, halkımıza malî bir yük 
getirmektedir. 

Bunun için de yapılacak şey, özellikle, KDV ve ÖTVnin aşağıya çekilmesi ve bazı maddeler
de tamamen kaldırılması. Hatırlarsanız, seçim öncesi Sayın Başbakan demişti ki; "İlacın, kanın 
KDV'si olur mu?" Sayın Başbakan, acaba, ilaçtan ve kandan KDVyi kaldırdınız mı?! İnsanların, 
gerçekten, bu KDVyi ve ÖTV'yİ ödeyecek durumları yok. İş bulamıyor, aş bulamıyor, yoksullaş-
mış; siz, bunu, hâlâ seçim yatırımı olarak konuştuğunuzda, neden sözünüzde durmuyorsunuz?! 
Yarın bir seçim olduğunda, bu vatandaşlar size demeyecek mi, Sayın Başbakan, kanın KDV'si ol
maz diyordun, ilacın KDV'si olmaz diyordun, tarım girdilerinin KDV'si olmaz diyordun, neden kal
dırmadınız diye sormazlar mı? 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümet, 2001 krizinden günümüze yaşadığımız ekonomik durgunluk
tan zarar görenlerin, iyi niyetli mükelleflerin gecikme zamları ve cezalarında indirim yapması 
gerekirken, sahte belge düzenleyenleri; hayalî ihracat yapıp, 100 milyarlarca lirayı KDV iadesi 
olarak alanları affetmiştir. 

Sayın Bakanım, gerçekten, bu naylonfatura konusunda da, biliyorsunuz, birsürü şaibeler karış
mıştır. Bu hayalî ihracat yapan vergi kaçakçılarını ve naylonfaturayı affeden anlayış, kimin vergisini 
affetti? Yoksul insanların, köylülerin, işçilerin, iş bulamayan gençlerin alınterinin, çocuklarını 
okutan insanların alınterinin gelirlerini birilerine peşkeş çekerek diyebiliyoruz. 
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Neden peşkeş çekildi; çünkü, biz, bunların yanlış olduğuna "peşkeş" kelimesinin dahi ayıp 
olabileceğine inanıyoruz. Neden bunlann hakları gasbedildi diye. Sayın Bakanımdan da soruyoruz. 
Her önüne geldiğinde af yaparak, bu insanları mağdur etmeye, yoksullaştırmaya, Türkiye'de 20 000 
000 inşam açlık sınırının altına getirmeye biç hakkımız yok. 

Bugün istihdam alanları, istihdam yapılan yerlerden vergi yükü çoğaltarak, sıcakparayı ül
kemize davet ettiğimizde, soruyorum, sıcakpara, bizim kaşımıza gözümüze mi meraklı, yoksa, 
kârına mı meraklı; elbette ki, sıcakpara, gelecek, ne kadar kâr ediyorsa ona bakar. 

Elbette ki. Kurumlar Vergisi konusundaki sıkıntılarımız var, düşürülsün; ama, bunu neyle telafi 
edeceğiz Kurumlar Vergisini düşürdüğümüzde? Kurumlar Vergisini düşürdüğümüzde, acaba, 
sigara, petrol fiyatları, tütün fiyatları, telefonların fiyatları ne oldu, nereye kadar çıktı? 

Geçenlerde, dün, zannedersem, basında ve radyoda diyor ki: "Türkiye'de, en fazla cep 
telefonundan vergi almıyor." Vatandaşın konuşmasından vergi alıyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. 

Değerli arkadaşlar, biz bu yasanın... Gerçekten, Hükümetin, yürürlükte olan IMF destekli istik
rar programına aynen uymakta kararlı olduğunu görmekteyiz. AKFnin seçim öncesi vaat ettiğinin 
hiçbirini yerine getiremiyor. 2005 yılında vatandaşın sırtına yüklenen vergilerden bahsetmek is
tiyorum. AKP İktidarı, milletvekili seçimlerinden, iktidara gelmeden evvel, ülkemizde vatandaşlar
dan alınan vergilerin çok fazla olduğunu, adaletsizlik ve acımasızlık olduğunu, iktidara geldiklerin
de kesinlikle düşürülmesi gerektiğini ve kayıtdışı ekonominin kayıt içine alınacağım söylüyordu; 
ama, yaklaşık dört yıldır İktidarınız döneminde, bırakın kayıt dışını da kayda almayı, kayıt altın-
dakinin, vergisini veren, vergisini zamanında ödeyen mükelleflerimizin boğazına sarılırcasına, vergi 
dairesinin müdürlerini inceleme tehdidi altında yaparak, zorla, cebren, vergi üzerine vergi aldınız. 

AKP döneminde kayıt içinde bulunan, vergisini ödeyen mükellefler için Türkiye "vergi cehen
nemi", buna karşılık vergi kaçıranlar ve kayıt dışında bulunanlar ise "vergi cenneti" olmuştur ve ol
maya da devam etmektedir. 

Diğer yandan, 2004 yılında enflasyon yüzde 10 olurken, 2005 yılında enflasyon ise yüzde 8 
İken, vergiler yüzde 18 civarında artmıştır. Dayanıklı tüketim mallan üzerindeki ÖTV, 2005 yılın
da yüzde 107 artmış; yani, buzdolabına, çamaşır makinesine, televizyona, bu bütçe rakamlanna 
göre önemli ölçüde artış gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu, doğru bir yaklaşım değildir. Bir ülkede vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı incelenirken, dolaylı ve dolaysız vergilerden toplanan vergiler içerisindeki payın 
karşılaştırılması gerekmektedir. 

Ülkemizde yirmibeş yıldan beri, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı sürekli 
olarak artmaktadır. Bu oran İÇSO'lerde yüzde 37 iken, 2003'te yüzde 67'ye, 2004te yüzde 70'e çık
mış, 2O05'te ise yüzde 74-75'i bulmuştur. Bir ülkede dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payı 
dolaysız vergilerden yüksek İse, o ülkede vergi adaletinden söz edilemez. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, AKP İktidarıyla, vergi adaletinden her geçen gün biraz daha 
uzaklaşmaktadır. Fakirin vergisi azalmamakta, aynı kalmaktadır. Bu Hükümet, aylık 400-450 mil
yon ve 1 milyar alan insanın vergisiyle, en üst kademedeki geliri olan insanların vergisi farklı uy
gulamalar içerisindedir. 

Yine yoksulluk vergisi olarak bilinen KDV'nin, Başbakan tarafından düşürülmesi söylen
mesine rağmen, bu gerçekleşmemiştir. Gecen seneki bütçedeki Gelir Vergisinin de, üst gelir grubun
da 5 puanlık indirim yapılmıştır. Türkiye'de, devlet, fakirden topladığı vergiyi, yüksek reel faiz adı 
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altında zengine ödeyen bir mekanizma isletmektedir. Bugünkü İktidar, fakirden aldığı daha fazla 
vergiyi yüksek faizlerle zenginlere transfer etmekte. Bu, AKP'nin maliye politikasının açıkça iflas 
ettiğinin bir neticesidir. 

Peki, bu düzenden kim mutlu? Bunun tek bir yanıtı var. Bu düzenden, hâlâ, olağanüstü reel faiz 
elde eden bir avuç rantiye mutludur. Bakın, onların hiç sesi çıkıyor mu?! Onlar mutlu, birikimlerini 
götürüyorlar devlet iç borçlanma senedine yatırıyorlar. Enflasyon üzerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın özcan, buyurun efendim, ek 1 dakika süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkanım, zaten, bu sorunları anlatmaya 1 dakika yet
miyor, halk gerçeği yaşıyor ve bunun, inan edin ki, gelecekte bunun hesabını AKP iktidarından 
soracaktır. Bu yasayı biz Anavatan Grubu olarak destekliyoruz; çünkü, olumlu konulan var; ama, 
yoksulun hakkını da gasbeden anlayışa da her zaman olduğu gibi karşı olmaya devam edeceğiz 

Bütün Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi şualarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına söz talep eden 3 arkadaşımız arasında çekilen kura sonucu 

Kayseri Milletvekilimiz Mustafa Elitaş, konuşma hakkından mahrum olmuştur; bilgilerine sunul
muştur. Çok adil bir şekilde kura çektik Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İktidar hep konuşuyor zaten. 
BAŞKAN • Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Mersin Milletvekili Sayın Mustafa 

özyürek; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim, sürenizi birleştirdim. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) -Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Kurumlar Vergisi Kanununun birinci bölümü hakkında söz istemiş bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden yazılarak bir tasan haline getirildi; şu 
anda, onu görüşüyoruz. Kurumlar Vergisinin eski şekli çok daha fazla madde içeriyordu; ama, bel
ki de, Meclisteki görüşmelerde kolaylık olsun diye maddelerin pek çoğu birleştirilerek daha az 
sayıda maddeden oluşan bir tasan hazırlandı. Şimdi, bu önlem yetmedi, bir de Kurumlar Vergisi 
temel yasa olarak kabul edildi, İki bölüm halinde görüşülecek. Oysa, Kurumlar Vergisinin Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak geniş emek harcadık, 
katkı verdik ve dedik ki, çok az maddesi üzerinde söz isteriz; onun için Genel Kuruldan çabuk 
geçer. Buna rağmen, İktidar Partisi, bu kanunu da temel kanun haline getirdi. Oysa, İçtüzüğün ilgili 
maddesi incelenirse görülecektir ki, Kurumlar Vergisi Kanununu temel yasa halinde görüşmek İç
tüzüğü zorlamaktır, ama, AKP, nedense, bekliyor bekliyor, üstüne gitmiyor belli konuların, sonra 
ya Meclis tatile girerken veya Avrupa Birliği bahanesiyle bir an önce bu kanunlann çıkmasını is
tiyor, öyle olunca da Mecliste, Genel Kurulda yeteri kadar tasarılar hakkında görüşme şansımız ol
muyor ve arkadaşlanmızm pek çoğu, komisyon aşamasında izlememişlerse, tasan hakkında fikir 
sahibi olamıyorlar. Bu, yanlış bir uygulamadır. İşte "muhalefeti dinlemekteııse, bir an önce kanun-
lan çıkarırız" diye başvurulan bu yöntem, gerçekten, son derece yanlıştır, antidemokratiktir ve 
göreceksiniz, böylesi antidemokratik yöntemler, bir yerde döner dolaşır, bu yola başvuranların aley
hine çalışır. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, Kasım 2005'te dedi ki: "Kurumlar Vergisini 10 
puan indirdik." İste, şimdi, görüşmekte olduğumuz tasan, kanunlaşırsa, o zaman, 10 puan indiril
miş olur, ama, Sayın Başbakan Öyle bir hava verdi ki, o anda Kurumlar Vergisi 10 puan indi. Oysa, 
Mayıs 2006'rîa verilen geçici Kurumlar Vergisi beyannamesinde yüzde 30 üzerinden vergi ödendi. 
Şimdi, bu kanun çıkarsa, mahsup etmek suretiyle, o fazla ödedikleri vergiden mükellefler kurtarıl
mış olacaklar. Yani, altı ay gecikmesinin haklı bir nedeni, haklı bir mazereti yoktu. İktidar, altı ay 
geciktirdiği. Meclise geldikten sonra altı ay geciktirdiği bir tasarıyı, bugün, burada, 2-3 saat içinde, 
muhalefete söz hakkı tanımadan yasalaştırmak istiyor. Bu, doğru değildir, bu, demokratik değildir 
ve muhalefetin, milletvekillerinin sesini kısmaya dönük bir çalışmadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kurumlar Vergisi, bizim vergi sistemimizin temel kanunlarından biridir. 
Özellikle, vasıtasız vergiler içinde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi en temel kanunlardandır ve 
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi vasıtasız vergi olduğu için de, vergi literatüründe, vergi doktrinin
de tercih edilen, KDV gibi, ÖTV gibi vasıtalı vergilere göre daha adil olduğu kabul edilen vergiler
dendir; ama, ne yazık ki, bizim, vergi sistemimiz içinde, toplam vergi gelirlerimiz içinde Kurumlar 
Vergisinin payı son derece düşüktür; hafızam beni yanıltmıyorsa, yüzde 8'ler civarında bir paya 
sahiptir. 

Şimdi, getirilen bu tasarıyla, en önemli değişiklik yüzde 30 olan Kurumlar Vergisi oranının 
yüzde 20'ye indirilmesidir. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak bütün vergilerdeki indirimi destekleriz. Onun için, burada, Kurumlar Vergisinde yapılmakta 
olan 10 puanlık indirimi de destekliyoruz. Ancak, burada. Gelir Vergisi Kanunu değişikliklerinde 
kabul edilen, Kurumlar Vergisi mükelleflerini de doğrudan etkileyen bir Önemli düzenleme yapıldı 
ve yatırım indirimi kaldırıldı. Yatırım indiriminin kaldırılmasıyla, küçük ve orta boy şirketler, özel
likle KOB t dediğimiz, Anadolu'da yatırım yapan şirketler cezalandırılmış oldu. Onlar... 

Sayın Başkan, Sayın Başkan, arkadaştan bir uyanrsanız... Sayın Başkan, Sayın Başkan, siz de 
izleyemiyorsunuz ama... Sayın Başkan, arkadaşları bir uyanrsanız; şeyimi bozuyorlar; yani, 
dışarıda sohbet etsinler veya burada oturuyoriarsa, dinlesinler. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Hatibi dinleyeyim. 
Buyurun Sayın Özyürek, Genel Kurula hitap ediniz. 

MUSTAFA OZYÜREK (Devamla) - Sayın Baştopçu... Sayın Baştopçu, siz de dinlerseniz 
memnun olurum. 

BAŞKAN • Sayın Önder, efendim, Hatip... 

MUSTAFA OZYÜREK (Devamla) - Gerçekten yüksek sesle olunca, insicamım bozuluyor, 
tadı kaçıyor. Zaten çok az sayıda dinlemek isteyen arkadaşlarımız burada. Dinlemek istemeyenler, 
dışarıda, kulise çıksınlar. Galiba bir maç da var, onu da izleyebilirler. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HALİL ÖZYOLCU (Ağrı) - Cazip gelirse... 

MUSTAFA OZYÜREK (Devamla) - Efendim?.. 

HALİL ÖZYOLCU (Ağn) - Cazip gelirse... 
MUSTAFA OZYÜREK (Devamla) - Cazip gelirse... Hayır... Cazip fıkralar da anlatabilirim; 

ama, ciddî bir şey konuşuyoruz. Kurumlar Vergisini çok daha cazip hale getirme şansına sahip 
değilim. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, 10 puan indirmek suretiyle kimlere avantaj sağladık, ona bir 
bakalım. 

Şimdi, zaten. Kurumlar Vergisinin yüzde SO'den fazlasını çok sınırlı sayıda mükellef öder. İşte, 
bankalar, Telekom gibi özelleştirdiğimiz, Ögerlere sattığımız kuruluşlar öder. Yani, biz, 10 puanlık 
indirim yapmak suretiyle, büyük fınans kuruluşlarının, büyük bankaların, Telekom gibi özelleştir
diğimiz kuruluşların vergilerini 10 puan indirmiş oluyoruz. Buna karşılık, yatırım yapan, istihdam 
yaratan, ihracat sağlayan küçük ve orta boy mükelleflerin yatırım indirimini kaldırmak suretiyle yük
lerini artırmış oluyoruz. Burada, büyük bir adaletsizlik ve büyük bir haksızlık meydana gelmektedir. 

Arkadaşlarım da İfade ettiler; zaten, teşvik sistemini illere yaymak suretiyle, sektörel bazda bir 
teşviki reddettiğimiz için, uygulanabilir bir teşvik sistemimiz kalmamıştır. 

Yatırım indirimi, I960'lı yıllardan beri uyguladığımız, mükelleflerin çok yararlandığı, Özellik
le sınai işletmelerin, küçük ve orta boy işletmelerin, KOBİ'terin yararlandırıldığı bir indirimdi; şim
di, bunu kaldırıyoruz. Bunlardan aldığımız vergileri kime veriyoruz; büyük bankalara veriyoruz, 
ögerlere veriyoruz, Haririlere veriyoruz. Burada büyük bir dengesizlik, büyük bir haksızlık 
yapılıyor. 

Gelir Vergisi Yasası burada görüşülürken de ifade etmiştim; geliniz, yatının indiriminin kal
dırılmasından vazgeçiniz. Eğer, bunu yaparsanız, gerçekten, küçük ve orta boy işletmelere, sınaî 
kuruluşlara büyük bir avantaj sağlamış olursunuz. 

Şimdi, bunu yapmadığımız zaman, bu yasa, dediğim gibi, büyük şirketleri Ödüllendiren, küçük 
ve orta boy işletmeleri cezalandıran bir sistem, bir vergi kanunu haline gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, tasarıya göz atma fırsatınız varsa, taşandaki pek çok maddenin 
Gelir Vergisi Kanununa dayandığını göreceksiniz. Onun için, Gelir Vergisi Kanununda yapılması 
gereken değişikliklerin bütünüyle yapılması, yani, Gelir Vergisi Yasasının da yeni baştan yazılıp 
yasalaşması, Kurumlar Vergisinin ondan sonra yasalaşması gerekirdi. Bunun niçin yapılmadığım 
sorduğumuzda, ilgililer, yetkililer dediler ki "Kurumlar Vergisi hazırladık, yeni baştan yazdık, onu 
getirdik, Gelir Vergisini henüz tamamlayamadık." Oysa, bu tersine bir işlem oldu, önce Gelir Ver
gisini oluşturmamız gerekiyordu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım. Kurumlar Vergisi mükelleflerinde de, özellikle küçük ve orta boy 
mükelleflerde, çok geniş ölçüde vergi kayıp ve kaçağı vardır, vergi ödememe alışkanlığı çok yay
gındır. Bu kanunda, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele etme anlamında, önemli bir madde, önemli 
bir müessese getirilmemektedir. 

Belki, arkadaşlarımız, örtülü kazanç, örtülü sermaye konusuna, belli şartlarda daha işlerlik 
kazandırdıklarını söyleyebilirler, ama, bu yeterli değildir. Zaten, vergi kayıp ve kaçağının esası, 
hâsılatın kayıtlara intikal ettirilmemesidir. Eğer, siz, hâsılatınızı, sattığınız malın bedelini, tahsil et
tiğiniz herhangi bir geliri sisteminize yazmıyorsanız, naylonfaturalar yoluyla, kayıtdışı alışveriş 
yoluyla yapıyorsanız, zaten, kendiliğinden, artık, vergi kaçakçılığı sistemine girmiş olursunuz. Bun
ların önüne geçecek, vergi kaçakçılığıyla mücadele edecek bir düzenlemeyi, burada, Kurumlar Ver
gisinin içinde, ne yazık ki, görmüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, vergi sistemimiz, bir kayıtdışı ekonomi nedeniyle büyük bir tehdit altın
dadır; zaten, resmî açıklamaların, çeşitli araştırmacıların görüşlerinin birleştiği nokta, bizim 
ekonomimizin aşağı yukarı yüzde 50'sinin kayıtdışı olduğudur. Şimdi, böylesine kayıtdışı!iğin yay
gın olduğu bir ekonomide, İstediğiniz Kurumlar Vergisini çıkarınız, istediğiniz Gelir Vergisini 
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çıkarınız, sonunda. Ödeyen, içinden gelen vergi ödemeye devam ediyor, İçinden gelmeyen vergi 
Ödemiyor. Yani, bir anlamda, mükelleflerin insafına terk edilmiş bir vergi sistemiyle karşı kar-
şıyayız; çünkü, vergi kaçırdığınız zaman yakalanma ihtimaliniz oldukça zayıftır, vergi inceleme 
oranlan düşüktür; tesadüfen yüzde 2, yüzde 3 olan vergi İnceleme oram çerçevesinde sizin beyan
nameniz incelense, matrah farkı bulunsa, bu sefer, yargıdan dönme ihtimali çok fazladır, öyle olun
ca da, vergi ödemek, ne yazık ki, bizim sistemimizde, Türkiye'de, mükelleflerin insafına kalmış bir 
sistemdir. 

O bakımdan "Kurumlar Vergisini yeni baştan yazıyoruz, Kurumlar Vergisini yeni baştan oluş
turuyoruz" iddiasıyla getirilen bir tasarıda, vergi kayıp ve kaçağı. Kurumlar Vergisi sistemindeki 
kayıp ve kaçağı önleyen, somut, net düzenlemeleri, önerileri, önlemleri burada görmek isterdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın özyürek, buyurun efendim; konuşmanızı tamamlayınız. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ne yazık ki, bu önlemleri görmekten mahrum kaldık. 

Özetlersek, Kurumlar Vergisinin 10 puan indirilmesi doğrudur, yerindedir; fakat, bunun yanın
da, bunu telafi etmek üzere yatırım indiriminin kaldırılması ise, ekonomi için, üretim yapan, istih
dam yaratan, ihracat yapan sektörler için büyük bir kayıp olacaktır ve onları, yatırımdan, istihdam 
yaratmaktan, İhracat yapmaktan alıkoyacaktır. 

Ben, bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın özyürek. 

Şahsı adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur, buyurun. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Cantimur,süreniz 5 dakika. 

ABDULLAH ERDEM CANTtMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1192 
sıra sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporu üzerinde, sahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygılarım
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1949 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanununda 1960 yılın
da değişiklik yapılmış olmasına rağmen, o günden bugüne değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, 
hâlâ, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarımıza cevap vermediği açıktır. Uçbuçuk yıldır gelişen 
ekonominin bir gereği olarak, ülkemiz, yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline germiştir; 
dolayısıyla, vergi sistemimizin yeniden yapılandın İması ve bazı karmaşık hususların yeniden 
düzenlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Diğer konuşmacıların da ifade ettiği gibi, gerçekten, önemli bir kanun teklifidir. Bu kanun tek
lifi, birçok, toplumun diğer kesimleriyle, ilgili kesimleriyle yapılan istişareler sonucunda Yüce 
Heyetinizin huzuruna getirilmiştir. Vergi sistemimizin yeniden yapılandırılması, AK Partinin Ön
celikli hedeflerinden bir tanesidir ve bu çerçevede, bu düzenlemeler yapılmıştır. 

Vergi kanunlarının basit, şeffaf ve anlaşılır olması, mükelleflerin orta ve uzun vadede projek
siyon yapmalarına müsaade edebilir bir şekilde olması, vergiciliğin en önemli prensiplerinden bir 
tanesidir. Aynı zamanda vergi kanunları, işletmelerin yaşamasına İmkân veren, geniş bir tabanda uy
gulama alanı bulan, vergiden kaçınmayı gerektirecek hükümlerden uzak olan, gönüllü katılımcılığı 
sağlayan bir yapıda olmalıdır. 
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Bu görüşmüş olduğumuz kanun teklifiyle, Kurumlar Vergisi oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye 
indiriyoruz ve yine, bu kanun teklifiyle, ki, kurumların geçici vergi oranlarını, yine, yüzde 30'dan 
yüzde 20'ye indiriyoruz. Yine, muafiyet ve istisnalar kapsamında bazı sınırlandırmalar, bu tasarıy
la, teklifle Meclisimizin gündemine geliyor. Yine, sistemin en büyük eksiği olan vergi güvenlik sis
temine ilişkin de bazı düzenlemeler, bu kanun teklifinde yer alıyor. Yapılan düzenlemeler, yerli 
yatırımcıyı daha fazla yatırım yapmaya teşvik edecek, yabancı yatırımcıyı da ülkemize çekecektir. 
Vergi oranlarının düşürülmesi yoluyla, kayıt dışının da önüne geçileceğini söylemek mümkündür. 

Dar ve tam mükelleflere ilişkin hükümler iki ayn bölümde yer almıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun içerisinde bulunan kurumlan ilgilendiren bölümler. Kurumlar Vergisi Kanununa taşın
mıştır ve ilgili fıkralar, cağımızın modern vergicilik anlayışına göre daha anlaşılır hale getirilmiştir. 

4 üncü maddede ise tüketim ve taşıma kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi muafiyeti kaldırıl
mıştır. Yine, aynı maddeyle, yapı kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi muafiyetine sınırlandırmalar 
getirilmiştir. Yapı kooperatifi tarafından kat karşılığı arsa teslimlerinde, her ortağa bir işyeri veya 
bir konut verilmesi halinde Kurumlar Vergisi muafiyeti söz konusu olacak, daha fazla teslim halin
de ise Kurumlar Vergisi muafiyeti söz konusu olmayacaktır. 

5 inci maddede, yurt dışında elde edilen iştirak kazançlarına ilişkin istisnalar düzenlenmiştir. 
Burada yapılan düzenlemeyle, yurt dışında elde edilen kârların Türkiye'ye getirilmesi amaçlanmış
tır. Yine, 5 inci maddede, kurumlar, gayrimenkul veya iştirak hissesi satışlarından elde ettikleri kân 
sermayelerine ilave ettiklerinde Kurumlar Vergisi muafiyeti söz konusuydu, yüzde 100'lük; yapılan 
düzenlemeyle, sermayeye ilave edilen bu kazancın ancak yüzde 75'i Kurumlar Vergisinden istisna 
edilebilir hale getirilmiş olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tararından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Cantimur, 1 dakikalık eksüre veriyorum; konuşmanızı, lütfen, tamamlayınız. 
Buyurun. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Yine, 8 inci maddeyle "İndirilecek giderler" 

başlığı altında, deprem sigortası primlerinin de gider sayılabilmesine ilişkin bir düzenleme söz 
konusudur. Yine, aynı maddede, sigorta şirketlerinin ayırdıktan bazı karşılıkların gider sayılabil
mesine bu maddeyle imkân sağlanmıştır. 

11, 12, 13 üncü maddelerde "örtülü sermaye" diye ifâde ettiğimiz sürekli yargıya giden bir 
husus, açık ve net şekilde ortaya konmuştur. Ortağın belli faiz oranıyla borç vermesi, ortağa taşınır 
veya taşınmaz mal satışı, şirkete ait gayrİmenkullerin ortağa veya ortaklara kiralanması gibi ihtilaf 
konusu olabilecek hususlar bu maddede yeniden düzenlenmiştir. 

14 üncü madde beyana ilişkindir. Hepinizin bildiği gibi, Kurumlar Vergisi beyanı nisanın 15'İn-
de, ödemesi ise nisan ayı içerisindedir. Yapılan bu düzenlemeyle, beyan nisanın 25'ine, ödeme 
süresi ise nisan ayının içine alınmak suretiyle, mükelleflere bir kolaylık sağlanmıştır. 

Teklifin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Sağ, soru soracak mısınız? 

KEMAL SAö (Adana) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sağ. 
KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Saym Bakana bir iki soru sormak is

tiyorum. 
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Şimdi, Telekomun 2004 kân, yanlış aklımda kalmadıysa I 200 000 000 dolar civarında idi-

yanltşım olabilir- ancak, yüzde 30 oranına göre, bu kârın vergisi 360 000 000, yeni orana göre bu 
kânn vergisi 240 000 000; yani, arada 120 000 000 dolar civarında bir fark doğacak 2O05'te. Tabiî, 
2006'da daha da artacaktır. Şimdi, bu durumda, biz, muhalefet olarak, Telekotnu alan firmanın elde 
ettiği bu kân nasıl yorumlayacağız; bu bir ikram mıdır değil midir? Bu konudaki Sayın Bakanımın 
yorumunu almak istiyorum; bir. 

İkinci soru: 2006 bütçesinde, yaklaşık 3 milyar YTL civarında, bu orandan dolayı bir azalış 
olacağını düşünüyorum. Bu vergi kaybmı nasıl telafi etmeyi düşünüyorlar? Bu konuda fikrini almak 
istiyorum. 

Son sorum: Kayıtdışı ekonomiyi önlemek için, Maliye Bakanlığı olarak ne yapmayı plan
ladılar? örneğin, benim bir düşüncem var: SSK prim oranlanma çok yüksek olması ve bu arada 
Katma Değer Vergisi oranının da yüksek olması itibariyle, özellikle benim seçim bölgem olan 
Adana'da, mahalle aralarında, gerçekten, tam anlamıyla kayıtdışı kalan yüzlerce atölye var. Bun
ların tek sebebi, SSK prim oranlarının yüksek oluşudur. Artı, piyasada belge alışverişini kötü yön
den etkileyen en önemli unsur da, hepimizin bildiği gibi. Katma Değer Vergisi oranlarının yüksel
tilmesidir. Ben, Kurumlar Vergisi oranının düşmesini tabiî ki olumlu karşılıyorum; ancak. Katma 
Değer Vergisi oranını da düşürmeden, vergide adaleti sağlamak pek mümkün gözükmüyor; daha 
doğrusu, kayıt dışını önlemek pek mümkün gözükmüyor. 

Ben bu konuda bir örnek vermek istiyorum: Adana İlinde, 1992 yılında, İlimizin vergi tahsilatı 
içerisindeki payı yüzde 3,2 iken, 2005 sonunda bu oran yüzde 0,70'e düşmüştür. Bunu nasıl yorum
layacağız acaba Adana için; ben merak ediyorum. Sadece, olay, göçle mi açıklanacak; sadece, baş
ka sosyal sebepler mi olacak; yoksa, Katma Değer Vergisinin kayıt dışını körüklemesini de dikkate 
almak gerekir mi? Bu konudaki, Saym Bakanın düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Özyürek, buyurun. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek is
tiyorum: Şimdi, bu tasarıyla, tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin muafiyeti kaldırılıyor. Acaba, 
tüketim ve taşıma kooperatiflerinin bu muafiyetlerinin kaldırılması suretiyle ne kadar bir vergi sağ
lanmaktadır? Tüketim ve taşıma kooperatiflerinin muafiyetini kaldırma konusunda Sayın Bakan ıs
rarcı olacak mıdır? Çünkü, bunların muafiyetinin devam etmesi yolunda verdiğimiz önergeler var, 
bunun kabulünü bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 

Saym Bakanım, buyurun. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, müsaade eder
seniz, Sayın Sağ, Türk Telekomun kân yüzde 30'a göre ödenseydi şu kadar olacaktı, yeni orana göre 
ne kadar düşüyor, bunu nasıl karşılıyorsunuz diyor. Yine, aynı konuşmasında, Saym Sağ, Kurumlar 
Vergisinin düşmesini tabiî ki olumlu karşılıyorum diyor. Şimdi, Kurumlar Vergisinin düşmesini 
olumlu karşılıyorsa, Türk Telekom bundan faydalanamaz mı diyelim yani? Bundan, bütün Tür
kiye'deki kuruluşların tamamı faydalanıyor; Türk Telekom da faydalanıyor, İş Bankası da fay-

- 3 4 3 -



TBMM B:114 13 . 6 . 200* O: 3 

dalanıyor, Akbank da faydalanıyor, diğerleri de faydalanıyor. Bu, bir politikadır ve bunu, çeşitli 
platformlarda, niçin düşürdüğümüzü de uzun uzun anlattık. Yatuımlann önünün açılması için, is
tihdamın artması için atılmış bir adımdır bu. 

Yine, 2006 bütçesi hazırlanırken 3 milyar vergi kaybı oluyor, bu nasıl önlenecektir diye 
soruyor Sayın Sağ. Şimdi, biz, bütçemizi hazırlarken, buna uygun bütçe hazırladık ve bütçemizde, 
bu oranların düşürülmesinden dolayı herhangi bir sapma söz konusu değildir, ne bizim malî disip
linimizden bir sapma söz konusu olacak ne faiz dışı fazlasından ne de bütçe açığı yönünden. Bunun
la ilgili, biz, bütün tedbirlerimizi aldık zaten; buna göre adım atıyoruz, bunu hesaplayarak adım 
atıyoruz. O bakımdan, bu konuda, kimsenin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek olmadığını 
düşünüyorum. 

Yine, kayıt dışını önlemek İçin neler yapılıyor diye... Biz, bu kayıt dışıyla ilgili olarak çok 
çeşitli adımlar atıyoruz ve bir önümüzde strateji planı hazırladık. Bu strateji planına göre, on yıl 
içerisinde, Türkiye'deki kayıtdışı ekonomiyi biz kayıtlı ekonomiye geçiş süreci olarak belirledik ve 
Avrupa Birliği ülkelerindeki düzeye gelmek üzere bu süreyi belirledik. Bununla ilgili, işte, bütün 
benzin istasyonlarına yazarkasa; bununla ilgili yapıyoruz. Belli paranın üstündeki ödemeler ban
kalar kanalıyla yapılabilir; bunun için getiriyoruz. Yeni Gelir İdaresini bunun için kurduk. Gelir 
İdaresinin altyapısını bunun için geliştirdik. Herkesin vatandaşlık numarasını vergi numarası haline 
getiriyoruz; bunun için yapıyoruz. Bununla ilgili birçok önlemlerimiz var; bunlar, saydıklarım bir
kaç tanedir. 

Tabiî, bunun yanında denetim de çok önemli. Denetimleri de daha teknik hale getirdik. 
Şimdi, Saym Sağ Adana Milletvekilimiz. Adana'daki vergi ödeme nispetleri düştüyse, genel 

vergi içerisindeki payı düştüyse, burada, yani, denetimi mi artıralım, onu mu demek istiyor acaba 
Sayın Sağ?! Ama, öyle isterse, onu da yaparız, Adana'daki denetimleri biraz artırırız. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Denetimleri artırmayalım, KDV oranlarını düşürelim, en uygun 
çözüm bu olacak. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Sağ, siz orada defterdarlık da 
yaptınız, bilirsiniz Adana'yı. Adana'yı bilirsiniz. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Evet, Sayın Bakanım, ben de onu söylemeye çalışıyorum; bunun 
düşürülmesi şarttır diyorum. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Peki, biz gereken tedbirlerimizi de 
alıyoruz o konuda; ama, tabiî, her şeyin de bir hesabı var, o hesaba göre hareket ediyoruz. 

Saym Başkan, Sayın Özyürek, tüketim ve taşıma kooperatiflerinin istisnasının kaldırılmasıyla 
ilgili sora sordu; bundan ne kadar vergi kazancınız oluyor dedi; bu istisnayı tekrar getirelim dedi. 

Değerli arkadaşlar, Kurumlar Vergisi, bu getirdiğimiz Kurumlar Vergisinin önemli özelliği, 
mevcut olan istisna ve muafiyetleri asgariye indirmek. Bunu yaparken de, aynı zamanda, haksız 
rekabete de mâni olucu birsürü istisnalar var; onlardan bir tanesi, bu tüketim ve taşıma kooperatif
leri istisnası, haksız rekabete sebep oluyorlar. Dolayısıyla, bunların istisnalarını biz kaldırıyoruz, 
bundan da vazgeçme gibi bir niyetimiz yok; ama, burada ristum istisnası var. Onlar, zaten 
gayelerine de, bu şekilde ermiş oluyorlar. Biz, bir taraftan istisnaları daraltarak, yapacağımız vergi 
indirimini herkese yapıyoruz. Yani, yalnız şuna, yalnız buna falan değil, belli kesimlere değil, her
kese uyguluyoruz. Onun için, istisnaları daraltıp, vergiyi indirme, bizim Hükümetimizin bir 
politikası; onu da arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN • Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayn ayn oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Mükellefiyet 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu ve Mükellefler 

Verginin konusu 
MADDE 1-
BAŞKAN - Madde üzerinde I adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının "Verginin konusu" başlıklı 1 inci mad

desinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafâ özyürek Ensar öğüt Berhan Şimşek 
Mersin Ardahan İstanbul 

Hasan Ören Yüksel Çorbacı oğlu İsmet Atalay 
Manisa Artvin İstanbul 

Kemal Sağ 

Adana 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) • Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAK1TAN (İstanbul) • Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Saym özyürek, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun. 

Süreniz 5 dakika. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, bu Önergemizde biz, iş ortaklıklannm 
Kurumlar Vergisi kapsamından çıkarılmasını öneriyoruz; çünkü, konulduğu günden bugüne, iş or
taklıkları müessesesinden olumlu bir sonuç alınamamıştır. İşlerliği olmayan bîr düzenlemedir. O 
nedenle, bu tasarıda tekrar muhafaza edilmesi, bize göre yanlış olmuştur. İş ortaklıklannm Kurum
lar Vergisi kapsamından çıkarılması amacıyla bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Yüce Heyetin takdirine sunuyoruz. 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın özyürek. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Mükellefler 

MADDE 2-
BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır, önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının "Mükellefler'' başlıklı 2 nci maddesinin 7 
nci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek Ensar Öğüt Berhan Şimşek 

Mersin Ardahan İstanbul 

Hasan ören Yüksel Çorbacıoğlu İsmet Atalay 
Manisa Artvin İstanbul 

Kemal Sağ 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) • Katılmıyoruz Saym Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım Sayın Özyürek? 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

İş ortaklıkları Kurumlar Vergisi mükellefiyeti şeklinde sağlıklı bir gelişme göstermemiştir. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylanmza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir; karar yetersayısı vardır. 

2 nci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tam ve dar mükellefiyet 

MADDE 3-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü madde... 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Muafiyet ve İstisnalar 
Muafiyetler 

MADDE 4-

BAŞKAN - Madde üzerinde 2 adet Önerge vardır, önergeleri, Önce geliş sıralarına göre okutup, 
sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı tasarının 4 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının "k" 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebİ AJİ Kemal Deveciler Mustafa Özyürek 
Trabzon Balıkesir Mersin 

Osman özcan Kemal Sağ 
Antalya Adana 

"k) Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece or
taklarla iş görülmesine (Konut yapı kooperatiflerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle gerçek veya 
tüzelkişilere inşaat yaptırarak İnşa edilecek konutların bir kısmını ve/veya bir kısım arsa ve/veya ar
sa payını müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere bu gerçek ve/veya tüzelkişilere vermesi ortak 
dışı işlem sayılmaz) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan ve faaliyete geçen üst 
kuruluşlara üye olan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim 
tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu İnşaat işlerini kısmen veya tamamen 
üstlenen gerçek kişilerle tüzelkişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla 
ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunan
lara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzelkişiliği adına tescil edilmiş olan 
yapı kooperatifleri," 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı tasarının 4 Üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonuna 
aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Deveciler Mustafa Özyürek 

Trabzon Balıkesir Mersin 

Osman özcan Kemal Sağ 

Antalya Adana 
"o) Münhasıran 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131 inci mad

desinde yer alan basılı kâğıt ve plakaların satışı faaliye-tinde bulunan müesseseler" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katlıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Sayın özyürek, konuşacak mısınız; gerekçeyi mi okutayım? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, verdiğimiz öner

geyle. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun verdikleri plakalardan aldıkları ücretlerin Kurum
lar Vergisine tabi olan maddenin değiştirilmesini öneriyoruz. 

Şimdi, bu düzenleme, bu madde, bize, vergisel amaçtan ziyade, ekonomik amaçtan ziyade bir 
politik düzenleme izlenimi doğuruyor. Biliyorsunuz, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas-
yomıyla ilgili olarak, hem onların seçim tarzı konusunda burada bazı haksız yanlış düzenlemeler 
yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz konuyu Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle 
bir çözüm bulma fırsat] bulmuştuk ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun genel kurulu top
lanırken de, her zaman toplantıyı yaptıkları Anadolu Otelinin güvenlik yönünden sakıncalı olduğu, 
orada genel kurul yapılamayacağı yönünde vilayetin bir kararı olmuştu, o karan da idare mah
kemesi kaldırabilmişti. Yani, bugün, TESK'in pek çok işlemi, AKP'ye rağmen, yargı kararlarıyla bir 
sonuca bağlanmıştır. 

Şimdi, oradan, TESK'e karşı sempati duymayan İktidarın, şimdi, onların elindeki cüzi miktar
daki geliri vergilemek için böyle bir madde getirdiğini; yani, plaka satışından elde edilen kazancın, 
gelirin Kurumlar Vergisine tutulması yönünde bir düzenlemesine tanık oluyoruz. Bu, bütünüyle 
politik bir düzenlemedir. Kurumlar Vergisinin tabana yayılması noktasında biraz önce benim sor
duğum soruya, tüketim kooperatifleriyle ilgili, taşımacılık kooperatifleriyle ilgili sorduğum soruya, 
Sayın Bakan dedi ki: "Biz, herkesten vergi almak istiyoruz. Onun için, istisna ve muafiyetleri daralt
maya çalışıyoruz.'1 Bu tasarıya bakıyoruz, istisna ve muafiyetlerde anlamlı bir daraltma yok. 
Tüketim kooperatifleri gibi, taşımacılık kooperatifleri gibi sosyal amaçlı iş yapan kooperatiflerin 
gelirleri vergiye tabi tutuluyor ve bula bula, TESK'in, Otomobilciler ve Şoförler Federasyonunun 
plaka satışından elde ettikleri kazanç vergiye tabi tutuluyor. Bu, politik bir düzenlemedir, bunun 
vergisel bir amacı olduğunu düşünmüyoruz, bunun ekonomik bir amacı olduğunu düşünmüyoruz. 
Tabii, politik amaçlı ve bir anlamda da şahsa mahsus bir düzenleme, yani bir kuruluşa mahsus bir 
düzenlemenin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Düzenlemeler, hukukta, genel nitelikli olur, objektif 
olur, herkesi kapsar. Burada, sadece bir kuruluşu kapsayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız ve o 
kuruluşun da İktidarla ihtilaflı olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bu kuruluşa, sen bizim dediğimiz 
noktada değilsen, biz de sana bunun hesabını soranz mantığıyla getirilmiş son derece yanlış bir 
düzenlemedir. Onun için, bu önergeyle, politik olarak getirilmiş olan, hasmane bir tutumla getiril
miş olan bu düzenlemeyi ortadan kaldırmak, yanlışı düzeltmek, hakkaniyete uygun bir yöntemi 
hayata geçirmek istedik. Bu maksatla bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın özyürek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının "k" 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaştan 
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"k) Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece or
taklarla iş görülmesine (konut yapı kooperatiflerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle gerçek veya 
tüzelkişilere inşaat yaptırarak inşa edilecek konutların bir kısmını ve/veya bir kısım arsa ve/veya ar
sa payım müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere bu gerçek ve/veya tüzelkişilere vermesi ortak 
dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan ve faaliyete geçen üst 
kuruluşlara üye olan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim 
tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen 
üstlenen gerçek kişilerle tüzelkişi temsilcilerine veya kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla 
İlişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunan
lara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzelkişiliği adına tescil edilmiş olan 
yapı kooperatifleri," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim önergeye? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki. 

Say m Sağ, buyurun efendim. 
KEMAL SAö (Adana) - Sayın Başkanım teşekkür ederim. 

Asıl konuşmamı biraz sonra yapacağım; ama, bu konuda görüşlerimi açıklamak isliyorum 
değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bu yeni yasada, yeni gelen 4 üncü maddenin bu bendindeki hükme göre, değerli ar
kadaşlar, tüketim ve taşıma kooperatifleri, Kurumlar Vergisi muafiyetinin tekrar dışına alınmakta, 
yani, vergilendirilmektedir. 

Şimdi, biz diyoruz ki, bu Önergeyle üç noktada dikkat çekmek istiyoruz. Bunların bîr tanesi, 
değerli arkadaşlar, tüketim ve taşıma kooperatiflerinin tekrar muafiyet kapsamına alınmasını is
tiyoruz, ikincisi, yapı kooperatiflerinde işyeri ve konut ayırımını getiriyoruz. Yasadaki hükme bak
tığınız zaman "yapı kooperatifleri" diyor, ama, biz burada işyerini ayınp konut üretimini teşvik 
açısından, konut yapı kooperatiflerinin muafiyet kapsamına alınmasını istiyoruz. Üçüncü getir
diğimiz hüküm ise, bu kooperatiflerin bir üst birliğe üye olmaları şartım getiriyoruz değerli arkadaş
lar. O yüzden ben konuşmayı talep ettim. Görüşlerimiz bu şekildedir. Lütfen, dikkatle izleyip bu 
önergeye "evet" vermenizi bekliyoruz; ama, vermezseniz de teşekkür ederiz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstisnalar 
MADDE 5-

BAŞKAN - 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İKİNCİ KISIM 
Tam Mükellefiyet Esasında 
Verginin Tarhı ve ödenmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayini 

Safî kurum kazancı 
MADDE 6-
BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 
MADDE 7-
BASKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır, önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "Tam 

mükellef kurumların" ifadesinin Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Abdullah Erdem Cantimur Ali Ayağ 

İstanbul Kütahya Edime 
Hüsnü Ordu Muharrem Candan 

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

LU (Bursa) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAK1TAN (İstanbul) - Kabul ediyoruz; katılıyoruz. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesinden kaçınmayı ön

leyecek düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme ile kontrol şartmın tespitinde kurumların yanı sıra 
gerçeK'kışı ortakların âa iu'ıûcate a'ıınması sagıanmaKtaâır. 

BAŞKAN - önergeyi oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İndirilecek giderler 
MADDE 8-
BAŞKAN - Maddeyi oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Zarar mahsubu 
MADDE 9-

B AŞ KAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer İndirimler 

MADDE 10-

B AŞ KAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilmeyen indirimler 

MADDE 11-

B AŞ KAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Örtülü sermaye 

MADDE 12-

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Abdullah Erdem Cantimur Özkan Öksüz 

İstanbul Kütahya Konya 
Enver Yılmaz Hüsnü Ordu 

Ordu Kütahya 
"Daha önce yapılan vergilendirme işlemeleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak 

düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklannı da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler 
nezdinde buna göre düzeltilir." 

BAŞKAN .̂- Komisyon katılıyor mu önergeye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) • Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Örtülü sermayeye ilişkin 12 nci maddenin (7) numaralı fıkrası, döviz cinsinden borç veren tam 
mükellef kurumlarda, kur farkları için taraf olanlar nezdinde düzeltme yapılmasma imkân ver
memektedir. Bu nedenle, yapılan düzenleme ile tam mükellefler nezdinde yapılacak düzeltmenin 
örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsaması sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
MADDE 13-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Beyan 

Beyan esası 
MADDE 14-
BAŞKAN - Madde üzerinde I adet önerge vardır; okutup, İşleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısının 14 üncü maddesinin 3 

üncü fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek Kemal Sağ Halil Tiryaki 

Mersin Adana Kırıkkale 
Orhan Eraslan Fahrettin Üstün 

Niğde Muğla 
Madde 14-

(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 
birinci gününden yirmisekizinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN 
KARAPAŞAOOLU (Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAK1TAN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım?.. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kurumlar Vergisi 
beyan suresi 1949 yılında çıkan kanundan 2003 yılına kadar hep nisan ayının sonuna kadardı; yani, 
nisan ayı içinde, bir aylık dönem içinde Kurumlar Vergisi beyannamesi verilirdi. Gelir Vergisi 
beyannamesi İse, mart ayı içinde, mart ayı sonuna kadar verilirdi. 

Maliye Bakanlığı 2003 yılında bir değişiklikle bu beyan sûrelerini öne çekti, elli yıldır insan
ların alışmış olduğu süreler değiştirildi. Şimdi, bu değişen sürelerin haklı olmadığını, uygulamada, 
vergi sisteminin uygulamasında da böyle bir ihtiyaç olmadığını, bu değişiklikler burada görüşülür
ken, bazı arkadaşlarım söyledi, ben de çıkıp konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum; ama, nedense, o 
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zaman Maliye Bakanlığı bu konuda ısrarlı oldu, Sayın Bakan, bugün yaptığı gibi, o zaman ver
diğimiz önergelerin hepsinin reddini istedi ve sizler de reddettiniz. 

Ben, simdi, açıkça sormak istiyorum: Elli yıldır uygulanan sureleri öne çekmenin bir mantığı, 
vergisel açıdan bir nedeni varsa, gelsinler, burada bizi ikna etsinler. 

Şimdi, öne çekildi de ne oldu? Çeşitli mükelleflerin, meslek mensuplarının başvurulan üzerine, 
her seferinde Maliye Bakanlığı bu süreleri uzattı. Yani, böylece. Bakanlık, kendine bîr yetki almış 
oldu. Hani, hep kırtasiyecilikten şikâyet ederiz, boşu boşuna yetkiler almayalım, sistem kendiliğin
den işlesin deriz ya; Bakanlık bu konuda tam tersini yaptı, önce bu süreleri öne çekti, daha sonra 
her beyan döneminde süreleri uzattı, uzatmak suretiyle de, mükelleflere, muhasebecilere, malî 
müşavirlere, bir -amiyane tabiriyle- kıyak çekiyormuş havasına girdi. 

O zaman da ifade ettim, şimdi de söylüyorum; bu beyan sürelerinin öne çekilmesinin hiçbir 
inandırıcı, mantıkî nedeni yoktur; ama, o zaman yanlış yaptığı için Maliye Bakanlığı, şimdi, yan
lışını kabul etmemek İçin o inadından, o yanlıştan dönmek istemiyor. Bir adım atmışlar, 25'ine 
çıkarmışlar. Şimdi, biz diyoruz ki, hadi, ay sonu demeyelim, sizin de gönlünüz olsun; ama, geliniz, 
orta yolu bulalım, 28'inİ kabul edin. 

Şimdi, Maliye Bakanlığı yetkilileri, daha önce çeşitli konuşmalarda, bu konuda düzeltme 
yapacaklarını söylediler. Benim de kulaklarımla dinlediğim bazı konuşmalarında Maliye Bakanımız 
"bundan döneceğiz, bu yanlışı düzelteceğiz" dedi. 

İşte, şimdi Kurumlar Vergisini görüşüyoruz. Kurumlar Vergisinin beyan süresiyle İlgili mad
deyi görüşüyoruz. Geliniz, şu önergemize olumlu oy verin, bir yanlıştan dönelim. Hayır, muhalefet
ten geldi ya bu öneri, olmaz; Komisyon takdire bırakır, katılmaz. Maliye Bakanımız hiç katılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, kaprisle, keyfî bir şekilde devlet yönetilmez. Bir önerge, bir teklif doğ
ruysa, muhalefetten de gelse doğrudur, iktidardan da gelse doğrudur. 

Şimdi, biraz önce 2 önergesini, İktidar Grubunun, Maliye Bakanımız kabul etti. Bu konunun, 
ben iddia ediyorum, 1962 yılından beri verginin içinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, 
bunun hiçbir mantıki, inandırıcı bir nedeni yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın özyürek, konuşmanızı tamamlayınız, 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Maliye Bakanı da bunu kabul etmiştir, düzelteceğini 
çeşitli platformlarda ifade etmiştir ve her beyan süresinde de beyan sürelerim ileri atmak suretiyle 
düzenlemelerin yanlışlığını kabul etmiştir. Onun için, geliniz, inadı bırakalım, makulde, doğruda 
birleşelim. Hiç yoksa bir olumlu iş yapın, bizim bu Önergemizi kabul edin diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın özyürek. 

Sayın Bakanım, buyurun, kısa bir açıklama. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Saym Ozyürek'in konuşması üzerine benim bir teknik açıklama yapmam icap etti, onun için söz aldım. 

Değerli arkadaşlar, bu Kurumlar Vergisini getirmemizle Türkiye'de elli seneyi aşkın zamandır 
bir uygulamayı veyahut da bir kanunu çağdaş bir hale getiriyoruz. 
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Şimdi, bu arada, Türkiye'de, Hükümetimiz geldiğinden beri, maliyede çok önemli değişiklik
ler de oluyor, yaşıyoruz. Bu olumlu gelişmelerden bir tanesi de, artık, mükelleflerimiz vergi 
dairelerinin önünde kuyruk olmaları, kuyruğa girmeleri kalkıyor, oturduğu yerden beyannamelerini 
verebiliyor, oturduğu yerden de paralarını ödeyebitiyorlar; yani, bu İmkân yeni geldi. Bu imkândan 
da, aşağı yukarı mükelleflerimizin yüzde 75'i faydalanıyor. 

Tabiî, bu yeni teknik gelişmeler birtakım düzenlemeleri de getirdi. Bu nedir, beyannameler 
ödemelerinden önce verilecek ki, banka hesaplarına girilecek, ne kadar ödemesi gerektiğine dair 
bankalar onların emirlerini kabul edecekler, ona göre herkes oturduğu yerden parasını ödeyecek; 
dolayısıyla, beyanname verme süresi ile ödeme süresi arasında bankaların da istedikleri teknik bir 
süre var, onu vermek mecburiyetindeyiz. Eskiden, biz, Kurumlar Vergisini ayın IS'inde alıyorduk, 
şimdi, bunu 25'ine çıkardık; yani, 10 gün, arayı kapattık. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 15'ine siz çekmiştiniz Sayın Bakarı?! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Şimdi 25'ine de biz çekiyoruz. İm
kânımız onu gerektirdi, o imkânı sonuna kadar da kullandık. Aradaki 5 günde de -30"una kadar da 
ödenecek- mükelleflerimize kolaylık tanımak için bu imkânları getiriyoruz. Mükelleflere zorluk 
değil, bir kolaylık için geldi bunlar, bu maddeler. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Zorluk, zorluk!.. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Şimdi, inadı bırakalım da geri dönelim 

diyor. Sayın Özyürek 3 gün daha ilave edecek illa buraya; muhalefet ya, bir şey yapacak! 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır, elli yıldır 30 gündü. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Yani, 25'e getirmişiz, 3 gün daha, illa 
bir şey ilave edecek, yani, o olacak. 

Sayın özyürek, ben sizin yerinizde olsam bu önergeyi çekerim. Neden; bu kadar imkân gelmiş, 
kolaylık getiriyoruz mükelleflerimize. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ben sizin yerinizde olsam kabul ederim; söz verdiniz çün
kü. Bu konuda söz verdiniz kaç defa. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Ben verdim, getirdim işte, 25'ine getir
dik. Diğerleri hususunda da çalışmalar yapıyoruz. Bunu siz de takdir edin ve bu kolaylıklardan 
bütün mükelleflerimiz istifade ediyor değerli arkadaşlar. Yani, ben bilgi olarak arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN • Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, konu açıklığa kavuşmuştur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

KÂTİP ÜYE BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Geç kaldı. 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Geç kalmadık. Kim dedi "geç kaldınız" diye? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Karar yetersayısı istiyoruz... Karar yetersayısı istiyoruz... 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Bu konuda Divan Kâtibi karar vermemeli, Başkan olarak 

siz karar vermelisiniz. 

BAŞKAN - Haklısmız Sayın Kandoğan, tamam, doğru; Sayın Özçelik'in müdahil olmaması 
lazım, doğrudur, kararı ben vereceğim. 

Evet, bu hususta bir gecikme olmuştur; ama, bir sonraki maddede tekrar bu talebinizi 
yenileyebilirsiniz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır, karar yetersayısını burada istedik. 

BAŞKAN • Efendim, oya sundum; yani, burada bir şey yok. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Efendim, karar yetersayısı istedik biz. Sayın Başkan, tarafsızlığınızı 

yitimıeyin. 

BAŞKAN -Sayın Çetin, oturur musunuz. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Taraflı davranıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, oturur musunuz lütfen. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Saym Başkan, adil davranmıyorsunuz... Adil davranmıyor-
sunuz. Sayımlarınızın da doğru olmadığını biliyoruz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hayır, hayır... Burada, biz, karar yetersayısı istedik. 

BAŞKAN-Madde 15... 
Vergi kesintisi 

MADDE 15.-
BAŞKAN - Madde üzerinde I adet önerge vardır, önergeyi okutup işleme alacağım. 

Şu anda karar yetersayısı isteyebilirisiniz; biraz sonra, buyurun... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, keyfî olmaz Başkan, keyfî olmaz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Ne zaman isteyip istemeyeceğimize siz karar veremezsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen efendim... Lütfen... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bu, sizin keyfinize kalan bir iş değil. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yanlı idare ediyorsunuz Meclisi... 

BAŞKAN - Sayın Çetin... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Demin 100 kişi yoktu "var" dediniz. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, bakın, sabahtan beri hatiplere sürekli müdahale ediyorsunuz, konuş
turmuyorsunuz, seslenmiyorum. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Siz yanlı idare ediyorsunuz. 
BAŞKAN - İkaz ediyorum sizi, lütfen, oturup, milletvekilliği görevinizi yapınız. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz?! 
HÜSEYÎN EKMEKCİOÖLU (Antalya) - Sayın Başkan, bu konuda haklı; lütfen... 
BAŞKAN - Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendine "her nevi tahvil" ibaresinden sonra gelmek üzere "(ipotek finansmanı kunıluşlan ve 
konut finansmanı kunıluşlan tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçlan, varlık 
teminatlı menkul kıymetler dahil)" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Abdullah Erdem Cantimur Recep Koral 

İstanbul Kütahya İstanbul 
Öner Ergenç Alaettin Güven 

Siirt Kütahya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş
kan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Eklenen parantez İçi hükümle, madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısıyla uyumlu hale getirilmektedir. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunup karar yetersayısını arayacağım. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur;birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.03 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.23 

BAŞKAN: Baskanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN • Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

1192 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

4.- Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Millet
vekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (l/il 70, 2/719) (S. Sayısı: 1192) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 15 inci maddesi üzerinde bir önerge vardı; önergenin oylamasında karar yetersayısı 
bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Sayın İrfan Gündüz ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Tarhı 

Vergilendirme dönemi ve tarbiyat 

MADDE 16-

BAŞKAN • Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve 

Hisse Değişimi 

Tasfiye 
MADDE 17-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşme 
MADDE 18-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Devir, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme 
MADDE 20-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamam

lanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

ikinci bölüm, geçici 1 inci madde dahil, 21 ilâ 38 inci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyen. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili 

Kemal Sağ. 
Şahısları adına; Abdullah Erdem Cantimur, Kütahya; Mustafa Elitaş, Kayseri; Kemal Sağ, 

Adana. 

Sayın Sağ?.. Sayın Sağ yok. 
Şahısları adına, Abdullah Erdem Cantimur, Kütahya?.. Yok. 
Mustafa Elitaş, Kayseri?.. Yok. 
KEMAL SAĞ (Adana) - Saym Başkan, söz talebim vardı. 

BAŞKAN-Sayın Sağ... 
KEMAL SAĞ (Adana) - Biraz geç geldim. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım. Sayın Cantimur burada mı efendim? 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Geldiniz mi? Buradasınız. 

Saym Elitaş?.. Yok. 
Sayın Sağ?.. 
KEMAL SAĞ (Adana) - Buradayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, takip edelim. Biz buradayız, bakın, sizler yoksunuz. Yani, sizin arkadaş
larınız bazen sözlü iadelerde bulunuyor; ama, bizim, adalet üzerinde işlem yaptığımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Zatıâlimzin zaten şüphesi yoktur. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sürenizi de birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADİNA KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1192 sıra 

sayılı Kurumlar Vergisi Yasası Tasarısı üzerinde Grup adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayla, yarım asırlık bir yasa değiştiriliyor. Zamanında bir reform 
niteliğinde olan bu yasa, belki, bugün, yine bir reform olarak değiştiriliyor. 

Bu yasanın gerekçesinde deniliyor ki... Büyümeyi destekleyen, mükellefin gönüllü uyumunu 
gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, geniş tabanlı, düşük oranlı, yaşanabilir bir vergi ortamı 
hazırlayan bir yasa olarak nitelendiriliyor. 
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Değerli arkadaşlar, peki, madem amaç bu, neden bu yasayı temel yasa olarak görüşüyoruz da, 
enine boyuna tartışmıyoruz, herkes fikrini burada söylemiyor, neden sonuç itibariyle bu yasa 
üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışmıyoruz; bunu anlamakta ben zorluk çekiyorum. Lütfen, hatırlar
sanız, iki yıl önce bir Teşvik Yasası çıkmıştı. O yasa temel yasa değildi; ama, enine boyuna tartışıl
madan çıkarıldı, bir inat için çıkanldı; ama, bugün, bazı iller bu yasadan istitâde ederken, bazı iller 
de çok zor durumda kaldı; çünkü, o zamanki tartışmalarda uyanlarımızı dikkate almadınız değerli 
arkadaşlar. 

Şimdi, bu tasan ile eski yasa arasındaki farklara baktığımızda, önemli bir fark olmadığını 
görüyoruz; aksine, çok yakın bir benzerlikler serisi halinde göze çarpıyor. 

Peki, bu yasa tasansı yararlı ve olumlu mudur? Bunun için, şu soruların cevabını aramak 
gerekir değerli arkadaşlar: Dili anlaşılır ve basit midir? Bir daha değişikliğe gerek olmayacak şekil
de istikrarlı ve yatırımcıların gelecek için plan yapmasına imkân tanıyacak kadar mükemmele yakm 
mıdır? Mükelleflere daha kaliteli hizmet sunmayı ve mükelleflerin gönüllü olarak vergi kurallanna 
uymalarını teşvik edici hükümler içermekte midir? Ekonomik büyümeyi desteklemekte midir? 
Geniş tabanlı bir mükellef potansiyeli var mıdır ve vergi oranı uygun ölçüde indirilmiş midir? 

Bu bağlamda tasarıya baktığımızda, eleştirilerimi sırayla size açıklamak istiyorum değerli 
arkadaşlar. 

Bu yasayla, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 20"ye düşürülüyor. Peki, bu vergi oranı 
düşürüldükten sonra kurumun avantajı olan bu yüzde I O'luk fon ne olacak; tekrar yatırıma dönecek 
mi, tekrar ekonomik bir katkı sağlayabilecek mi? Böyle bir katkı sağlayacak teşvikleri bu yasada 
göremiyoruz değerli arkadaşlar. 

Bu vergi indirimi, tek basma mükellefin gönüllü olarak vergi kanunlanna ve kurallarına 
uyumunu sağlamaya yeterli değildir. Yine, sadece, bu 10 puanlık vergi indirimi, ülkenin en önemli 
sorunları olan yatırım, üretim ve ihracat yetersizliği ve işsizlik sorunlanna çözüm olacak durumda 
gözükmüyor. 

Bu yasa, yürürlüğe girdikten sonra doğacak vergi geliri kaybı, demin sorumda belirttiğim gibi, 
2006 için 3 milyar YTL gibi tahmin ediliyor. Sayın Bakanım az önce soruma cevap verirken bunu 
açıkladı. O zaman, ben. Sayın Bakanıma şunu sormak istiyorum değerli arkadaşlar: 2006 ve son
rasında bu oran düşüklüğünden doğacak olan açıklan kapatmak için mazota, benzine, doğalgaza, 
gübreye ve gıda maddelerine zam yapmamaya burada söz veriyor musunuz Sayın Bakanım? Bunu, 
gerçekten... 

Say m Bakanım, umarım duymuşsunuzdur... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Dinlemiyor Sayın Bakan, baştan al. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Sayın Bakanım... 

BAŞKAN - Sayın Baş... Sayın Bakanım... 
Sayın Bakan, sizi dinliyor efendim. 

Buyurun. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Sayın Bakanım, 3 milyarlık 2006 için açık gözüküyor; müteakiben-

de tabiî bunun bir kaybı, devamı gelecek; bu açık nasıl olacak dedim. Siz "bunu düşündük, plan
ladık" dediniz Sayın Bakanım. Peki, burada söz verir misiniz bize; mazota, benzine, doğalgaza, 
gübreye ve gıda maddelerine bundan dolayı zam yapmamaya söz veriyor musunuz Sayın Bakanım? 
Burada, bunun sözünü almak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bakın, bunun sonucu nedir; bir taraftan bir kesimin vergisini indireceksiniz, 
diğer taraftan bunun maliyetini memura, işçiye, çiftçiye, köylüye ödeteceksiniz. Az önce Sayın 
Kapusuz dedi ki: "Kurumlar Vergisi Yasasını görüşüp de ne yapacaksınız, tartışıp ne yapacaksınız?" 

Peki, değerli arkadaşlar, şimdi, biz, bu Yüce Mecliste Kurumlar Vergisini tartı şmayacaksak, 
neyi tartışacağız?! Bu yasa ile bir kesimin sırtındaki vergi yükü başka bir kesimin sırtına yükleniyor 
değerli arkadaşlar; bunu tartışmayacak mıyız? Peki, az önce, sözü edildi. Trafik Yasasını, Tohum
culuk Yasasını ve Kamu Denetimi Yasasını ve diğerlerini burada tartışmayacak mıyız? Eğer tartış-
mayacaksak, bu kürsü niye buraya konmuş değerli arkadaşlar?! 

Değerli arkadaşlar, tekrar konuya dönersek, memurdan, işçiden, çiftçiden, esnaftan alınarak 
holdinglere verilecek bu vergi indirimi, ilk başta, sanayie destek gibi görünebilir, kısmen doğrudur 
da; ancak, yapılan düzenlemeyle, vergi sistemindeki verimlilik yitirilmiş olacaktır, vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağıtılması ilkesinden vazgeçilmiş olacaktır, en önemlisi de, dolaylı vergilerin 
vergi gelirleri içerisindeki payı artacaktır. Bunun anlamı ise, vergiciler çok iyi bilirler, vergi adalet
sizliğinin artması anlamına gelir değerli arkadaşlar. 

Bu tasarının yasalaşma süreci çok uzamıştır. Geçici vergi dönemi geçtikten sonra yasalaşacak 
olması da, bunun bir başka örneğidir değerli arkadaşlar. Bu yasada vergi oram yüzde 30'dan yüzde 
20'ye indirilerek şirketlere bir avantaj sağlanmaktadır; ancak, bu yasada vergi tabanını genişletici 
bir düzenlemeye yer verilmemiştir değerli arkadaşlar. Oysa, muafiyet istisnaların kapsamı daral
tılarak pekâlâ vergi tabam genişletebilirdi. 

Evet, bu yasada, kısmen bu dediklerim yapılmış; ama, sadece, iki alanda. Birisi, TESK bün
yesindeki Trafik Yasasında yer alan basılı kâğıt ve plaka satışından elde ettiği gelirleri vergi 
muafiyetinin dışına çıkanlıyor değerli arkadaşlar. Ben şimdi merak ediyorum; acaba, bu muafiyet 
kapsamı dışına çıkarılması, TESK seçimindeki rövanşın alınmak istenmesi midir. 

İkincisi, taşımacılık ve tüketim kooperatiflerine yönelik vergi muafiyetinin kaldırılmasıdır. Es
ki yasadaki tüm istisna ve muafiyetler kaldırılmadan aynen muhafaza edilirken bu iki muafiyetin 
kaldırılmasının herhalde siyasî bir yönü olmalıdır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. 

Bir taraftan TESK seçimlerinin rövanşı alınırken, yoksa diğer taraftan da güçlü bir kooperatif
çilik istenmiyor mu; bunu da merak ediyorum doğrusu. 

Değerli arkadaşlar, sonuç itibariyle, bu yasada, tabiî, bazı olumlu şeyler olduğu gibi, bazı olum
suzluklar da olmuştur. Bunları da demin saymaya çalıştım. Ben, sözlerimin bu bölümünde, izniniz
le, bunları tekrar kayıtlara geçmesi açısından özetlemek İstiyorum değerli arkadaşlarım. 

Birincisi: Kurumlar Vergisi Yasasının derlİ toplu olarak yeniden yazılması olumlu bir şeydir, 
bu yüzden teşekkür ederim. 

İkincisi: Yasada vergi oranı düşürülürken, verginin tabana yaygınlaştırılmasını ve vergi gelir
lerini artırıcı destek hükümleri yetersiz kalmıştır, hatta, yok denecek kadar azdır. 

Üçüncüsü: Gerekçeler ile madde metinlerinin yorumlan arasında birçok çelişki mevcuttur. 

Dördüncüsü: Getirilen örtülü kazanç hükümleri, ülkemiz şartlarına tam olarak uymamaktadır. 

Beşincisi: Vergi mevzuatımızda olduğu kadar ülke ekonomisi için de çok önem taşıyan yatının 
indirimi, daha önce kaldırılmıştı biliyorsunuz; ancak, yatırım indiriminin yerine ikame edilecek yeni 
bir uygulama getirilmemiştir. Bu, bence, sanayi için, Türk ekonomisi için büyük bir eksikliktir. 
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Altıncısı: İstisna ve muafiyetlerin sınırlanmasına sadece TESK ve taşımacılık ile tüketim 
kooperatiflerinin dahil edilmesi de, bence, yasa gereğinden çok, demin belirttiğim gibi, siyasî amaç
la yapılmıştır. 

Yedincisi: Eğer ekonomiye gerçekten katkı koymak istiyorsanız, o zaman, bu yasayı çıkarırken 
kapsamlı ancak sektörel bazda teşvikleri içeren bir teşvik paketi yasasını derhal hazırlamanız 
gerekirdi. 

Bu yasayı hazırlayın, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak size tam destek verelim; ama, bu 
şarttır değerli arkadaşlar, lütfen bunu unutmayalım. 

Getireceğiniz yasaları siyasî gerekçelere göre değil, ekonomik gerçeklere ve gereklere göre 
hazırlamayı da lütfen ihmal etmeyiniz. 

Değerli arkadaşlar, demin, AKP Grubu adına konuşma yapan bir sözcü arkadaşımız, Gelir 
İdaresi Başkanlığı hakkında ve AKP Hükümetinin çıkardığı vergi yasaları hakkında birçok sözler 
söyledi. 

Değerli arkadaşlar, vergi mevzuatında sık sık madde değişikliği yapmak hüner değildir. Hüner, 
derli toplu, yasayı a'dan z'ye alıp çıkarmaktır. Bakın, bu Kurumlar Vergisi bu bakımdan çok olum
lu olmuştur. Parça parça maddeleri değiştirmeyiniz, bir bütünlük arz etsin lütfen değişiklikler. 

Ancak, şunu söylemek istiyorum bir eski maliyeci olarak: Gelir İdaresi Yasasından doğan yeni 
teşkilat. Öyle sanıldığı kadar şu anda başarılı gitmemektedir. Personel o kadar mutlu değildir. Bunu 
bu kürsüden ben defeatle söyledim; ancak. Sayın Maliye Bakanlığı yetkilileri, taşrayı, zan
nediyorum, yeterince izlemiyorlar. Bu konuda taşranın ilgiye ihtiyacı olduğunu buradan bir kez 
daha belirtmek İstiyorum. Emektar maliyeciler, şefler, bugün ne çalışıyor biliyor musunuz arkadaş
lar, vergi mevzuatı yerine KPSS sınavlarına hazırlayan kitaplara çalışıyorlar arkadaşlar; bunu da 
unutmayınız. 

Eğer -son sözüm- gerçekten vergi oranını düşürmek istiyorsanız, vergi gelirini artırmak istiyor
sanız, kayıtdışı ekonomiyi Öncelikle ele almanızı ben tavsiye ediyorum. Demin sorumda belirttim, 
Sayın Bakan bana söyle cevap verdi; Adana'yı örnek verdiğim zaman dedi ki: "Evet, Adana'da siz 
de görev yaptınız; Adanalı vergi vermiyor mu? Denetimi artıralım mı?" Sayın Bakamm, Adana'da 
denetmen, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör eksik olmuyor, şu anda Adana'da sadece 11 tane hesap 
uzmanı var. Adana denetimle değil, Adana ancak destekle ayağa kalkabilir. Adana eski pamuk 
ağalarının cirit attığı Adana değil. Sadece... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Efendim, orada bir konferans mı, yoksa dedikodu mu var? 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bakan dinlemiyor. 

BAŞKAN - Sayın Kinay, Sayın Bakana birkısım şeyler söylüyorlar, hitaben konuşuyorlar, 
Sayın Bakanın dikkati dağılıyor diye beni ikaz ediyorlar. 

Sayın Sağ, size ek 1 dakikalık süre vereyim, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 

KEMAL SAĞ (Devamla) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Adana'nm vergi oranının düşmesi, idarede değildir, defterdarda hiç değildir. Ben diyorum ki, 

yıllardan beri sadece Adana değil, tüm illerimizde, Türkiye genelinde vergi tahsilatının düşmesinin 
temel nedeni şudur: Katma Değer Vergisi oranı 1990'lı yıllardan beri habire artırılmıştır değerli ar-
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kadaşlar; yanlış buradadır. Yanlış, şimdiki Gelir İdaresi Başkanında da değildir, bende hiç değildir. 
Lütfen, Sayın Bakanım, bu Katma Değer Vergisi oranını bir an önce indirmenin bir yolunu bul
mamız gerekiyor. 

Sayın Başkanım, ikinci önerim benim şudur: Eğer, Türkiye'de kayıtdışı ekonomiyi önlemek is
tiyorsanız -ikinci önerim- derhal SSK prim oranlarının düşmesi şarttır. Bunu yapmazsanız, kayıt-
dışınt önleyemeyiz arkadaşlar. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, yasanın hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Sağolun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ. 

Sayın Elitaş, geldiğinizi görüyorum, konuşacak mısınız efendim? Biraz önce kurada da kaybet
miştiniz; konuşacaksanız size söz hakkı vereceğim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Müsaade ederseniz, konuşacağım. 

BAŞKAN - Birkaç kelam edeceksiniz; buyurun efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 5422 sayılı Yasanın, Plan Bütçe Komisyonunda muhalefet partisi mil
letvekili arkadaşlarımız ve İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesin
de, gerçekten, çok güzel bir yasa olarak çıkacağını tahmin ediyorum. Buradan muhalefet yetkilisi ar
kadaşlarımızın da bu kürsüde beyan ettikleri gibi, hakikaten, 1949 yılından bu tarafa çıkmış olan 
yasa, 1960 yılı sonuna kadar günün şartlarına, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam etmiş; ancak, 
1960 yılından itibaren sürekli bir değişime uğramış. Yasa, ilk çıktığında 48 madde olarak çıkmış ve 
1960 yılından bu tarafa yapılmış olan değişikliklerle 120'nin üzerinde, yasa üzerinde değişiklik yapıl
mış. Sadece değişmeyen maddesi, 7 madde değişmemiş. Bunlardan biri yürürlük maddesi, biri yürüt
me maddesi ve birkaç tane de tanım maddesinde değişiklik yapılmamış. Yasanın her maddesinde, her 
bendinde, her fıkrasında çeşitli zamanlarda değişiklik yapılmış ve bundan da öte, yasaya 48 maddeye 
ilave olarak 35 adet geçici veya ek madde ilave edilmiş. Komisyonda yapılan çalışmalar neticesinde 
bu maddelerin birbirinden uzak olan kısımlara, kullanıcının ihtiyacına tam olarak fırsat vermeyen 
kısımlar birleştirilerek daha anlaşılır bir hale getirilmiş. Yasanın dili de, bugünkü şartlar çerçevesin
de, daha anlaşılır bir hale getirilmiş. Biraz önce, tahmin ediyorum, Sayın Kemal Sağ, yasanın diliy
le ilgili bazı eleştirilerde bulundu diye tahmin ediyorum; ama, hem muhalefet milletvekili hem İk
tidar milletvekili arkadaşlarımız, yasanın dilini oldukça sade, hatta şiirsel bir anlatımı irade 
edebilecek şekilde, elimizden gelen gayreti gösterdik diye tahmin ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, yasadaki en önemli unsur. Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 
2Q'ye düşmesi ki,, ha da. özellikle, venğ mevzuatını. iyi bilea medyadaki yazarlarımızın söyledikleri, 
gibi, vatandaşın, artık, vergiden kaçınma ihtiyacım ortadan kaldıracak bahanelerini yok etmeye 
yönelik bir tasarıdır diye düşünüyorum. İşte bu Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20'ye düşmesi, bu 
oranın kabul edilebilir bîr ölçüde değerlendirilmesiyle birlikte, vergi mevzuatı içerisinde, kayıt 
içerisinde kalmayı önemli şekilde etkileyecektir. 

Değerli dostum, biraz önceki ifadelerinde "eğer, kayıt dışını önlemek istiyorsanız. Sosyal 
Sigorta primlerini düşürerek bu işi yapabilirsiniz" şeklindeki ifade nasıl ki yerini bulduysa, önemli 
olan nokta da. Kurumlar Vergisi konusunda da oranm yüzde hemen hemen 33 civarında düşmesi de 
çok önemli bir katkı sağlayacaktır. 
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Yasanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaş
larımıza, hem komisyon çalışmasında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi arz ederken, kullanıcılara hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 
Şahsı adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantîmur. 
Sayın Cantimur, buyurun efendim. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 

kanun teklifinin en önemli maddelerinden bir tanesi 32 nci maddedir. Bu maddeyle, kurumlar vergisi 
oranım yüzde 30'dan yüzde 20*ye indiriyoruz. Yanı, Kurumlar Vergisi oranında yüzde 33lük bir İn
dirim sağlamış oluyoruz. Yanı, 30 000 YTL Kurumlar Vergisi ödemesi gereken bir Kurumlar Ver
gisi mükellefi, bu kanun yasalaştıktan sonra 20 000 YTL vergi ödeyecek; yani, 10 000 YTL işlet
menin bünyesinde kalmış olacaktır. Kurumlar Vergisindeki bu indirim şirketlerin malî yapısını güç
lendirecek, şirketlerin daha fazla yatırım yapmalarına imkân sağlayacak ve yine şirketlerin daha faz
la yatırımdan dolayı daha fazla istihdam yapmalarına, yaratmalarına imkân sağlayacaktır. Dolayısıy
la, bu vergi indirimi, sadece Kurumlar Vergisi mükellefi olan 650 000 civarındaki mükellefi değil, 
hem ülkemizi hem de yetmişte milyon vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir düzenlemedir 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz aylarda Gelir Vergisi oranım düşürdük. Yani, yine Gelir Vergisi 
tarifesinde yüzde 20 oranında bir indirim sağladık. Yine, geçtiğimiz aylarda, bazı mallardaki yüzde 
18 olan KDV oranını yüzde 8'e, hatta yüzde l'lere kadar indirdik. Yıllardan beri, milletimizin sır
tına yüklenen bu ağır vergi yükünü, AK Parti İktidarı döneminde indirmenin gayreti içerisindeyiz 
ve İnşallah, ülkemizin malî yapısı iyiye gittikten sonra, gittikçe daha da vergi İndirimleri yapılacaktır. 

Bu teklifin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cantimur. 
Bu bölüm üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Ozyürek, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Biraz önce, Sayın Maliye Bakanı, beyan süreleriyle ilgili bana cevap verirken, iste, "15'ine de 

biz çekmiştik, 25'ine de biz getiriyoruz. Siz, ille muhalefet olsun diye 28'ini istiyorsunuz1' dediler 
ve kendisine göre de, bana göre geçerli olmayan bir gerekçe ileri sürdüler. "İşte, bankalar beyan 
süresini, tahakkuk fişlerini alıp ona göre vergi tahsilatı yapacaklarmış" dediler ve dediler ki: "Elek
tronik ortamda beyanname verme imkânını sağladık." Gerçekten, teknolojinin gelişmesiyle, Sayın 
Bakandan çok önce başlayan çalışmalar sonucu, şu anda, elektronik ortamda beyanname vermek 
mümkündür. Bu, ileri bir gelişmedir; ama, bu, daha çok teknolojinin dayattığı, getirdiği güzel bir 
gelişmedir. Sayın Bakan da, bu noktada emeği geçmişse, ben, teşekkür ediyorum. 

Ama, 1950 yılından 2003 yılına kadar, elektronik ortamda beyanname verme olanağı bile yok
ken, 30'unda, nisanın 30'unda beyanname verip, o tarihte, o saatte vergi ödemek mümkünken -şim
di, elektronik ortamda beyanname verilebiliyor, on-line vergi ödemek mümkün- bu kadar teknolojik 
gelişmeye rağmen, niçin, beyan süresi 30'unda değil de 25'inde veya şu anda yürürlükte olan yasaya 
göre 15'inde? Bunun, teknolojiyi de dikkate alarak, mantıklı, inandırıcı bir gerekçesini Sayın Bakan 
açıklayabilir nü? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 

Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, finans sektörü ne kadar vergi 

verdi geçmiş yıllarda? 
Acaba, finans sektöründeki yüzde 10 vergi indirimi, finans sektörünün yatırımlarına nasıl yan

sıyacak? Yoksa, bu yüzde 10, zaten yüzde 30 yabancılara satılan finans sektörünün, yabancıların 
kendilerine mi transfer edilecektir? Acaba nasıl bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz da, finans sek
töründe bu yüzde 10 vergi indirimini yapıyorsunuz? Bu yüzde 10 vergi İndirimi, dönüp, halka faiz
le verilecek Sayın Bakanım. 

Acaba, bunun yerine, yüzde II olan Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ve Banka Sigorta 
Muamele Vergisini müşteriye yansıtan bir şekilde düşürseydik, acaba, bu daha iyi olmaz mıydı? 

Acaba, finans sektörünü... Nasıl bir yatırıma dönüşecek; ben de çok merak ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bir sorum var. 

Sayın Bakan, biraz önce, Adalet Komisyonunda, çeşitli yasalarda, temel ceza yasaları çer
çevesi içerisinde yapılan değişiklikler görüşülürken, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde, 
naylonfaturayla ilgili şahsınızı kurtaracak şekilde bir önerge verdiniz, verildi Grubunuz tarafından. 

Sekizinci defa, kendinizi kurtarmak için, Vergi Usul Kanununun naylonfaturayla ilgili 
bölümünde değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bu ısrarınızdan ne zaman vazgeçmeyi düşünüyor
sunuz? Bu bir. 

ikincisi: Şahsınızı naylonfaturadan kurtarmak isterken, tüm naylonfaturacılara sınırsız bir öz
gürlük tanımayı Maliye Bakanlığıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, buyurun efendim. 

Sayın Kepenek yok mu efendim? 

Sayın Akdemir, buyurun. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, son yıllarda, leasing, factoring ve tüketici finansman şirketlerinin kayıtdışı 
ekonomide büyük paylan olduğu söylenmektedir. Kayıtdışı lisanssız çalışma kendilerine cazip gel
diği için, bu kuruluşların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sorular 

1- Lisanslı çalışan leasing, factoring ve tüketici finansman şirketlerinin sayısı ne kadardır? 

2- Lisanssız çalışan kaç firma vardır? 

3- Kayıtdışı ekonomideki miktar dolar bazında ne kadardır? 
4- Adaletsizce para kazanan bu firmalara karşı ne tür tedbirler aldınız? Yapılacak olan vergi in

diriminden bu adaletsizce davranan firmalar yararlanacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAK1TAN (istanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Özyürek'in beyanname verme süresiyle ilgili sorusunu daha önce cevaplandırmıştım; 

ama, yine de bir ilave olarak cevaplandırayım. 

Bir defa, teknolojinin gelişmesinden ve Maliyenin de bunu uygulamasından dolayı mükellef
lerimiz büyük çapta rahatlamışlardır. Eskiden -Sayın özyürek haklıdır- 30iına kadar veya 31'ine 
kadar beyanname de verilirdi, orada da ödenirdi; çünkü, beyannamesini eline alan doğru vergi 
dairesinin önüne gidiyordu, orada uzun uzun kuyruklar oluyordu, bazen sıcaklardan, bazen bek
lemenin fazlalığından dolayı bayılanlara bile rastlıyorduk. Hem vergi dairesinde çok yoğun çalışma 
neticesinde vergi dairesindeki arkadaşlarımız çok zor duruma düşüyordu hem de mükelleflerimiz; 
çünkü, beyannameyi orada veriyor, tahakkukunu da orada alıyor, öteden de vezneye gidip ödüyor
du. Şimdi öyle değil. Şimdi, beyannameyi önce vermeli ki, elektronik ortamda da olsa, bankalara o 
bilgi geçecek; geçtikten sonra, aradaki farkı ne kadar az yaparsak, bankalara da yığılmalaro kadar 
oluyor, millet de buna göre hareket ederse daha rahat oluyor, daha sakin oluyor. Hepinizin bildiği 
gibi, Kurumlar Vergisi beyannamesi bir yıl önceki verginin hesaplanması, bir yıl önceki beyana 
dayanıyor; yani, 31.12'den ta nisanın 25'ine kadar vakit var; ondan sonra İki gün daha fazla olmuş, 
bir gün daha fazla olmuş, artık bu, şeye girmiyor, bu kadar ince hesaplara girmiyor. Dolayısıyla, yıl
başından başlayıp nisanın 25'ine kadar, haliyle, Kurumlar Vergisi kazancı veya beyanı rahat rahat 
hesaplanabiliyor. Yani, dört ay geçmiş, iki gün daha ver diyor; yani, bu o kadar şey değil. Ha, tek
nik bakımdan da bütün mükellefleri rahat ettirebilecek bir ortam meydana getiriliyor. Bu bakımdan, 
bunun daha faydalı olacağına inanıyoruz. 

ikincisi, Sayın Aslanoğlu, finans sektörüne Kurumlar Vergisi nasıl yansıyor veyahut da 
Kurumlar Vergisinin indirilmesinden nasıl istifade ediyor diyor. Kurumlar Vergisini yüzde 30 alır
ken yüzde 20'ye indirdik. Dolayısıyla, bizim finans sektörümüzü -Sayın Aslanoğlu çok iyi bilir, 
çünkü, o sektörden geldi kendisi- kuvvetlendirmemiz lazım. Finans sektörünün kuvvetli olduğu bir 
ülkede ekonomiye de büyük faydası vardır bu işin. Dolayısıyla, finans sektörü, geçmiş zamanlarda 
herhangi bir dalgalanma karşısında çok büyük etkileniyordu ve ondan dolayı da çok büyük zarar 
görüyordu; çünkü, ayaklan üstünde duramıyordu. Biz, şimdi, ne yaptık, bankacılık sektöründe 
reform yaptık, bankacılık sektöründe yapısal değişiklikler getirdik; bankacılık sektörü daha da kuv
vetli hale geldi ve dikkat ederseniz, yani şu günlerde yapılan dalgalanmaya karşı bankacılık sektörü 
gayet kuvvetli ve her türlü dalgalanmaya karşı da rahat bir şekilde. Bu, yapılan değişikliklerin 
neticesidir. Yüzde 20 de onların otofınansman imkânlarını artırmıştır. Kurumlar Vergisini yüzde 
20'ye indirdikten sonra, Türkiye'de bütün şirketlerin değeri artmıştır, sadece bankalar değil. Onun 
yerine, Banka Muameleler Vergisini indirsek daha iyi olurdu... Yok, onun yerine indirsekdaha iyi 
olurdu değil, hem onu indirmemiz lazım hem de diğerini indirmemiz lazım; yani, bankacılığın o 
aracılık maliyetleri dediğimiz "intermediation cosflan bizim indirmemiz lazım. Onları indir
diğimiz zaman, kredi kullanan vatandaşlanmıza yansıyacak kredi maliyetleri düşecek ve o görüşüne 
ben katılıyorum; ama, bu da yapılması lazım gelen bir husustu. Bu kanunla da zaten onu yaptık. 

Diğer bir soru daha vardı. 359 uncu maddeyle ilgili önergeler veriyorsunuz, biz, o önergeleri... 
Ne zaman vazgeçeceksiniz?.. Bundan, Değerli Milletvekili arkadaşım, benim haberim yok; verilen 
şeyden, şu anda oldu benim haberim, şu anda oldu. Adalet Komisyonunda, Türk Ceza Kanunu 
görüşülürken yapılan görüşmeler sırasında... Benimle de hiç ilgisi yok. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sizinle ilgili Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (istanbul) - İkide bir, benimle ilgi kurmaya kalk

mayın; o alışkanlığınızdan artık vazgeçin. 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sizinle ilgili... NaylonfaturaL 

MALİYE BAKANI KEMAL UN AKITAN (İstanbul) - Hayır... Hayır... Defalarca burada söy
ledim. Benim, yani, naylonfatura, diğerleri, ben böyle bir fiiliyatta bulunmadım, böyle bir kanuna, 
böyle bir affa ihtiyacım yok. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Niye verdiriyorsunuz?! 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Af olursa, zaten, burada 330 ister, daha 

önce görüştük. Gecen hafta, bütün şeyleri getirdik ve hepsi 330'la oylandı... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bu öyle değil ama... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Bu da öyle... Onun için, bir yerden, 
böyle, hemen nem kapıp gelmeyin yani... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Nem kapma değil Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - öyle... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Belgeli!.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)-Yok... 
Şimdi, diğer bir soru; factoring şirketlerinin sayısı, işte, lisanslı olanların, lisanslı olmayanların 

sayısı. Buna yazılı olarak cevap vereyim; çünkü, elimde, böyle, şu anda, hemen size söyleyebilecek 
gibi teçhiz edilmiş değilim. Tabiî, bu, BDDK'nın da kontrolü altına alındı artık bunlar. Maliye 
olarak, bizim de takibimizde olan şirketler. Diğer vergi incelemelerimiz nasıl herkese şamilse, fac
toring şirketlerini de kapsamaktadır. Herhangi bir duyumunuz varsa, bizi de bilgilendirirseniz mem
nun da oluruz; ama, biz, normal incelemelerimizi her zamanki gibi yapmaya devam ediyoruz. 

Herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN • Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ikinci bölüm Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, bölümün maddeleri üzerinde verilmiş önergeler varsa o Önergeleri işleme koyacağım ve 
maddeleri de ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Verginin Ödenmesi 

ödeme süresi 
MADDE 21-
BAŞKAN - Maddeyi oylantuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dar Mükellefiyet Esasında 
Verginin Tarhı ve ödenmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayini 

Safî kurum kazancı 
MADDE 22-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti 

MADDE 23-

B AŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Beyan 

Beyan esası 

MADDE 24-

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi ve beyan 

MADDE 25-

BAŞKAN • Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul elmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Beyan 

Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler 

MADDE 26-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme yeri 

MADDE 27-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi 

Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve tarh yeri 

MADDE 28-

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

Ödeme süresi 

MADDE 29-

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname 

Dar mükellefiyette vergi kesintisi 

MADDE 30-

BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 

MADDE 31-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler 

Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı 

MADDE 32-

BAŞKAN • Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sırasına göre 
okutacağım, sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının "Kurumlar vergisi ve geçici vergi oram" 

başlıklı 32 ncı maddesine aşağıda yer alan fıkranın 5 numaralı Akra olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa özyürek İsmet Atalay Berhan Şimşek 

Mersin İstanbul İstanbul 

Yüksel Çorbacıoğlu Ensar Öğüt Kemal Sağ 
Artvin Ardahan Adana 

Hasan Ören Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Manisa Malatya 

"(5) Yüz ve daha fazla isçi çalıştıran mükellefler hakkında kurumlar vergisi oranı yüzde 30 in
dirimli uygulanır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının "Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı" 
başlıklı 32 nci maddesine aşağıda yer alan fıkranın 5 numaralı flkra olarak eklenmesi arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa özyürek tsmet Atalay Berhan Şimşek 

Mersin İstanbul İstanbul 
Yüksel Çorbacıoğlu Ensar Öğüt Kemal Sağ 

Artvin Ardahan Adana 

Hasan ören Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Manisa Malatya 
"(5) 500 000 ABD Dolan karşılığı yatırım yapan mükelleflerde kurumlar vergisi oranı S yıl 

süre ile yüzde 50 indirimli uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Gerekçeyi... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Saym Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yatınm in
diriminin vergi sistemimizden çıkarılmış olmasıyla, yani, Gelir Vergisinde ve Kurumlar Vergisinde, 
artık, yatınm yapanlara dönük hiçbir teşvik kalmamıştır. Fİnans işi yapan, yani paradan para 
kazanan da yüzde 20 Kurumlar Vergisi ödeyecek, buna karşılık istihdam yaratan, ihracat yapan sınaî 
işletmeler de yüzde 20 Kurumlar Vergisi Ödeyecek. 

Şimdi, burada, Türkiye'nin en büyük sorunu nedir değerli arkadaşlarım; işsizliktir. Şimdi, iş
sizliğe çare bulmak için, istihdam yaratan işletmelerin teşvik edilmesi gerekir. Ne yazık ki, AKP'nin 
ücbuçuk yıllık döneminde, işsizlik, resmî oran olarak da artmıştır; yani, fiilen İşsizliğin yüzde 
20lerin üstünde olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Zaten bu konularda istatistikten, rakamlardan bah
setmeye lüzum yok; hepimizin kapısında -İktidar Partisinin milletvekillerinin kapısında daha fazla-
iş isteyen, yıllardır işsiz üniversite mezunlarının var olduğunu biliyoruz. 

Şimdi, işsizlikle mücadele kendiliğinden olacak bir iş değildir. İşsizlikle mücadele etmek için, 
vergi teşvikleri vermek lazım, faizlerinin İndirildiği krediler vermek lazım, arsa tahsis etmek lazım; 
yani, çeşitli teşvik önlemlerini almak lazım. 

Şimdi biz, burada, verdiğimiz önergemizde diyoruz ki: 100 işçiden fazla insan çalıştıran işlet
melerin, beş yıl süreyle, Kurumlar Vergisi yüzde 30 indirimli olsun; 500 000 dolardan fazla yatırım 
yapan yatırımcılara, beş yıl sureyle, yüzde 50 indirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulayalım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, hep basında da yer aldı, Hyundai, Türkiye'de yatınm yapacaktı; 
ama, istediği teşvikleri alamadığı için, çekti gitti, Çek Cumhuriyetinde bu yatırımı yaptı. Şimdi, iş
te burada, şu İle de yatınm teşviki verelim, bu ile de teşvik verelim diye yarış yaptık. Peki, yarış 
sonunda ne oldu; batıda yer alan Uşak gibi, Düzce gibi illerimize yatınm yapılıyor, ama, doğudaki 
işletmelerimizin hiçbirine yatınm yapılmıyor; yani, il bazında teşvik istenilen sonucu vermiyor. 

Onun İçin, böylesine büyük bir İşletme gelmiş, bir yabancı firma gelmiş, otomobil fabrikası 
kuracaksa veya bilgisayara dönük bir yatınm yapacaksa, buna teşvik vermekten daha mantıklı, daha 
sonuç verici bir yöntem düşünebiliyor musunuz?! 

örneğin, benim seçim çevrem Mersin'e birisi gelse, 500 000 dolardan fazla yatırım yapmak 
suretiyle, istihdam yaratan, ihracat imkânı sağlayan bir yatınm yapsa, bunun teşvik edilmesi lazım. 

İşte, bizim getirdiğimiz önerinin esası budur değerli arkadaşlarım. Yatırım yapanların vergi 
oranlarını, Kurumlar Vergisi oranlarını farklılaştıralım, indirelim diyoruz. Rant kazançları elde 
eden, paradan para kazananlara uygulanan vergi oranı ile yatınm yapan, istihdam yaratan işlet
melerin vergi oranlarının aynı olması haksızlıktır, adaletsizliktir. Elini taşra altına koyan, İstihdam 
yaratan, işçiyle uğrasan, üretim yapan, ihracatla uğraşan insanlara, yatırımcılara, geliniz, bir fark
lılık sağlayalım, avantaj sağlayalım diyoruz; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN • Konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun Sayın özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

...bunu İktidar kabul etmiyor. Sayın Bakan kabul etmiyor. İşte, bankalara da yüzde 20 uy
gularım diyor, Anadolu'da yatınm yapmaya çalışana da yüzde 20 uygulanm diyor. 

Onun için, yatırımı, istihdamı. Üretimi dışlayan bir zihniyetle Türkiye bir yere gidemez değer
li arkadaşlarım, 

- 3 6 9 -



TBMM B:114 13 . 6 . 2006 O: 4 

Bu Önerge... 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Hangi zihniyet?.. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hangi zihniyet olduğunu çok iyi biliyoruz; yatınım dış
layan zihniyettir, üretimi dışlayan zihniyettir. Eğer üretime, yatırıma taraftarsanız yatırım indirimini 
kaldırmazsınız ve bizim bu önergemize olumlu oy verirsiniz. Bunlann hiçbirini yapmayıp, biz 
üretimden yanayız, yatırımdan yanayız konuşmaları sadece edebiyattır. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Kapasite kullanım oranlan artıyor. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hayır, hayır!.. 
BAŞKAN - Sayın Aydoğan... 
Sayın Özyttrek, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - İşsizlik artıyor. Yeni yatırım yapmakta ne sakınca var? 
Yeni yatırımı niye teşvik etmiyorsunuz? Yatırımdan niye korkuyorsunuz? İşçi çalıştırmaktan niye 
kaçmıyorsunuz? 

Bizim önerimiz, Türkiye'yi büyütmeye dönüktür. Bizim Önerimiz, daha çok yatırım yapıl
masına, daha çok İnsan çalıştırılmasına dönüktür. Bu öneriyi takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

III. - Y O K L A M A 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Evet, önergeyi oylamadan önce... 
Sayın milletvekilleri... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, orada 20 kişi yok. 
BAŞKAN ' Efendim, sayacağım, bir dakika... 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - 20 kişi yok, saymaya gerek yok. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - O bizim derdimiz, sizin derdiniz değil. 
BAŞKAN - Var. 

Evet, milletvekili arkadaşlarımızın ismini kaydedeceğim, daha sonra yoklama işlemine 
başlayacağız. 

Sayın Özkan, Sayın Kaptan, Sayın Özyürek, Sayın Topuz, Sayın Ekmekcioğlu, Sayın Emek, 
Sayın Karademir, Sayın Çetin, Sayın Kumkumoğlu, Sayın Eraslan, Sayın Akdemir, Sayın Kılıç, 
Sayın Aslanoğlu, Sayın Yılmazkaya, Sayın Miçooğulları, Sayın Hacaloğlu, Sayın Seyhan, Sayın 
Özakcan, Sayın Baratalı, Saym Baloğlu. 

20 kişi, tamam... 
Saym milletvekilleri, ismini kaydetmiş olduğumuz arkadaşlar lütfen yoklamaya girmesinler. 
Şu anda, yoklama için S dakika süre veriyorum ve adlarını okuduğum arkadaşların elektronik 

cihaza girmemelerini rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN • Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, toplantı yetersayısı vardır. 

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

4.- Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaştk ve 47 Millet
vekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (I/II70, 2/719) (S. Sayısı:1192) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Mustafa özyürek ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1192 sıra sayılı kanun tasarısının "Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı" 

başlıklı 32 nci maddesine aşağıda yer alan fıkranın (5) numaralı fıkra olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa Özyürek (Mersin) ve arkadaşları 

"(S) Yüz ve daha fazla İşçi çalıştıran mükellefler hakkında kurumlar vergisi oranı yüzde 30 in
dirimli uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon Önergeye katılıyor mu? 

PALAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

İşsizliğin en temel sonınlarm başında gelmesinden dolayı, istihdamın arttırılması özendirilmek 
istenmiştir. 

BAŞKAN • Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu 

MADDE 33-

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

Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu 

MADDE 34-

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

Muafiyet, istisna ve İndirimlerin sının 

MADDE 35-

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

- 3 7 1 -



TBMM B: 114 13 . 6 .20O6 0:4 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 36 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1 • 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici i inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 
trfan Gündüz Abdullah Erdem Cantimur Recep Koral 

İstanbul Kütahya İstanbul 
Ahmet Ertürk Ayhan Sefer Üstün 

Aydın Sakarya 

"(11) 1/1/2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde % 30 oranına göre hesaplanan ve 
tahsil edilen geçici verginin anılan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutan aşan kısmı, 
müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir." 

BAŞKAN - Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, önergeyi takdire bırakıyoruz; yalnız, bir düzeltme teklifimiz var bu maddeyle ilgili. 
BAŞKAN - önergeyi oyladıktan sonra... 
Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu tasarının daha önce kabul edilen bir maddesiyle Kurumlar Vergisi oranı 1.1.2006 tarihinden 

itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere yüzde 20 olarak belirlenmiş bulun
maktadır. Bu durumda, aym tarihten başlayan geçici vergi dönemlerinde de geçici verginin yüzde 
20 oranına göre hesaplanıp Ödenmesi gerekir. Önergeyle, bu Kanunun yayımı tarihine kadar olan 
dönemler İçin fazla ödenen geçici verginin mahsubuna ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. ..Kabul etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 
Evet, bir ifade düzeltmesi vardı. 
Sayın Yıldız, buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) - Sayın Baş
kan, 10 numaralı fıkranın başına "bu" kelimesinin ilave edilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN • Tamam, arkadaşlarımız gereken notu aldılar. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde l'İ oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 37-
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BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Osman Akman İbrahim özal 
Bursa Antalya İstanbul 

Mustafâ Dündar Alaettin Güven Mehmet Denizolgun 
Bursa Kütahya İstanbul 

"ç) 13 ve 35 inci maddeleri 1/1/2007 tarihinde," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş
kan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

1.1.2006 tarihinden sonra hazırlanacak olan kanun taşanlarında yer alan istisna ve muafiyetler
le ilgili olarak bir geçiş süreci imkanı sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

BAŞKAN -önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde madde 37'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 38-

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ikinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları 
tamamlanmıştır. 

Tasarının tamamının oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre oyunun rengini bel
li etmek üzere, lehte Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talebi vardır. 

Sayın Kandoğan, buyurun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun tasarısında oyumun rengini lehinde belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu tasannm milletimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum 
ve bu Kurumlar Vergisi oranının yüzde 3û'dan yüzde 20'ye indirilmesinden sonra, inşallah, Tür
kiye'de daha fazla yatınm, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fâzla ihracatla, Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasına tayda ve katkı sağlayacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, Sayın Maliye Bakanımızın sorulan sualleri nasıl ustalıkla geçiştirdiğini de burada iz
ledik. Sayın Maliye Bakanımıza, bir milletvekilimiz, Telekom satışıyla ilgili olarak "eğer bu 
Kurumlar Vergisinin yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilme meselesi daha önceden bildirilmiş obay
dı, daha önceden bu karar alınmış olsaydı, Telekomun satışı 6,5 milyar dolar mı olurdu yoksa daha 
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yüksek mi olurdu" şeklindeki bîr sorusu karşılığında, "ne yapalım, Telekomdan vergiyi yüzde 
30'dan yüzde 20'ye indirmeyelim mi? tş Bankasında da indirdik" şeklinde bir cevap. Halbuki, 
sorulan sual "Kurumlar Vergisi oranının indirileceği eğer Telekom satışından önce duyurulmuş ol
saydı acaba Telekom Türkiye'de kaça satılırdı?" 

Bununla ilgili biz bir çalışma yaptık Sayın Bakanım. Yirmibir yıl süreyle Telekom Oger'e veril
di biliyorsunuz. Bu düzenlemeyle, yüzde 30"dan yüzde 20'ye İndirilme meselesiyle, Oger'in, yir
mibir yıl sonra. Kurumlar Vergisinin yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi neticesinde ne kadar kâr 
edeceği çok açık ve net bir şekilde karşımızda. O nedenle, o kadar büyük rakamlar karşımıza çıkıyor 
ki, 6,5 milyar dolarlık bir Telekom satışının ne kadar ucuza gittiği bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. 

Değerli milletvekilleri, güzel bir kanun tasarısı; destekliyoruz; ancak, bu kanun tasarısının 
içerisine. Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun, plakalarla ilgili olarak vergi muafiyetinin kal
dırılmasının sebebini anlamak mümkün değil. Siz, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanını 
sevmeyebilirsiniz, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanım sevmeyebilirsiniz... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Nereden biliyorsun sen?!. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - . ..ama, o iş ayrı bu iş ayrı. Niye.bİliyor musunuz?.. 

Bak, Sayın Aksoy... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Sevmediğimizi nereden biliyorsun?! 
ÜMMET KANDOÛAN (Devamla) - Saym Aksoy, lütfen, dinleyin. 

Bakınız, bir kanun geçti buradan. O kanunu, biz, burada söyledik, yanlış yapıyorsunuz dedik. 
Anayasa Mahkemesinden geri döndü. Anayasa Mahkemesinden geri döndükten sonra, oda seçim
leri yapıldı. Konfederasyon genel başkan seçimi için Ankara'nın göbeğinde bir otel seçildi. Ankara 
Valisini de kullanarak "orada can güvenliğini sağlayamayız" diyerek, kongreyi erteletmek istediniz; 
ancak, idare mahkemesi bu talebinizi reddetti. Eğer idare mahkemesi onu reddetmemiş olsaydı, baş
ka bir yerde genel kurul yapmaları için yeterli süre kalmamıştı. Yeterli süre kalmadığı için de, siz, 
oraya kayyum atayacaktınız. Yani, iş bu kadar basit. Yani, bu kadar kin, nefret, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, bir siyasi iktidara yakışıyor mu arkadaşlar?! Sizin bir probleminiz varsa, gereğini 
yaparsmız. Yapın gereğini. Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanıyla probleminiz 
varsa, istediğiniz şeyi kullanırsınız; ama, böyle bir kanunun içerisine bunları yerleştirerek yanlış 
yapıyorsunuz. 

Siz, hep söylüyoruz, Kanarya Sevenler Demeği de olsa, başkam bizden olsun diyorsunuz. Fis-
kobirlik'e karıştınız. Futbol Federasyonuna karıştınız, Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
seçimine karıştınız. 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Ne alakası var bu kanunla?!. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Yani, bu kadar müdahale etmenin karşılığında, halkın 

size olan tepkisini göreceksiniz. 
Bakınız, siz işi öyle ileri götUrdünüz ki, geçen hafta Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifinin genel kurulu vardı. O genel kurula hiçbir siyasî parti genel başkanının davet edil
memesini sağladınız. Türkiye'de ilk defa oldu; böyle bir genel kumla, iktidar partisi dışında hiçbir 
siyasî partinin genel başkanı davet edilmedi. 

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Derviş Ağabeyin seni arayacak biraz sonra, takdir edecek!.. 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) • Niye davet edilmedi?.. Bunun hesabını siz verin. 
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Bakınız, orada, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun genel kongresi yapıldı. Sayın Baş
bakan 100 kişinin olduğu yere gidip, oralarda konuşma yapıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum sizlere. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 1 dakika Sayın Başkan!.. Herkese süre verdiniz... 
BAŞKAN - Tamam, son cümlenizi alayım; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, orada 5 000 kişi vardı, 5 000 kişinin olduğu bir 

genel kurula Sayın Başbakan gidemedi, gelmedi; ama, öbür taraftaki, Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifleri genel kuruluna da şart koşuyor, hiçbir partinin genel başkanı çağrılmamak şartıyla 
kendisi gidiyor. O nedenle, bunlardan vazgeçiniz. Bunlar hiçbir partiye yarar sağlamayan İşlerdir. 

Bakınız, güzel bir kanun, destekledik. Milletimize, memleketimize inşallah faydalı olur, ama, 
içerisine, böyle, kıyısından köşesinden girerek bu tür düzenlemeler yapılmasının da yanlış olduğuna 
inanıyor, oyumun renginin kabul olduğunu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarmın görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararım alacağım 
Açıkoylamanuı elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde 
sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerim, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarım rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa 

Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin -sıra sayısı 1192- açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 272 
Kabul : 269 
Çekimser : 3 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 5 inci sıraya alınan... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapacak. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yerinden teşekkür konuşması yapacak... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yok, yok, kürsüye gelsin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. Sayın Bakanın çok kısa bir teşekkür konuşması olacak. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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' MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bugün, bu kabul ettiğimiz yasayla, çok Önemli bir değişik

liğe imza atmış bulunuyorsunuz. Elliyedi seneden beri, hatta ellîyedi sene on günden beri uygulanan 
bir yasayı, daha çağdaş bir yasa olarak değiştiriyorsunuz. Bu yasa, 1949 yılında, eskisi, Kurumlar 
Vergisi kabul edilmişti. 3 Haziranda kabul edilmiş. Şimdi, baktım, bu da 13 Haziranda. Demek ki, 
ay da tutuyor, bir 10 gün fark ediyor; ama, vergicilikte 3 tane temel kanun vardır. Bir tanesi Kurum
lar Vergisi, biri Gelir Vergisi, biri Vergi Usul Kanunu. Şimdi çok önemli bir değişiklik yaptınız, 
yamalı bohça haline gelmiş olan o eski kanunu değiştirdik, yeni, basit, anlaşılabilir bir kanun kabul 
ettiniz. Bundan dolayı, hepinize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Biz de, aynı duygularla, iktidar-muhalefet Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin bütün üyelerine, 

sayın milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sayın Bakanım, sizlere de hayırlı olsun efendim. 

5 inci sıraya alınan. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1158) (S. Sayısı: I206)(x) 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raporu 1206 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamın

da görüşülecektir. Bu nedenle, tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil
mesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı 
ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Kocaeli Milletvekili Muzaffer Bastoncu, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Anavatan Grubu adına Kars 
Milletvekili Selami Yiğit ve şahıslan adına 10 milletvekili arkadaşımızın söz talebi vardır. 

İlk söz, AK Parti Grubu adına Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'ya aittir. 

Sayın Baştopçu, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Baştopçu, tam 20 dakikamız var. Süreniz içerisinde konuşmanızı tamamlayacağınızı 

ümit ediyorum. Doğru, değil mi efendim? 
Buyurun efendim. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 1206 sıra sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı hakkında AK Parti 
Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekillerimiz; bugün, burada, ülkemiz ve insanımız için çok 
önemli olduğuna inandığımız bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Dünyamızda yaşanan hızlı, çok yön
lü ve çok amaçlı değişim kamu yönetimlerinde köklü bir yeniden yapılanmayı zorunlu hale getir
miştir. Bu değişim süreçleri İçerisinde, halkm yönetimlerden beklentisi nicel ölçütlerden nitel, yani, 

(xj 1206 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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kalite ölçütlerine yönelmiş, hizmetlere ilişkin karar alma süreçlerine katılım talepleri giderek art
mış, bu bağlamda, halkın idareden şikâyetlerini en az düzeye indirecek bir yönetim anlayışı da 
zorunlu olmuştur. 

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırıl
ması Projelerinde, kamu-yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkları etkin ve hızlı bir 
şekilde çözen, halkın şikâyetleri konusunda yönetimi denetleyen; ama, yönetime bağlı olmayan, 
Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunan bir kamu denetçisi sistemi kurulması öngörülmüştü. 

Grup başkanvekilleri, sizi kamu denetçisine, bak, şikayet ederim... 
Batı'daki yaygın adıyla ombudsmanlık, bizdeki olacak adıyla kamu denetçiliğinin tarihsel 

oluşumuna şöyle bir bakacak olursak, Osmanlı Devletinde idari yargı sistemi olmadığından. Kamu 
Denetçiliği Kurumuna özdeş sayılabilecek "kadi-il-kudat" adıyla özel görevlendirilmiş bir kadı, 
yani, hâkim mevcut ohıp, bu kişi, yönetimin en üstündeki kişi olan padişah dahil, idarenin işlem, 
eylem, tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak halkın başvuru ve şikâyetlerini değerlendirerek 
yönetimleri etkin bir şekilde denetliyordu. 

Bu sistemi -burası ilginç- 1709 - 1714 yıllarında Osmanlı Devleti topaklarında sürgünde 
bulunan İsveç Kralı XII. Şarl-ki, uzun süre ülkemizde kaldığı için, kendisine Demirbaş Şarl diyoruz 
demirbaş kayıtlarına geçirdik diye- ayrıntılı biçimde incelemiş ve ülkesine döndüğünde, bu kurumu, 
Avrupa'da ilk olarak "ombudsman" adıyla kurmuştur. Daha sonra da diğer Avrupa ülkeleri bu 
kurumu Örnek olarak kendi ombudsmanlık kurumlarını oluşturmuşlardır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyamızda, aralarında İsveç, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, 
Almanya, Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya'nm da bulunduğu lOO'u aşkm devlette bulunup, 
görev yapmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği içinde de, üye Ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği yönetimiyle il
gili başvuru ve şikâyetlerini değerlendirecek olan Avrupa Birliği ombudsmanlığı kurulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, idarî yargıda hukuka uygunluk 
denetimi yapılmakta; ama, ihtiyaca uygunluk denetimi yapılmamaktadır. Halbuki, eski deyimle 
maslahata uygunluk, yeni deyimiyle ihtiyaca uygunluk ve yerindelik denetimi yargı dışı bir denetim 
olup, Kamu Denetçiliği Kurumu, işte bu denetimi yapacaktır. 

Kamu denetçisinin tavsiye niteliğindeki kararlarının idare tarafından uygulanması, kamuoyu 
denetimi ve Kurumun saygınlığıyla paralel yürüyecektir. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasalardan yetki aldığına dair ve yetki alarak kurulduğuna 
dair bazı görüşler olsa da, farklı ülke uygulamalarında yetkilerini bazen anayasalardan bazen de 
sadece kuruluş kanunlarından alan uygulamalar vardır. Örneğin, Almanya, Danimarka ve Finlan-
•ÜıytHa.hren.'aKayttal.' «vhsm.'ift.'yKîJ.'tıayaıdiJrai • «utanı, Yroı wı„vfvıi,Z&aa&i*,lafğ\tBav W"ÎTUII-
sa'da sadece yasal dayanaklar bulunmaktadır. Bizim bu tasarımızda da, yasal dayanağı içinde 
Anayasamıza aykırılık oluşturmayacak bir biçimde düzenlemeler yapılmıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu, idari yargının hiçbir zaman alternatifi olmayıp, idarî yargının 
yükünü azaltıcı bir nitelik taşımaktadır. Her konu ve ihtilaf, artık, yargıya gitmeden çözümlenmiş, 
idarenin tutum ve davranışının bu yolla İrdelenmesi de, vatandaşın devlete ve idareye güvenini ar
tırmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentomuz bugün tarihî günlerinden birini yaşıyor. 
Hükümetimizin hazırladığı bu tasan, önce Avrupa Birliği Uyum, sonra da Plan Bütçe Komisyon
larında çok ayrıntılı bir şekilde İncelenmiş, görüşülüp tartışılmış ve bugünkü hale getirilmiştir. 

- 3 7 7 -



TBMM B:114 13 .6 .2006 0 : 4 

Tasarının komisyonlardaki görüşmeleri sırasında konuyla ilgili uzman kişiler, akademisyenler, 
bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşleri alınarak, bu çok 
Önemli tasarının, çok geniş tabanlı bir düşünce platformunda, ortak akıl ve objektif değerlendir
melerle ülkemize en uygun biçimde hazırlanması sağlanmıştır. 

Başta Anamuhalefet Partimiz olmak üzere bütün partilerimize ve tasarıya katkıda bulunarak 
emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumsal yaşamımızda, birey-devlet ilişkilerinde yepyeni 
ve çağdaş bir dönemi başlatacak olan bu tasarının genel bir çerçevesini çizecek olursak şunları söy
leyebiliriz: 

Bu kanunun temel amacı, gerçek ve tüzelkişilerin idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetlerini, Tür
kiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve iş
lemleri ile tutum ve davranışlarım, adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hak
kaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu 
Denetçiliği Kurumu oluşturmaktır. 

Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzelkişiliğine haiz, özel büt
çeli ve merkezi Ankara'dadır. 

Kurum, başdenetçilik ve kuruldan oluşur. Kurul ise, başdenetçi, başdenetçi vekili ve denetçiler
den oluşur. Kurumda bîr başdenetçi, en fazla 10 denetçiyle, genel sekreter, uzman, uzman yardım
cıları ve diğer personel görev yapar ve Kurum gerekli yerlerde büro açabilir. 

Kurum, temel amacı doğrultusunda idareye önerilerde bulunmakla yükümlü olup, 

I- Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, 

2 • Yasama yetkisini kullanmasına ilişkin işlemler, 

3 - Yargı faaliyetine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve eylemleri, 

4 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri. 

Kurumun görev alanı dışındadır. 

Kurumda görev alacak olan başdenetçi 50, denetçiler ise 40 yaşını doldurmuş olacaklardır. 

Başdenetçi ve denetçilerin seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tararından giz
li oyla ve görüşmesiz yapılacaktır. 

Tam anlamıyla bağımsız olan kuruma hiçbir organ, makam, merci ve kişi başdenetçiye ve 
denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz. 

Başdenetçi ve denetçiler görevlerine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
da andicerler ve görev süreleri beş yıldır. 

Kuruma bütün gerçek ve tüzelkişiler başvurabilir. Yabancıların başvurusu karşılıklılık esasına 
bağlıdır. Başvurular yönetmelikle belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla, elektronik ortamda ve diğer 
iletişim araçlanyla da yapılabilir. Ücretsiz olan başvurular ve hizmet, illerde valilikler, ilçelerde 
kaymakamlıklar kanalıyla sağlanacaktır. 

Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini de 
durduracaktır. 
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Kurumun inceleme ve araştırma konusunda ilgililerden istediği bilgi ve belgelerin tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde kuruma verilmesi zorunludur. Haklı bir gerekçeye dayanmadan 
bilgi ve belge vermeyenler hakkında başdenetçi veya denetçinin İstemi üzerine ilgili merci disiplin 
soruşturması açar. 

Devlet ya da ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, gerekçeleri yetkili mercilerin en üst 
makam veya kurulunca belirtilmek kaydıyla verilmeyebilir. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; başdenetçi veya denetçiler inceleme ve araştırma konusuy
la ilgili olarak bilirkişi görevlendirebilirler. Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar tanık ya da ilgili 
kişileri dinleyebilir. 

Kurum inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlan
dırıp, işlem sonucunu, varsa önerilerini, başvurana bildirir. 

Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. 
ilgili merci, kurumun önerileri doğrultusunda yaptığı işlemi ya da yapamadığının gerekçesini 

otuz gün içerisinde Kuruma bildirir. 

Başdenetçi, başdenetçi vekili ve denetçilerden oluşan kurul, her takvim yılı sonunda, yapılan 
faaliyetleri ve Önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak. Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları İn
celeme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona verir. Bu komisyon, raporu görüşüp, ken
di kanaat ve görüşlerini de katarak, hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunar, komisyon raporu Genel Kurulda görüşülür ve yıllık rapor Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kurul, açıklamasında yarar gördüğü hususları her zaman kamuoyuna açıklayabilir. Kurum 
faaliyetlerini açıklama yetkisi başdenetçide olup, bu yetkisini başdenetçi vekiline de devredebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kurum, genel bütçeden yapılacak hazine yardımıyla çalış
malarım sürdürür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personel -hâkimler ve savcılar hariç- kurumlarının iz
niyle uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmenin süresi altı ayı 
geçemez, ihtiyaç halinde üç ay süre uzatılabilir. 

Başdenetçi, denetçi, genel sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel siyasî par
tilere üye olamazlar. Herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararım hedef alan 
bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç ve mezhep ayırımı yapamazlar. Görevleri nedeniyle öğrenmiş oldukları meslekî veya ticari 
sırlan hiçbir şekilde kullanamazlar, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar. Başdenetçi, 
denetçi, genel sekreter, uzman ve uzman yardımcıları, kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye 
kadar -bu derece dahil- kan ve kayın hısımlarının başvurularını mceleyemezler, görevleri süresince 
resmî veya özel hiçbir görev alamazlar ve ticaretle uğraşamazlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun yürürlüğe gir
mesinden otuz gün sonra, komisyon tarafından ilk başdenetçi ve 5 denetçi seçimi için aday adaylığı 
süreci başlatılacak, seçimler yapılacak ve Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacaktır. 

Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
dokuz ay İçinde çıkanlacaktır. 

Bu kanuna göre. Kuruma başvurular, yayımı tarihinden dokuz ay sonra yapılabilecektir. 
Mahallî idarelerin eylem ve işlemleri, tutum ve davranışlan hakkında başvurular, kanunun 

yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra yapılabilecektir. 
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Bu kanunun başdenetçi ve denetçilerinin seçim ve görevden alınmalarıyla ilgili hükümlerini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısının ana hatlarını 
sizlerle paylaşmak istedim. 

Bireyin yönetime karşı hakları İle hukukun üstünlüğünü temel atan, bağımsız, demokratik ve 
çok saygın bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu, halkımıza ve insanımıza çok şeyler kazan
dıracaktır. İnanıyoruz ki, toplumsal yaşamımızda, yeni, demokratik, şeffaf, saygın, güvenilir, çağ
daş, çok önemli bir kurum daha yerini almaktadır. 

Hükümetimizin temel İlkesi, mîlletimiz, devletimiz ve insanımızın her şeyin en iyisine layık ol
duğudur. Değerli oylannızla kanunlaşacak olan bu tasan, 22 nci Dönemden ulusumuza çok güzel 
bir armağan, ülkemize ve hepimize hayırlı ve uğurlu olsun derken, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıy
la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Baştopçu, sürenize gösterdiğiniz dikkat ve itinadan dolayı teşekkür ediyoruz 
sizlere. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, AK Parti Grubu adına Sayın Muzaffer Baştopçu'nun 
konuşması tamamlanmıştır. 

Şu anda, çalışma vaktimiz, süremiz de birkaç dakika içerisinde dolacaktır. Bu nedenle, diğer 
bir arkadaşıma söz vermiyorum. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Haziran 2006 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize hayırlı geceler diliyorum. 
Kapanma Saati: 22.58 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACl'mn, işkence ve kötü muamele suçlarından ötürü ödenen 

tazminatlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13333) 
r f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail FLAMACI ( 

- -CHP Aıftalya MUIeJrakilİ 

Devlet Memurları Kanununun 13. maddesi, "kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak 

uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava 

açarlar" hakmunO getirerek idarenin sorumluluğuna neden olan kamu personeline doğrudan dava 

açılamayacağını ve kamu hukukuna gSre sorumluluğun devlete ait olduğunu belirtmiştir. Ancak, kanun bu 

durumlarda, sözfconusu sorumlu kurumun ilgin' personele röcu hakkını saklı tutmakladır., öte yandan 2002 

yılında 473S sayılı kanunla Devlet Memurlar Kanunumu 13. maddesine*bir ek yapılmış ve "işkence ya da 

zalimane, gayri insani veya haysiyet fcıncı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Haklan Mahkemesince 

verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tammatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında 

da yakandaki fikra hükmü uygulanır'' hutand getirilmiştir. Dolayısıyla, ilgili maddede belirtilen suçlar 

nedeniyle de 2002 yılından itibaren sorumlu personele rûcu edilebilmesi yolu açılmıştır. Bu çerçevede; 

1. 4738 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 26.032002 tarihinden itibaren İşkence ya da zalimane, gayri 

insani veya haysiyet kinci muamele suçları nedeniyle İdari yargı mercilerinde açılan kaç davada 

devlet, tazminata mahkum edilmiştir? 

2. 473S sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 26.03.2002 tarihinden itibaren işkence ya da zalimane, gayri 

insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle kaç davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Türkiye Cumhuriyeti'ni tazminat ödemeye mahkum etmiştir? 

3. Bu davaların kaç tanesinde 657 sayılı kanunun 13. maddesine dayanarak ilgili personele rOcu 

edilmiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI «/.fc/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı iradeli, 12/04/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.O0.02-7/13333-20238/51086 saydı yazınız, 

b) Başbakanlık. Kanunlar ve Kararlar Genel MOdflrlağü i&delt, 20/04/2006 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-511-68/2014 sayılı yaa. 

c) 03/05/2006 tarihli ve 581 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yaznuz ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Antalya Mllletvekilî Nail Kamacı tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13333 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyannca 
hazırlanan cevap örneği İki nüsha hâlinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı l 
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. . . / . . . /2006 

Sayın Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/13333 Esas No.lu soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kişilerin uğradıktan zararlar" kenar başlıklı 
13. maddesine göre; kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken sebep oldukları zarar 
nedeniyle ancak kurumlan aleyhine tazminat davası açılabileceği, fakat kurumun, genel 
hükümlere göre sorumlu personeline riteu edebileceği; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi 
tarafından, işkence veya zalimane, gayri insani ya da haysiyet kırıcı muamele suçlan 
nedeniyle Devletçe ödenmesine hükmedilen tazminatların da aynı düzenlemeye göre sorumlu 
personele rücu edileceği, marûmlandır. 

Öte yandan; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13. maddesine, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi tarafından, işkence veya zalimane, gayri insani ya da haysiyet kırıcı muamele 
suçları nedeniyle Devletçe ödenmesine hükmedilen tazminatların da genel hükümlere göre 
sorumlu personele rficu edileceğine ilişkin ikinci fıkra hükmünün eklenmesine dair 4748 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09/0472002 tarihinden sonra İşlenen fiiller nedeniyle, 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen işkence veya zalimane, gayri 
insanî ya da haysiyet kinci muamele suçlarından dolayı Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde, 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Oenel Müdürlüğüyle ilgili sonuçlandırılmış bir başvuru 
bulunmadığı; bununla birlikte söz konusu Kanunun kabul edildiği 26/03/2002 tarihînden 
bugüne kadar, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapılan başvurulardan 59'unda Avrupa 
İnsan Haklan Sözleşmesinin 3. maddesinde yer alan "Hiç kimse işkenceye, İnsanlık dışı ya da 
onur kinci ceza veya işlemlere tabi tutulamaz." hükmünün ihlâl edildiği gerekçesiyle. 
Ülkemiz aleyhine manevi tazminata httkmedikügi; 

Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı aleyhine, idari 
mahkemelerde toplam 115 dava açıldığı, bu davalardan; 29'unda tazminata karar verildiği, 
35*inin reddedildiği, 51'inİn ise hâlen derdest olduğu; tazminata karar verilen davalar 
nedeniyle 750.000-YTL tazminat Ödendiği; ödenen tazminatlarla ilgili, Hazine zararının 
giderilmesi amacıyla 3 davada sorumluluğu tespit edilen 3 personele karşı rücu davası 
açıldığı; 

4748 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar. Jandarma 
Komutanbgıyla ilgili olarak sonuçlanan 1 dava olduğu; bu davada, davacıya 3.000,00-YTL 
manevi tazminat ödenmesine karar verildiği, davacı henüz talep etmediğinden kendisine 
ödeme yapılmadığı, ödeme yapılmaması nedeniyle Hazine zararı belli olmadığından, 
sorumlular aleyhine rücu davası açılamadığı, davacıya ödeme yapıldığında sorumlular 
aleyhine rücu işlemlerinin başlatılacağı; 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin, Sözleşmenin 3- maddesinin ihlâl edildiği 
gerekçesiyle hükmettiği tazminatlarla ilgili olarak ise 1 rücu davasının açıldığı, bu davada ret 
karan verildiği ve henüz bu kararın taraflara tebliğ edilmediği; 

Dışişleri Bakanlığının 23/05/2006 tarihli ve B.O6.0.SPGY.O.O-026.21-20067201284 
sayılı; Emniyet Oenel Müdürlüğünün 31/05/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.12.04.06-1305-
2944/95855 sayılı; Jandarma Oenel Komutanlığının 01/0672006 tarihli ve GN.PLP.: 0111-60-
06/Pl.ve Koor.D.Gn-P.ve Koor.Ş.( 174449) sayılı ve Maliye Bakanlığının 08/05/2006 tarihli 
ve B.O7.O.BHM.0.00./41SO-I900/15089 sayılı yazılannın İncelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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2 - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇtÇEK'in cevabı (7/13639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yer alan sorulana. Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafindan yazık olarak 

yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 

CHP Adana Milletvekili 

4320 sayılı Ailema Korunmamla Dair Kanun kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi ve 

kadının toplumsal konumunun iyileştkitanesi için önemlidir. Bu nedenle - kadınların 

baklanndan haberdar olarak önlerindeki engelleri kaldırabilmeleri İçin ilgili yasanın geniş 

ölçekte uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 

1. 4320 sayılı yasadan yürürlüğe girdiği 17.01.199S tarihinden bugüne kadar kaç kadın 

yararlanmıştır? 

2. ilgili yasa temel alınarak kaç dava açılmıştır ve açılan davalara kaçı kadmfafin lehine 

sonuçlanmıştır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
1k° 

«a/fr . /2006 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/04/2006 tarihli ve A.OI.O.GNS. 
0.10.00.02- 20410 sayılı yazınız, 

b) 05/O5/20O6 tarihli ve S96 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan. Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye Ert>atur 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması islenilen 7/13639 Esas 
No.lu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) 
yazımızla ek sflre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1ÇEK 
Bakan 

EKLER: 
l - Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik tablo 

.../.../2006 

Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması İstenilen 7/13639 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

4320 sayılı Ailenin Korumasına Dair Kanunla İlgili olarak Bakanlığımız Adlî Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan istatistik bilgileri içeren tablolar yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan t / 
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3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, adli yardım kapsamındaki avukatlık ücretlerine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'N A 

Aşağıda yer alan sorulana. Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Prof, Dr, Nevin Gaye Erbatur 

CHP Adana Milletvekili 

1. Büyük bir özveriyle yürütülen avukatlık hizmetinde CMK avukatlarının ücretlerinin 

asgari ücret tarifesinin oldukça altoda belirlenmesinin sebebi nedir? 

2. Yeni CMK uyarınca müdafii tayininin kapsamı 4 kat arttırılarak genişletilmiş 

olmasına hangi gerekçe ile 3 aydır Ödeme yapılmamıştır? 

3. Yeni CMK sistemi İle ilgili genişletilmiş dan müdafii 'tabiin jiçin Bakanlığınızın 

ayırmış olduğu toplam Ödenek ne kadardır? 

mevcut mudur? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI «V.V./2006 

Bakan 
W* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ügi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 26/04/2006 tarihli ve A.0I .O.GNS. 
0.10.00.02- 20410 sayılı yazınız, 

b) 05/05/2006 tarihli ve 599 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazıh olarak cevaplandırılması istenilen 7/13640 Esas 
No.lu soru Önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için İlgi (b) 
yazımızla ek süre İstenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi 
uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cer/İÇİÇEK 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13640 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) S271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) ISO. maddesinin birinci fıkrasında, şüpheli veya sanığın, müdafi seçebilecek 

durumda olmadığım beyan etmesi ve istemi halinde bir müdafi görevlendirileceği; İkinci 
fıkrasında, şüpheli veya sanığın onsekiz yaşını doldurmamı; ya da sağır veya dilsiz veya 
kendisini savunamayacak derecede malûl olması ve bir mOdafiinin de bulunmaması halinde, 
İstemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirileceği; üçüncü fıkrasında, üst sının en az beş yıl 
hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada İkinci fıkra 
hükmünün uygulanacağı; 

b) 156. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, İSO. maddede yazılı olan hâllerde, 
soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine; 
kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, soruşturmanın veya kovuşturmanın 
yapıldığı yer barosunca müdafi görevlendirileceği; Üçüncü fıkrasında, şüpheli veya sanığın 
kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafindan görevlendirilen avukatın 
gOrevinîn sona ereceği; 

c) 234. maddesinin birinci fıkrasında, mağdur ve şikâyetçinin, soruşturma evresinde, 
vekili yoksa, baro tarafindan kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme; kovuşturma 
evresinde, vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme hakkının 
bulunduğu; İkinci fikrasında, mağdurun, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da 
meramını ifade edemeyecek derecede malûl olması ve bir vekilinin de bulunmaması halinde, 
istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirileceği; 

d) 239. maddesinin birinci fıkrasında, mağdurun veya suçtan zarar görenin, davaya 
katıldığında, mahkemeden istemesi halinde baro tarafindan bir avukat görevlendirileceği; 
ikinci fıkrasında, mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağu* ve dilsiz veya kendisini 
savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için İstem 
aranmayacağı; 

B) S320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanunun 13. maddesinin birinci fikrasmda. Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, soruşturma 
ve kovuşturma makamlarının İstemi üzerine baro tarafindan görevlendirilen müdafi ve vekile, 
görevin İfasından doğan masraflar hariç avukatlık ücret tarifesinden aynk olarak bu tarifenin 
hazırlanış usulüne göre tespit edilecek ücret ödeneceği; ileride yargılama giderleri İle mahkûm 
olan sanıklardan müdafi ve vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye 
Barolar Birliğinin rücu hakfcıron sattı olduğu; uoncî fikrasmda, 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı (I) ve (3) saydı tarifelere göre alınan yargı harçlarının %13'İ ve idarî nitelikteki para 
cezaları hariç olmak üzere adlî para cezalanılın %15'inin, bir önceki yıl kesin hesabına göre 
tespit edilen toplam miktar esas alınarak, yılı içinde Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar 
Birliği hesabına aktarılacağı; birinci fıkraya göre Ödenecek Ücretlerin bu hesaptan 
karşılanacağı; üçüncü fıkrasında, Türkiye Barolar Birliği tarafindan barolar arasında yapılacak 
dağıtımın esas ve usûllerinin Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte 
gösterileceği; dördüncü fikrasmda. Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin sekizinci 
fıkrası uyarınca uzlaştırma işlemi giderlerinden olup uzlaştırıcıya ödenecek ücretin de, birinci 
fikra uyarınca tespit edilecek ücret tarifesinde ayrıca gösterileceği; 
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C) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 180. maddesinin 
birinci fikrasının (a) bendinde, iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen 
toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı 
tarifelere göre alınan harçların yüzde üçü ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere 
para cezalarının yüzde üçünün adlî yardım bürosunun gelirleri arasında sayıldığı; dördüncü 
fıkrasında, birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak Ödeneğin, Maliye Bakanlığınca her 
yıl mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılacağı; bu paraların, 
münhasıran adli yardım için kullanılacağı ve yılı içinde harcanmayan paraların, ertesi yıla 
aynen aktarılacağı; bu paraların barolar arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin 
hususların, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği; 

D) 30/03/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Barolar 
Birliği Adlî Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Barolar 
Birliğinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180. maddesi uyarınca tahsil edilen parayı 
bütçesinin adlî yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayn bir hesapta toplayacağı; bu 
hesapta toplanan paranın yüzde onunun TOrkİye Barolar Birliğinin adil yardım giderleri ve 
adli yardım dengeleme fonu için ayrılacağı; kalanının barolara gönderileceği; altıncı 
fıkrasında, baroların, kendi paylarına düşen adlî yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, 
adlî yardım bürosunun gerçeklesen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri 
İçeren raporla Türkiye Barolar Birliği adlî yardım dengeleme fonundan ek ödenek 
isteyebilecekleri; Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun bulunması 
halinde ek Ödenek gönderileceği; barolara gönderilen ödeneğin yd içinde kullanılmaması 
halinde İse bir sonraki yıla aktarılacağı; sekizinci fıkrasında, barolara tahsis edilen ödeneğin, 
dört taksit halinde ödeneceği; barolara kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer 
aylık rapor düzenleyecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine gönderecekleri; dokuzuncu 
fıkrasında, raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödemenin 
yapılacağı; takip eden diğer ödemelerde de aynı usulün uygulanacağı; 

Hükümlerinin düzenlendiği malûmlarıdır. 
II- Türkiye Barolar Birliğinin 10/05/2006" tarihli yazısıyla; Ceza Muhakemesi Kanunu 

kapsamında görev yapan avukatlara asgarî Ücret tarifesi çerçevesinde ücret Ödemesinin 
yapılmakta olduğu ve avukatlann ücretsiz hizmet vermesinin söz konusu olmadığı; her 
baronun. Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi alan avukatları listeye kaydederek 
görevlendirmeler yaptığı; bu Kanun gereği hizmet veren avukat sayısı yıllara göre değişiklik 
göstermekle birlikte, Birlik kayıtlarına göre toplam 55176 avukattan 16640'ının Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri gereği hizmet verdiği; 2005 yılında bütçeden ayrılan payın 
yeterli gelmediği ve 2004 yılından devreden tutarlar da eklenmesine rağmen görülen hizmet 
bedellerinin karşılanamadığı; 31/12/2005 tarihi itibarıyla avukatlara ödenmeyen hizmet 
bedelinin 40.000.000-YTL civarında olduğu ifade edilmiştir. 

III- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 12/05/2006 tarihli ve 08425 
sayılı yazısıyla; 

a) Yukarıda adı geçen Kanun hükümlerinde belirtildiği üzere; gerek Ceza Muhakemesi 
Kanunu gereği ödemelerde gerekse adlî yardım Ödemelerinde müdafi tayin edilen avukatlann 
ücretlerinin bütçeye konulan ödeneklerden değil, tahsil edilen yargı ve noter harçları ile İdarî 
nitelikteki para cezalan dışındaki adlî para cezalarına Kanunda belirlenen oranın uygulanması 
sonucu bulunan tutarlardan karşılandığı; 

b) Türkiye Barolar Birliğine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca 2004 yılında 
8.153.079,20-YTL, 2005 yılında 10.637.926,10-YTL, 2006 yılında 14.094.160,00-YTL; 5320 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun uyarınca 
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2004 yılında 36.597.885,I0-YTL, 2005 yılında 48.377.647,00-YTL, 2006 yılında avans 
olarak 20.000.000,00-YTL aktarıldığı; 

c) 2005 yılı Kesin Hesap Kanunu henüz hazırlanmamış olmakla birlikte. Ceza 
Muhakemesi Kanunu sistemine göre 2006 yılında 2005 yılı kesin hesabına göre Ödenecek 
tahmini tutarın 73.000.000,00-YTL olabileceğinin hesap edildiği; bu tutarın 20.000.000,00-
YTL'simn serbest avukatlara olan biriken borçların Ödenmesinde kullanılmak Özere, Türkiye 
Barolar Birliğinin banka hesabına 2006 yılı Nisan aynıda aktarıldığı; geriye kalan tutarın 2006 
yılıma Aralık ayında aktarılacağı. 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

fil ÇİÇEK) 
Bakan 

4.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, adliye mensuplarına servis aracı tahsis edilmesine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/13726) 

T B M M B a ş k a n l ı ğ ı n a / 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil Çiçek tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kar t 
CHP Konya Milletvekili 

58 ve 59. Hikfimetfer dileminde yargı bağnuızhgının ve yargıç teminatının, 
bütün konun ve kurallarıyla hayan geçirilmesine yönelik olarak hiçbir ciddi çalışma 
yarHİmıdıfı gibi; hakim ve savcılarımızın can güvenlilerini sağlamaya, çalışma ortamlarını 
düzeltmeye yönelik olarak da kayda değer bir çalışma yapılmadığı üzüntüyle gözlemlenmektedir. 

Hakim ve savcılarımızın görevlerinin mahiyeti gereği her an saldırıya maruz 
kalmaları kuvvetle muhtemeldir. Gerek genel anlamdaki güvenlik zaafiyeti ve gerek yükselen terör 
ortamı karşısında, hakimler ve savalar için öaceliklî olarak koruma tedbîrlerinin alınması 
gerektiği acı bir gerçektir. Hal böyle olmasına rağmen; İçişleri ve Adalet Bakanlığının 
koordineden uzak bir şekilde ve sorunsuzluk olarak nitelendirilecek bir yaklaşımla bu yönde 
hiçbir ciddi ve kalıcı girişimde bulunmadığı gözlemlenmektedir. 

Bunun son Örneği 10 Nisan günü İstanbul'da yaşanmıştır. Hakim ve savcılarımız 
mucize kabilinden ölümden dönmüşlerdir. tdare*nin sorumsuz ve yetersiz tavu-bn-mm yeni bir 
örneği bu olayda yaşanmıştır. 
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Hal böyle iken; Sn.Adalet Bakanı'nın, "Biz bu kadar zengin miyiz?" diyerek; 
sıradan bir olaydan söz edercesine bir değerlendirme İçine girmesi; maaselef en az olay kadar 
vahim elan bir başka boyuta ve yakbşjnıı göstermiştir. Kimse, bakim ve savcılar için 
olağanüstü veya İmtiyazlı denebilecek bir talepte bulunmuyor. Görevlerinin mahiyeti gereği ciddi 
bir şekilde korunmaları zoranlahtğaadan söz ediyoruz. 1 veya 2 otobüsün salt adlîye mensuplan 
için tahsis edilmesi bu kadar büyütülecek bir tasarruf olarak gosteribnemelidir. Böyle bir tasarrufu 
"bütçeyi zorlar veya Örnek teşkil «der* yaklaşımıyla engellemek, aslında bu Hilkflmet'in yargıya 
bakış açısını gösteren gayri samimi ve e a r ^ y a k l a ş da göstermektedir. ' 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatına yönelik olarak yapılması gereken yasal ve 
anayasal düzenlemeler bir tarafa; vicdan ve soramluluk «akibi olan herkesin hiç tereddatsoz bir 
şekilde hakim ve savcılara korunmlarma yontuk gerekli idari tedbirleri hemen uygulamaya 
sokmaları zorunlu bir hal almıştır. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmıştur; 

(1) Günlük ve mutad mesai yapan belediye otobüsleri yerine, sah adliye 
mensuplarına yönelik olarak otobüs tahsisi neden yapılmamaktadır? Bu yönde resmi 
araç tahsisini engelleyen herhangi bir yasal durum söz konusu mudur? Böyle bir 
durum var ise bu yasal engelin kaldırılması yoluna neden gidilmemektedir? 

(2) Ankara-tstanbul-tzmi^Adana-I^yarbakır gibi terör ve asayiş 
sorunlarının yoğunluk kazandığı tilere adliye mensuplan için otobüs tahsis edilmesi 
ve Özel güvenlik Önlemleri alınmasının ne gibi maliyeti olabilir? 

Adalet Bakanlığının böylesine sorumsuz ve gayri ciddi yaklaşımı 
karşısında; bakim ve savcıların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermeleri 
mümkün olabilir mi? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI «Û./&./2006 

Bakan 

TÜRKÎYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ögi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifedeli, 09/05/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-20502 sayılı yazınız, 

b) 18/05/2006 tarihli ve 667 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak oevaplandınlınası istenilen 7/13726 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir ayhk 
ek sure verilmesi İstenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde İlişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru Önergesi cevabı 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

TBMM. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13726 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Mevzuatımızda, adliye mensuplarına araç tahsis edilmesini engelleyen herhangi bir 
yasal engel yer almamakla birlikte, bütçe imkânları dahilinde tüm il ve ilçelere araç tahsis 
edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, bütçede mevcut Ödeneğe göre, sadece 
Ankara, istanbul ve İzmir illerine servis ücretinin gönderildiği, Diyarbakır Üİne ise zırhlı araç 
tahsis edildiği Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

CSfnİl ÇÎÇEJ 
Bakan 

İÇEK 
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S.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'tn, Türk Dil Kurumunun yayınladığı Türkçe söz
lüğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHiN'in 
cevabı (7/13835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafindan yanıtlanmasını dilerim. Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay 

Ankara Milletvekili 

Türk Dil Kurumu'nun son 23 yıl içinde standart dili ve yazım (İmla) birliğini büyük 
ölçüde bozduğu, dilimize ilişkin yanlış uygulamaları, Millî Eğitim Bakanlığı eliyle okullara 
soktuğu iddia edilmektedir, ö te yandan Türk Dîl Kurtımu'mın gördüğü tepki üzerine Yazım 
Kılavuzu ile Türkçe Sözlük'Un her baskısında sessizce değişiklikler yaptığı, örneğin 
ilköğretimin 6. yılındaki bir öğrencinin liseye geçtiğinde başka yazım kurallarıyla karşılaştığı 
da belirtilmekte ve dilde kargaşaya neden olduğu söylenmekledir. . . . 

TDK'nun özellikle 2005 Eylül'tinde yayımladığı Türkçe Sözlük'le, bugüne dek dile 
verdiği zararı birkaç katına çıkardığı dile getirilmektedir. Bu durumda: 

1 - TDK, 2005 Eylülünde yayınladığı sözlükte; 
acele posta, acıklı komedi, adam adama savunma, adam yoklağunda, adres 

defteri, ahir zaman peygamberi, ağır vasıta ehliyeti, Arap alfabesi, balon lastik, bile bile 
lades, bira bardağı, boğazına düşkün, bulaşık deterjanı, çatal bıçak takımı, dediğim 
dedikçl, dubleks daire, elbise dolabı, erik hoşafı, ezan vakti, film yıldızı, gâvur inadı, 
gSbek havası, güneş gözlüğü, bayır sahibi, ıslatma suyu, iş seyahati, kansız ameliyat, 
kubbeli fırın, külhanbeyi ağzı, lamba karpuzu, lavabo musluğu, makam arabası, medya 
maydanozu, namaz seccadesi, oy sandığı, övünç çizelgesi, pandispanya gazetesi, perdesi 
sıyrık, rakı filemi, sabah ezanı, şarap çanağı, şöhret sahibi, tavuk kümesi, telase 
müdürü, toparlayıcı krem, tuvalet kâğıdı, uyku sersemi, üçler yediler kırklar, vergi 
kaçakçısı, viski bardağı, yağh müşteri, yemek duası, yıldırım aşkı, yttrekler acısı, zehir 
hafiye... 

gibi yüzlerce tamlama, deyim, söz öbeğini maddebaşma taşımış raidir? , 

2- Eğer taşıdı ise Türkçeain sSzvarlığı yapay ve yaalış bir yolla şişirilmiş midir? 

3- Şiştrildi ise "104.481 sozvarlığı, maddebaşı ve maddelerin içinde toplam 77.407 
süz" olduğu söylenerek kamuoyu yanıltılmış mıdır? 

4- Sözlükte "kalem kutusu, adres defteri, can arkadaşı, çalışma masası, makam 
arabası, İspanyol müziği, bira bardağı, tapu memuru... " varsa, bütün kutu, masa, defter, 
araba, müzik, bardak türleri, bütün görevler, sanlar...vb. bulunmalı mıdır? 
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3- 'Beypazarı baklavası. Adana kebabı, Siirt battaniyesi..." gibi tamlamalar varsa, 

"Ayaş dutu, Amasya elması. Çorum leblebisi, İznik çinisi..." gibi tamlamalar niye 
alınmamıştır? 

6- "Start almak, start vermek, sahne almak..." gibi yanlı; çeviriler, bozuk 
kullanımlar sözlüğe alınmış, OKBYLEMEK gibi bir de eylem (fiil) dilimize sokulmuş 
mudur? Eğer sokulmuş ise bu dunun Tttrkçenin mantığını zedelememekte midir? 

7-TDK; 
"anchorman (tng.), aria (İt.), au pair (Fr.)> billboard (tng.), blender (İng.), 

bodyguard (kg.), brick game (tng.), broker (tng.), casta cart (tng.) chaıge (tng.), ckarter 
(tng.), chat (tng.), check-in (İng.), cbeck-poiot (İng.), check-up (tng.), dutbitatknı (Fr.), 
factor (tng.), factoring (tng.), fair-play (tng.), finaUbur (tng.), full-time (tng.), grill (tng.), 
grossmarket (Alm.), long-play (İng.), manuel (İng.), mcga store (İng.), mortgage (tng), 
non-stop (tng.), off-üne (tng.), post it (İng.), prime time (tng-), printer (tng.), rafting 
(tng.), rating (tng.), reiber (Alm.), staud-by (tng.), transporter (tng.), tubeless (İng.), 
rambo (tng.)..." gibi birçok yabancı sözcüğü özgün yazılışlanyla mı sözlüğe almıştır? 

8- Eğer bu yabancı sözcükler özgün yazımlanyta sözlüğe alındı İse; alınan bu yabancı 
sözcüklerin çoğunun "blender karıştırıcı; bodyguard: koruyucu; tull-time: tamgün; factor: 
etken, etmen..." gibi Türkçede karşılığı olduğu bilinmemekte midir? 

9- Bu yabancı sözcüklerin kimisi "arya, çekap, faktör, longpley, printır, gril..." gibi 
Türkçe söylenişiyle dilimizde varlığını sürdürmektedir. 

Bu sözcükler, bunlar niçin özgün biçimleriyle yazılmıştır? Bu hangi dilin sözlüğüdür; 
Türkçeninmİ, tngilizcenin mi? 

10- Sözlükte devrim, inkılap ve reform kelimeleri aşağıdaki gibi mî tanımlanmıştır? 
"devrim is. 1. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. 2. İhtilal: Fransız 

devrimi. 3. esk İnkılap. 4. esk Çevrilme, katlanma, bükülme." 
"inkılap is. Ar. inkilab 1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için 

yapılan köklü değişiklik, İyileştirme, devrim, reform: Yazı inkılabı. 2. esk Bir durumdan 
başka bir duruma geçiş, dönüşüm: "Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış 
ve kaçgdçü kaldırmıştı." -. P. Sata. inkılap etmek bir durumdan başka bir duruma 
dönüşmek." 

"reform/. Fr, Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, 
ıslahat: Dil reformu." 

11- Eğer tanımlar böyle ise bu tanımlamalar doğru mudur? Bu tanımlara baktığımızda 
Mustafa Kemal'in başlattığı eylem, sıradan bir "iyileştirme, düzeltme" olarak mı 
nitelenmektedir? 

12- Sözlükte, "Miraç Gecesi, Miraç Kandili, Mevlit Kandili..." gibi dinsel Öğeler 
maddebaşına taşınırken, Kurtuluş Savası, "Milli Mücadele" madde içinde mi yer alınıştır? 
Yazı İnkılabı, Harf Devrimi hiç yer almamış mıdır? "ahir zaman peygamberi, adam 
adama savunma ..." gibi uzun tamlamalar varken, "Atatürk ilke ve inkılapları" (ya da 
devrimleri) ve "Türk Devrimi" yok mudur? 

Harf Devrimi, Dil Devrimi, Atatürk İlke ve devrimleri, Kurtuluş Savası gibi ulusal 
eylemleri, olayları adlandıran, anımsatan sözler, söz öbekleri Özellikle mi alınmamıştır? 
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İ3- Sözlükte, "tasfiye, tasfiyeci, tasfiyecilik..." ise, Özleştirme, özleştirmeci, 
özleştirmecilik olarak mı gösterilmektedir? Eğer böyle gösteriliyorsa; TDK, "Bir dili 
yabana öğelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla 
geliştirmeyi amaçlayan çalışma" demek olan, "özleştirmecilik" sözcüğünün tanımına, " 
tasfiyecilik, pürizm" terimlerini hangi bilimsel gerekçelerle eklemiştir? 

14- Yukarı da sorduğum İddiaların bîr tanesi bile doğru ise bu denli yanlış ve bilimsel 
gerçeklerden uzak bir sözlüğün güzel Tflrkçemize çok büyük zararlar verdiğini ve bu nedenle 
böyle bir sözlüğü yayınlamaktan vazgeçmeyi ve yayınlananları dağıtımdan çekmeyi düşünür 
musunuz? 

İS- Güzel TCrkçemize yakışan bilimsel temellerde hazırlanan yeni bir sözlük çalışması 
başlatacak mısınız? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI . , , 
™ i* , SÜRELİDİR 

Sayı :B.02.0.002/ W < C / 
Kona : ^ ' ' *> ,~ , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :•) TBMM Basi ts in , 10.O5.2On6 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.O.10.00.02-
7/13835-20699/52183 saydı yazm. 

b) Başbakanbi» 17.05.2O06 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-515-S/2475 
saydı yaası . 

«) AtatOrk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Baskanbgunn, 01.06 -2006 tarih 
ve B.02.1.KDT.V.76JM.02/610/199/695 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet TOMANBAV'm, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği S a y u Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırdmasını istediği, 7/13835 esas no'hı yazdı soru Önergesi 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlİŞ AHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: tlgi (c) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Ywrt tçi ve Yort D*ı tlisldfer Dairesi 

Sayı : B.02.1JtDT.0.76.00.02/61o/)99 / ^ ^ ANKARA 
Koaa : Soru önergesi 1 1 ~C6- Î3D6 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN) 

İlgi : 17.052006 tarihli ve B.02.0.002Ö473 sayılı yazmız. 

Animi» Milktvddli Sayın ProfUrMehmet TOMANBATın TAALM. BaskaolığYna 
hitaben Barakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafindan cevaplarıdınlmasnn İstediği 
7/13835 esas no'hı yazılı soru önergesi örneği, bajlı kuruluşumuz Türk Dil Kurumu 
Bajkanuğma iletilmiş alman cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir. 

BilgUerinizi ve gereğim arz ederim. 

Ek: 

r. Sadık TURAL 
: Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

B^KANYARDtMCIUÖl 
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f .C . 
BAŞBAKANLIK 

AIAltKKKCl.tOK.nn.Vi:iAKIIIVCK»'KKt'Kt;Mir 
T O R K D I L K U R U M U B A $ K A N U 6 I 

T Ü R K D I L K U R U M U N U N 

S A V ı N P R O F . DR. M E H M E T T O M A N B A Y T A R A F ı N D A N V E R I L E N 

7/13S3S S A Y ı L ı S O R U Ö N E R G E S I N D E K I 

E L E Ş T I R I L E R E Y A N ı T ı 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Tomanbay,' Başbakan Sayın gecep f ayyip Erdoğan tarafından 
yanıtlanmak üzere verdiği soru önergesinin birinci ve ikinci paragrafında "... iddia edilmektedir. ... 

neden olduğu söylenmektedir. ... dile getirilmektedir." diyerek bilimsel olmaktan ziyade ticari 
kaygılarla hareket eden kişilerin basında yer alan asılsız savlarını soru önergesine yansıtmıştır. 
Sayın Prof. Dr. Tomanbay'in, bu tür dayanaksız savlar yerinedendi düşüncelerini kendi sözleriyle 
ifade etmesi beklenirdi Aynca bu soru önergesinde Türk Dil Kurumunun' sessizce değişiklikler 

yaptığı, ilköğretim öğrencisi ile lise Öğrencisinin farklı yazım kurallanyla karşılaştığı gibi savlar da 
v" •* 

ileri sürülmüştür. Türk Dil Kurumu yazım kurallarında bir birlik ve süreklilik sağlamak amacıyla 
konu İle ilgilenen kurum ve kuruluşların, bilim '^"" '»" in . basın mensuplaruun, Türkçe 
sevdalılarının görüşlerini atmakta ve yapılan eleştiri ve katkılın değerlendirerek çalışmalarım 
sürdürmektedir. Türk Dil Kummu yazımın bir gelenek olduğunu düşünmekte, dilde yaşanan 
gelişmeleri ve değişimleri kılavuza ve sözlüğe yansıtmaktadır. Buna göre yapılanlar sessizce 
yapılan değişiklikler değildir. Yazım Kılavuza yayımlanmadan bir yıl Önce sanal ortamda herkesin 
kullanımına ve eleştirisine açılmıştır. Kaldı İd 2005 yılındı yayımlanan İlköğretim Öğrencileri için 
yazım Kılavuzu ile yine 2005 yılında yayımlanan Yazım Kılavuzu aynı kuralları ve sözlerin yazım 
biçimlerini içermektedir. 

Sayın Prof. Dr.Tomanbay'ın eleştirilerine yanıtlanınız sırasıyla aşağıda verilmiştir: 

1. Bİr dilin söz varlığı o dilde kullanılan sözlerin var olan anlamlarının tamamım kapsar. 

Türk Dit Kurumu tararından yayımlanan sözlük Turkcenin yazı diline ait söz varlığını 
yansıtmaktadır. Sözlük hazırlama ilkelerine göre. halkımız tararından kullanılan ve 
yaygınlaşmış olan sözler, arandığında bulunabilmesi için sözlükte yer almak zorundadır. 

" 1 . Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, 
küre biçiminde araç. 2. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılan çocuk 
oyuncağı. 3. Kamı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap." arUamlanndaki balea sözü 
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ile "1. Ayakkabı üzerine giyilen kauçuktan pabuç. 1. Kauçuktan yapılmış ayakkabı. 3. 
Kauçuktan yazı silgisi. 4. Taşıtların jantlarına yerleştirilen, elastiki tekerlek bandajı. S. 
Esnek, İnce kauçuk veya kauçukla şerit. 6. Bir tur esnek örgü. 7. Korse. t. Uzun konçlu 
çorabın düşmesini Önlemek için Ost kısmına gelecek biçimde bacağa geçirilen esnek 
şerit 9. sf. Kauçuktan yapılmış." anlamlarındaki lastik sözünden oluşmuş ve 
"bisikletlerde kullanılan bir lastik türü" anlamındaki balon lastik söztt görüldüğü gibi 
kendisini oluşturan sözlerden daha farklı bir anlam taşımakta ve başka bir nesnenin adını 
yansıtmaktadır. Bu sözün anlam im merak eden kİsi .Tflftçe SözIOk'lt bulmalıdır. Buna 
göre bu söz ve Sayın Prot Dr Tomanbay'ın birinci maddedeki eleştirisinde yer alan aynı 
biçimdeki diğer sözler Türkçe SözltiJc'te yer almak zorundadır. 

2-3. "Acele" sözü 1. Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. 2. zf. Vakit geçirmeden, tez olarak. 3. is. 
Çabuk davranma, ivecenlik."ıanltunlanyla Türkçe SûzIûkHts yer almaktadır. Uluslararası 
sözlük hazırlama ilkelerine.göre bir .sözün her bir anlamı 6'sözün (arktı kullanım 
biçimidir ve o dilin söz varidi jcinde ayrı bir yere sahiptir. Buna göre Türkçe 
SözM teki madde başt ve madde içi sözlerin anlamlarını da içine alan 104.481 söz 
varlığı sayısı TOrkçenin yazı diline ait söz varlığı konusunda şişirilmiş bit sayı değildir. 
Gerçekleri yansıtmaktadır. Kamuoyu bu konuda yanılübnanustır. 

4. Türkçe Sözlük'e kalem kotnsn sözü alındığı gibi "kulu kutu, camekânlı kutu, kapalı 
kutu, karakulu, akıl kutusu, batarya kutusu, boya kutusu, ecza kutusu, mücevher kutusu, 
müzik kutusu, posta kutusu, sorgu kutusu, vites kutusu, yağ kutusu, zemberek kutusu" 
maddeleri, adres defteri sözü alındığı gibi "defter emini, defterhane, defterihakani, 
defterikebir, adi defter, ana defter, büyük defter, günlük defter, zımbalı defter, akıl 
defteri, bakkal defteri, banka defteri, cep defteri, hatıra defteri, işletme defterî, karalama 
defteri, kasa defteri, kayıt defteri, kopya defteri, mevduat defteri, müsvedde defteri, şiir 
defteri, yevmiye defteri" maddeleri, can arkadaşı sözü alındığı gibi "arkadaş canlısı, 
hayat arkadaşı, kadeh arkadaşı, mahalle arkadaşı, silah arkadaşı" maddeleri, makam 
arabası sözü alındığı gibi "araba araba, araba falakası, araba mezarlığı, araba vapuru, 
bir araba, yaylı araba, çöp arabası, domuz arabası, el arabası, kağnı arabası, kira arabası, 
muhacir arabası, ordövr arabası, öküz arabası, polis arabası, servis arabası, 
şeytanarabası, tanzifat arabası, taş arabası, tatar arabası, tay tay arabası, top arabası, 
yarış arabası, yük arabası" maddeleri, İspanyol müziği sözü alındığı gibi "müzik bilimi, 
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müzik dolabı, müzikhol, mflzİk kâsesi, müzik market, müzik odası, müzik salonu, 
müziksever, alafranga müzik, alaturka mözik, barok müzik, canlı müzik, çağcıl müzik, 
elektronik müzik, enstrümantal müzik, pop müzik, vokal müzik, arka müziği, beraberlik 
müziği, Çigan müziği, Sim müziği, folk müziği, fon müziği, halk müziği, mehter 
müziği, oda müziği, sinyal müziği" maddeleri, bira bardağı sözü alındığı gibi 
"baıdakaltı, bardak eriği, cay bardağı, likör bardağı, limonata bardağı, rakı bardağı, su 
bardağı, şampanya bardağı, şarap bardağı, viski bfrdağ " maddeleri, tap* mctnırn sözü 
alındığı gibi "evrak memuru, maiyet memuru, muhabere',memunı, nikâh memuru, nokta 
memuru, orman korunu memuru, sağlık memuru, tabam memuru, zaptiye memuru" 
maddeleri de alınmış ve bunlara benzer maddeler de alınmaya devam edilmektedir. 
Butun bunlar dilin zenginliğidir. Bu zenginliğin de sözlüklere yansıtılması gerekir. 

5. Türkçe SözlüVe Beypazarı baklavası, Adana kebabı, S$rt battaniyesi vb. örnekler 
alındığı gibi benzer örnekler alınmaya devam edilmektedir. Bu örneklerin her birinin 

ayrı bir anlam özelliği vardır. 

6. Halk arasında kullanılan start almak, start vermek, sahne alnak vb. özenti alıntılar İle 
benzer Örnekler birinci maddede belirtildiği üzere yaygın olarak kullanılan bu sözlerle 
karşılaşan kişilerin bunların anlamını veya doğru biçimini bulabilmeleri İçin Türkçe 
Sfefflfte yer almıştır. 

7-8-9. Soru önergesinin 7. maddesinde söz edilen brick game, ebeck-in, fair-play, 
mortgage, non-stop, stand-by vb. örnekler, okuduğu bîr metinde bu sözlerle karşılaşan 
ve hangi dilden geldiğini bilemediği için ingilizce sözlüğe mi, Fransızca sözlüğe mi 
bakacağım bilemeyen kişilerin bu sözlerin Türkçe karşılıklarına kolaylıkla 
ulaşabilmeleri için Türkçe Sözlûk'e alınmıştır. 0u tür sözler eğik olarak yazılmış ve 
yanlarında Türkçe karşılıkları verilmiştir. Türk Dil Korununu amacı bn sözlerin 
Tfirkee karşdıklarmuı kıDaaunnuo yaygnlaşmanu sağlamakta*. Özgün 
biçimleriyle yazılmaları da bu sözlerin halkımız tamundan berıimsenmediğini 
göstermek içindir. Yapılan sıklık araştırmaları sonunda bu sözlerin özgün biçimleriyle 
daha firzla kullanıldığı ortaya çıkmış, bundan dolayı sözlüğe bu biçimleriyle alınmıştır. 
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Böylece okuyucular ve sözlük kullanıcıları Türkçe karşılığa yönlendirilerek Türkçe 

sözlerin kullandın İması özendirilmektedir. 

10-11. Sayın Prof. Dr. Tomanbay, İnkılap sözünün birinci anlamını kendi istediği yerden 
bölüp sadece "iyileştirme, düzeltme" olarak niteleyerek sözün gerçek anlamı olan 
"toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek İçin yapılan köklü değişiklik, 
iyileştirme, devrim, reform" anlamından uzaklaştırarak tanımı sıradanlaştumaya 
çalışmıştır. 

12. Sözlükte Miraç Gecesi, Miraç Kandili, Mevlit KandİB #>. sözler madde başı olarak 
yer aldığı gibi Muit Mieadele dozu de madde başında yer almaktadır. Bu ve benzeri 
sözler toplum hayatında yerini almış ve özel anlarŞar kazanmışlardır. Bu nedenle bu ve 
benzeri kavramların sozlOge eklenmesi işi sürdürulınektedn'. 

13. Dil bilimi terimi olan •ztestirmecilik sözü Türkçe Sazlara "bir dili yabancı öğelerden 
arıtarak an, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi 
amaçlayan çalışma, tasflyecirîk, pürizm" biçiminde tanımlanmıştır. "Arıtma, ayıklama, 
temizleme™ anlamlarındaki "tasfiye" sözünden türetilmiş ve İki farklı anlamı olan 
"tasfiyecilik" sözü ile "pürizm" dil bilimi terimi anlamlarıyla Özleştirmecilik sözünün 
eş anlamlısı olarak Türkçe Sâzlük'te yer almıştır. 

Türk Dil Kurumu, sözlük ve yayın çalışmalarım yetmiş dört yıllık geleneğinden edindiği bilgi 
birikimi, deneyimi, uluslararası dil bilimi yöntemleri ve kullanım sıklığı araştırmalarıyla 
yürütmektedir. 

Ulu önder Atatürk'ün "Ülkesini, yüksek istiklalini konmasını bilen Türk milleti dilini de yabana 
diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" sözünü kendisine ilke edinen Türk Kİ Kurumu, 
Türkçenin söz varlığında yer. alan; şarkılarımıza, tariflerimize, «asozlerimize girmiş; şehirdeki 
işçiden memurdan köydeki çobana kadar herkesin anladığı, kullandığı sözleri, deyimleri 

Türkçenin zenginliği olarak gören ve bu zenginliği yaşatmak amacıyla hareket eden bir anlayışa 
sahiptir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin bütün söz varlığının kuşaktan kuşağa aktarılması, 
yaşatılması ve zenginleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmekte ve toplumda sağlam bîr 

Türkçe bilincinin oluşturulmasını sağlama yönündeki etkinliklerine devam etmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim 

Prof. Dr. S&te&aOk AKALIN 
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Ö.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'mtn, taksi şoförlerinin gevenliğine ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13889) 

Feridun F. BALOĞLU 
Anolya Milletvekili 

CHP TBMM Grap Yönttim Kurulu Üyesi 
BısmSüücasü 

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi 

TÜRKİYE BÜ YÜK MİLLET MECLİSİ 
Sı-Baskanlığı'Da 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M tçtüzugü'nun 96. vd. 
maddelerine göte İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılmayın arz ederim. / . . 

Saygılarımla. 
t / / 24.04.2006 

/ Ar Feridun F. BALOĞLU 
•' // Antar/a Milletvekili / 

/ / 
Son günlerde taksi şoförlerine yöneliKsaldınlann yoğunlaşması, gasp ve 

Öldürme eylemlerindeki hızlı artış, kamuoyunda endişelere neden olmakta; can 
ve mal güvenlikleri tehdit altındaki on binlerce taksi şoförü kitlesel eylemlerle 
uyanlarını yansıtmaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- Son 3 yıl İçinde saldırıya uğrayan, gasp eylemlerine maruz kalan ve 
yaşamını yitiren taksi şoförü sayısı kaçtır? 

Bu eylemlerin yıllara ve illere göre dağılımı nedir? 

2- Bu eylemlerin kaçında failler saptanarak, yakalanmıştır? 

3- Bakanlığınız taksi şoförlerinin güvenliği için ne tür etkili ek Önlemler 
almayı planlamaktadır? 

4- Güvenli araçlann alınması İle taksi şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlamak için Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun "bir defaya 
mahsus" yeni araçlardan ÖTV ve KDV alınmaması yönündeki önerisine 
Bakanlığınız destek verecek midir? 
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T.C, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.Q5.02 - * c : > o - - i ı 2 fe / / o , | H A.Atf/2006 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 10.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.11.00.02-20724(7/13889) sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Saym Feridun F. BALOGLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 
ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/13889) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Ülkemiz genelinde ticari taksi sürücülerine yönelik olarak son üç yıl içinde meydana gelen 
asayiş olaylarında toplam 29 şahıs hayatını kaybetmiştir. Söz konusu cinayet olaylarından 17'sinin 
failleri, güvenlik kuvvetlerimizin özverili çalışmaları neticesinde belirlenmiş ve toplam 23 şahıs 
yakalanarak adalete teslim edilmiştir. 

Ticari taksi sürücülerine yönelik cinayet, yaralama, gasp, hırsızlık gibi asayiş olaylarında 
mağdur olmamaları amacıyla, bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sürücü ile yolcular arasına bir 
kabin konulması ve sürücünün kendisini tehlikede hissetmesi durumunda ışıklı İkaz sistemini 
harekete geçirmesi veya butonla araç telsizinin açılarak konuşmaları ileten sistem getirilmesine 
ilişkin, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları 
ErîstitUsü, Otomotiv Sanayi Demeği ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun iş birliği 
ile gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Konuya İlişkin 16.03.2006 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü'nde yapılan toplantıda, ticari 
taksilere konulacak güvenlik kabini konusu görüşülmüş olup, güvenlik bölmeli taksilerin taşıması 
gereken şartlar ve bu şartlarla İlgili Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönebnelik'te 
yapılacak değişiklikler belirlenerek, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Ayrıca, ÖTV ve KDV oranlarının tespiti konulan Maliye Bakanlığının görev alanına 
girdiğinden, bu hususlarla ilgili bilgilerin anılan Bakanlıktan alınmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

j^bdûlkadirAKSU 
{_,/ İçişleri Bakanı 
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7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROöLU'nun, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesin
deki bir öğrenciye yapılan bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/13904) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik'in yazılı 
olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tam burslu (Öğrenim 
harcı+Yurt+Yemek+Aylık harçlık) olarak 2003/2004 Eğitim öğretim Yılında 
kayıt yaptıran Cenk özdağ hakkında, "öğrencilik sıfatının gerektirdiği 
vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, kişilerle olan 
İlişkilerinde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek 
biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek vs.." gibi 
nedenlerle Rektör Yardımcısı ve öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Sedefhan 
Oğuz tarafından disiplin soruşturması açılmış ve Cenk Özdag'a, uyan cezası 
verilmiştir. Söz konusu ceza 29.12.2004 tarihinde öğrenciye tebliğ edilmiştir. 
Cenk Özdağ'ın babası Prof. Dr. Hüseyin özdağ Üniversite Mütevelli Heyeti 
Başkanı Bedrettin Dalan'Ia görüşmüş, bu görüşme sırasında sayın Dalan, Pof. 
Dr. Hüseyin Özdag'a "Soruşturmayı kafanıza takmayın, bırakın prosedür 
işlesin, sonuca itiraz etmeyin, Cenk hiçbir zarar görmeyecek" güvencesi 
nedeniyle cezaya karşı idari yargıya gidilmemiştir. 

Bu bağlamda: 

1. 2004/2005 Eğitim Öğretim Yılın bahar döneminde tam burslu olarak 
derslere kayıt olan Cenk Özdağ derslere devam etmiş, ara sınavlara ve 
dönem sonu sınavlarına, bütünleme sınavlarına girmiş, 2005/2006 
Eğitim öğretim yılı Güz dönemi ders kayıtları yapılmış, ancak Ekim 
2005 ayında önce aylık olarak ödenmesi gereken harçlığı hiçbir gerekçe 
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gfisterilmeden kesilmiş, yurda kaydı yapılmış olmasına rağmen yine 6ir( 
uyan yapılmadan kaydı silinmiştir. Uyan cezasının verildiği tarih ı1e 
Ekim 2005 ayı arasında 10 ay bulunmaktadır. Üniversite bu 
uygulamayı kasıtlı olarak mı yapmıştır? Neden ceza kendisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren cezanın sonuçlarını uygulamaya koymamıştır? 

2. Üniversitenin e-dolaşım olarak bilinen ve gerek öğrencinin gerekse 
öğretim üyelerinin girebildikleri internet şilesine girildiğinde söz 
konusu Uyan cezanın gerekçesi olarak "Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde 
bulunmak" ibaresinin yer aldığı doğru mudur? Bu ibare, öğrencinin 
talebi Üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin atadığı bilirkişi tarafından 
tutanak altına alınmış ve Üniversite yetkilileri hakkında Kadıköy 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Söz 
konusu İbare kim ya da kimler tarafından yazılmıştır? 

3. Cenk özdağ İle İlgili olarak, 
a) Üniversitenin İşlemi verilen uyan cezasıyla mı ilgilidir? 
b) Eğer böyleyse uyan cezasının verildiği tarihten bu yana neden 

bekleme gereği görülmüştür? 
c) Üniversitenin bu uygulaması Anayasanın 42. ve Bilgi Edinme 

Hakkı Yasası'nın 3. maddesine uygun mudur? 
d) Üniversitenin bu uygulaması Cenk özdag'ın Üniversiteden kendi 

isteğiyle ayrılmasını sağlamaya mı yöneliktir? 

4. Yeditepe Oniversitesi'nde not ortalamalarının düşmesi dışında bursu 
kesilen kaç tam burslu öğrenci bulunmaktadır. 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.O.O3.06.O3-1l/2.Si.'İ- £ ,£ ,ımb 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 10.05.2006 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-20724 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KTLIÇDAROöLU'nun, "Yeditepe Üniversitesi I ip 
Fakültesindeki bir öğrenciye yapılan bazı uygulamalara ilişkin" İlgi yazı eki 7/13904 ı>sas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Konuya ilişkin olarak Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünce, 18.05.2006 tarihli ve 
B.30.O.YTÜ.0.00.00.00.-001/2657 sayılı yazıyla; 

a) Söz konusu öğrenci Cenk ÖZDAĞ'ın. 2003 yılında Öğrenci Seçme Sınavında 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini burslu olarak kazandığı ve ilk 5.000 öğrenci arasına girmiş 
olduğundan dolayı da Rektörlük tarafından ilk 5.000 öğrenciye taahhüt edilen otel, yemek ve 8 ay 
harçlık imkânından faydalandırıldı^, Rektörlükçe "tam burs" şeklinde bir ifade kullanılmadığı, 
ilgili öğrencinin eğitim ücreti bursu yanında faydalandırıldığı imkânların Öğrenci Seçme 
Sınavı'nda ilk 5.000 öğrenci arasına giren öğrencilere Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
tarafından sağlanan artılar olduğu, 

b) 10.11.2004 tarihinde çekimleri Üniversitelerinde gerçekleştirilen bir programda 
yaşanan bazı olaylardan sonra program çıkışında Cenk ÖZDAĞ'ın içinde olduğu bir grup öğrenci 
ile bazı öğretim üyeleri arasında yaşanan olaylar sonucu yapılan disiplin soruşturmasında, 
soruşturmacı tarafından Cenk ÖZDAĞ'm Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddesi'ne göre "uyarma" cezası ile cezalandın I masının uygun 
görüldüğü, bu cezanın Ttp Fakültesi Dekanlığı tarafından bizzat Cenk ÖZDAĞ'ın imzasına tebliğ 
edildiği, Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci Maddesi'ne göre 
30.12.2004 tarihli posta listesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve öğrencinin ailesine 
gönderildiği, söz konusu soruşturmanın Rektörlükleri tarafından başlatıldığı ve muhakkik olarak 
Prof. Dr. Cemil ATA'nın görev yaptığı. Rektör Yardımcısı ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sedcfhan 
OĞUZ'un disiplin soruşturmasını gerektiren olayın mağduru olduğu ve soruşturmanın muhakkiki 
olmadığı, 

c) Mütevelli Heyet Başkanları İle yapıldığı belirtilen görüşme ve beyanların öğrencinin 
ailesinin iddiaları olduğu. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere verilen disiplin cezalarının birer idari işlem 
olduğu ve bu cezalara karşı yapılacak olan itirazların, süreleri, İdari yargı yoluna başvuru ve 
bunların zamanaşımı surelerinin aynı Yönetmelik ile belirlendiği, vakıf üniversiteleri rektörlükleri 
tarafından verilen disiplin cezalarının itiraz meretinin mütevelli heyet başkanlığı olmadığı, vakıf 
üniversitelerinin de devlet Üniversiteleri ile aynı kanun, yönetmelik, usul ve esaslara tabi olduğu. 

d) Adt geçen öğrenci tarafından henüz disiplin cezasının iptali için açılmış bir İdari dava 
olmadığı. Cenk ÖZDAÖ tarafından Rektörlükleri aleyhine 28.12.2005 tarihinde Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığına 2005/48827 Soruşturma No'lu dosya İle "Kişilik Haklarına Saldırı ve 
Hakaret" nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu, bu şikayet karşısında da yukarıda belirtilen 

- 4 0 6 -



TBMM B:114 13 . « . 2006 O: 4 

disiplin soruşturma dosyasının örneği sunularak ifadeler verildiği, ilgili dosyada Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/48827 Soruşturma No ve 200678460 Karar No ile 30.03.2(106 
tarihinde delil yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararverdiği, 

e) Cenk ÖZDAĞ'ın. aynı nedenlerle Rektörlükleri aleyhine 23.12.2005 lanhinde 
Kadıköy Asliye 6"ncı Hukuk Mahkemesinde 40.000 YTl tutarında manevi tazminat davası 
açtığı, Kadıköy Asliye 6'ncı Hukuk Mahkemesinin 2005/345 Esas Sayılı Dosyası ile görülen 
davanın. Mahkemenin E. 2005/345, K. 2006/103 sayt ve 18.04.2006 tarihli görevsizlik kararı ile 
reddedildiği. 

Bu bağlamda: 
I. Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliği'nin "ÜniversiteyeGiriş Basarı Bursu" 

başlıklı İkinci Bölümü'nün "Bursun Sona Ermesi" başlıklı 10'uncu Maddesinin Cenk OZDAĞ 
gibi üniversiteye giriş başarı bursundan faydalanan öğrencilerin burslarının sona erine şartlarını 
düzenlediği. "Bursun Sona Ermesi" başlıklı bu Madde metninin; "Üniversiteye Giriş Başarı Bursu 
aşağıda belirtilen hallerde sona erer: 

a)Yabancı dil hazırlık sınıfını dört dönemde başarı ile tamamlayamama, 
b)Yeditepe Üniversitesi Önlİsans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine göre eğitim gördüğü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki kez aldığı 
not ortalaması (GPA)'mn 2.00'nin altına düşmesi (Bahar dönemi not ortalamalarına yaz 
programında alman notlarda dâhil edilir.). 

c) Mazeretsiz olarak üst üste İki dönem devamsızlık yapma, 
d) Disiplin cezası almış olmak. 
Başarısızlık nedeniyle bursları kesilen öğrencilerden yarıyıl esasına göre eğitim görenler, 

üst üste iki yarıyıl sonunda dönem not ortalamalarını (DNO-GPA) 2.00'nin üstüne; yıl esasına 
göre eğitim görenler, o yılın not ortalamaların] (DNO-GPA) 2.00'nin üstüne çıkarırlarsa yeniden 
burslu statüsüne dönerler." şeklinde olduğu, aynı hususun Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda Üniversitelerine ait açıklamalarda da belirtildiği, 

- Cenk ÖZDAĞ isimli öğrencinin disiplin cezası alması ile bursunun iptal edildiği, 
Üniversitelerinde aslolanın eğitimin ücretli olması olduğu, bu durumda bursu iptal edilen 
öğrencinin inal i yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği, disiplin cezası İle ilgili bilgi 
öğrencinin bizzat kendisine, ailesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verildiği, burstan ve 
sağlanan tüm imkânlardan sonuna kadar faydalandığı gibi disiplin cezası almanın doğuracağı 
sonuçlara da katlanılması gerektiği. Cenk ÖZDAĞ" in bursunun iptal edilme sebebinin almış 
olduğu disiplin cezası olduğu, bursu iptal edilen öğrencinin malî yükümlülüklerini yerine 
getirmediği, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin de öğrencilik hakları olarak 
ifâde edilen derslere ve sınavlara girme gibi haklardan faydalandırılınamasının haklı ve gerekli 
bir uygulama olduğu, Öğrencilik statüsünün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeyen 
öğrencinin öğrencilik haklan olarak nitelendirilen haklardan faydalandırılmasının 
d üşUnülemeyeceği, 
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- Bu uygulamanın 2006 yılına kadar sarkmış olmasının nedeninin Üniversitelerinin e-
dönüşüm programında yeni bir uygulamaya geçilmesi olduğu. Üniversite içinde başlatılan yeni bir 
uygulamanın herhangi bir öğrenci açısından haksızlığa neden olmaması için öğrencilerin elle 
tutulan dosyalarının defalarca gözden geçirilerek elektronik ortama atıldığı, yeni uygulanmaya 
başlanan elektronik ortama öğrencilerin almış olduğu disiplin cezalarının da disiplin süreçleri 
başlıklı kısımda yer aldığı, disiplin cezası almış olmanın ciddi sonuçlan olması sebebiyle de 
herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması açısından pek çok denetim sonucu program 
kullanılmaya başlandığında otomatik olarak disiplin cezası alan burstu öğrencilerin burslarının 
iptal edildiği. Cenk ÖZDAĞ'tn da bu öğrencilerden biri olduğu, uygulamanın disiplin cezasının 
tebliğ tarihinden daha geç olmasının öğrencilerin herhangi bir haksızlığa uğramasının 
engellenmesi amacıyla olduğu ve bu durumun Öğrencinin herhangi bir mağduriyetine stbep 
olmadığı, ayrıca öğrencinin annesi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verilen 
dilekçede öğrencinin yurttan ayrılarak eve çıktığıım belirtilmekte olduğu, 

- Bu uygulamalar için hiç bir gerekçe gösterilmediği hususunu ise yukarıda alıntı yapılmış 
olan Yönetmelik hükmünün açıklamakta olduğu, kanunu bilmemenin mazeret sayılmadığı. burslu 
öğrenci statüsünden faydalanmakta olan bir üniversite öğrencisinin bursu kaybetme şartlarını da 
biliyor olması gerektiği. Rektörlüklerinin uygulamayı belirtilen sebeplerle geciktirerek öğrenciye 
bir intibak süresi de tanıdığı, 

- Uygulamanın Yönetmelik gereği olduğu ve öğrenciye karşı hiçbir kastın söz konusu 
olmadığı, 

2. Üniversitelerinde elektronik ortamda öğrencilerin durumlarını takip programı olarak 
kullanılan "e-dönüşüm'" adlı bir program mevcut olduğu, bu program sayesinde elle [utulan 
öğrenci dosyalarının veriler olarak girilerek, öğrencilerin şahsi bilgileri, ders durumları, notları. 
disiplin süreçleri ve her türlü bilgilerinin elektronik ortamda internet üzerinden erişilebilir hâle 
getirildiği, bu programa erişebilmek için kişiye özel şifreler kullanıldığı, öğrencilerin sadece 
kendilerine ait sayfaları görebildikleri şifrelere sahipken çeşitli yetki grupları halinde verilen 
şifrelerle sınav notlan, kimlik, adres bilgileri ve disiplin süreçleri gibi bilgileri girebilecek 
sekreterya şifreleri de kişilere özel kullanıcı adı ve şifre olarak verilmekte olduğu, Cenk ÖZDAĞ 
isimli öğrencinin de kendine ait sayfasında yer alan disiplin süreçleri kısmına aldığı disiplin 
cezası ve durumu kısaca özetleyen İbareler Genel Sekreterlik görevi gereği yazıldığı. Cenk 
OZDAĞ'ın yukarıda da belirtildiği gibi konuyla İlgili olarak Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
haklarında suç duyurusunda bulunduğu, ancak Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/48827 
Soruşturma No ve 2006/8460 Karar No ile 30.03.2006 tarihinde delil yokluğu nedeniyle 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, 

3.Yukarıda da verilen bilgiler ışığında; 
a) Cenk ÖZDACJ İle ilgili olarak Rektörlükleri tarafından yapılmış olan tek idari işlemin 

bir disiplin soruşturması sonucu verilen disiplin cezası olduğu, Rektörlükleri tarafından ilgili 
öğrenci hakkında yapılmış başkaca bir idari İşlemin mevcut olmadığı, ancak almış olduğu disiplin 
cezası gereği öğrenci hakkında 19.02.2001 tarihli ve 24323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp 

- 4 0 8 -



TBMM B: 114 13 . 6 . 2006 0 :4 

yürürlüğe giren Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yöntfmeliğhıİn yukarıda belirtilen ilgili 
hükümlerinin uygulandığı, 

b) Uygulamanın gecikmesinin sebebinin "e-dönüşüm" programındaki yenileme ve 
geliştirme çalışmaları olduğu, yaptırımın geciktirilmesinin öğrencinin zararına değil yeni 
statüsüne intibakına yardımcı bir durum olduğu. 

c) Cenk ÖZDAĞ hakkında disiplin cezası verilmesi yolunda yapılmış olan idari işlemin 
ne Anayasa'nın 42'nci Maddesi'ne ne de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na aykırılık teşkil 
etmediği, şayet ilgilinin İdari işlemleri ile ilgili bir hukuka aykırılık iddiası varsa bu İddianın idare 
mahkemesi nezdinde ispatı gerektiği, 

d) Rektörlükleri tarafından Cenk ÖZDAĞ isimli öğrenciye ilgili Yönetmelik uyarınca 
disiplin soruşturması yapılarak bir disiplin cezası verildiği, her eğitin öğretim yılı İçinde pek çok 
sayıda öğrenciye disiplin cezası verilmekte olduğu, verilen cezanın hukuka aykırılığı yolunda 
iddiası olan öğrencilerin idare mahkemesi nezdinde idari işlemin iptalini talep etmekte oldukları. 
Cenk ÖZDAĞ isimli öğrencinin Üniversitelerinden ayrılmasını istemeleri gibi bir durumun söz 
konusu olamadığı, bu yönde yapılmış herhangi bir idari İşlem de bulunmadığı, 

4. Yeditepe Üniversitesinde eğitim öğretim gören ve mezun olan yaklaşık 4.000 burslu 
öğrenci içerisinden disiplin cezası almaları nedeniyle bursları iptal edilen Öğrenci sayısının beş 
olduğu 

beyan edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa İlinde yapılan okullara ilişkin 

sorusu ve Millî Eğilim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/13906) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Vedat MELİK / 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa İli bildiğiniz gibi, eğitim konusunda en sorunlu illerimizin başında 
gelmektedir. Bunun en belirgin Örneğini de başta ilköğretim okulları olmak 
Özere Bütün okullarda derslik başına düşen yüksek öğrenci sayısı ile Üniversite 
giriş sınavlarında Şanlıurfa okullarından mezun olan öğrencilerin "yine Türkiye 
sıralamalarının en alt basamaklarında yer almalarında görmekteyiz. 
Bakanlığınızın da, öncelikle Şanlıurfa'daki derslik sorununu çözmek için 
özellikle son iki yıldır okul inşaatlarım olabildiğince hızlandırdığım 
izlemekteyiz. Buna bağlı olarak; Köye Hizmet Götürme Birliklerince yaptırılan 
okullar hariç olmak üzere; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMCA Şanlıurfa 
ilinde; ""*'*-

1. 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında başta Merkez ilçe olmak üzere, 
Şanlıurfa'nın bütün ilçelerinde hangi köy veya mahallelere ilköğretim okulu ve 
lise veya dengi okul yaptırılmış ve öğretime açılmıştır? 
2. Şu anda İnşa halinde veya ihale aşamasında olan okullar var mıdır? Varsa 
nerelerdedir? 
3. Bu okulların ihalesi hangi usul çerçevesinde yapılmaktadır? 
4. İhaleler KİK kapsamındadır? 
5. Bu okullar Kaç YTL bedelle yaptırılmıştır? 
6. İhalelerin onay merci neresidir ve hangi tarihte kim tarafından onaylanmıştır? 
7. Şanlıurfa Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ne kadar alanda ve kaç 
YTL bedelle ihale edilmiştir? Onaylanan ihalenin kınm oranı yüzde kaçtır? 
8. Söz konusu Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin ihalesinin 2 kez 
iptal edildiği doğrumudur? İhale İptal edildiyse kim tarafından (hangi kurum) ve 
hangi nedenle iptal edilmiştir? İlk iki ihalede teklif edilen krnm oranları yüzde 
kaçtır? 
9. Yeni yapılması planlanan Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesinin arazisi hangi 
mevkidedir ve arazi büyüklüğü nedir? Arsa satın mı alınmıştır yoksa hazine 
arazisi olup tahsis mi edilmiştir? Şayet tahsis edildi ise hangi parsel hangi 
kararla tahsis edilmiştir? 

mâ^Ak 

- 4 1 0 -



TBMM B: 114 13 . 6 . 2006 O: 4 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Say. : B.08.0.SGB.0.03.06.03-I1/ 2Svl\ 3 / t / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20724 sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat MELİK'in, "Şan I turta İlinde yapılan okullara 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/13906 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Söz konusu bilgileri içeren tablolar ekle sunulmuştur. 
7-8-9. Şanlıurfa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden: 
a) Bahse konu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin 17.077,89 nV alanda ve 7.280.000 YTL 

bedelle ihale edildiği. İş 4734 sayılı Kanun'un 19'ııncu Maddesi'ne (Açık İhale Usulü) göre Analılar 
Teslimi Götürü Bedel olarak İhale edildiği ve bu sebeple kırım oran mm söz konusu olmadığı, 

b) Söz konusu Lisenin yapımının ilk ihalesinin Şanlıurfa Valiliği tarafından hazine yararına 
olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, bu ihalenin iptaline itiraz ede» Nahya İnş. Tic. ve Tur. J.ld. 
Şirketinin itirazının Kamu İhale Kurulunun 31.03.2005 tarihli ve 2005/UY.Z-634 sayılı Kararıyla 
reddedildiği, bunun üzerine ikinci defa ihaleye çıkıldığı, ihaleye en düşük geçerli teklifi veren tlrnıaya 
ihale edilmesinin uygun olduğuna dair İhale Komisyon Kararı'nm onaylandığı, ancak sözleşme 
yapılmak özere iken Kamu İhale Kurulunun 08.08.2005 tarihli ve 2005/UY.Z-1520 numaralı 
Karan'yla iptal edilen birinci ihalenin iptal öncesindeki işlemlere kaldığı yerden devam edilmesi 
belirtildiğinden 2 numaralı komisyon kararı hazırlandığı ve bu kararın da Valilik tarafından iptal 
edildiği, yeniden yapılan itiraz Özerine, Kamu İhale Kurulunun 21.11.2005 tarihli ve2005/UY:Z-2I69 
numaralı Kararı'yla birinci ihalenin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği, 2'ncı ihaleye devam 
edilemeyeceği bildirildiğinden ilk ihaleyle İlgili yeniden komisyon kararı alındığı ve Valilik tarafın
dan onaylandığı, ilk ihale bedelinin 7.280.000 YTL ve ikinci ihale bedelinin 4.979.000 YTL olduğu. 

e) Yeni yapılması planlanan Endüstri Meslek Lisesi bulunmadığı, ancak yapımı devanı eden 
Endüstri Meslek Lisesi bulunduğu, bunun arsasının Tasmaseki mevkiinde ve 20.000,75 m1 olduğu, 
söz konusu arsanın kamulaştırılana hazine adına tescil edildiği ve Şanlıurfa Defterdarlığının 
11.02.1999 tarihli ve 175 sayılı yazılarıyla 172 ada, 2 parsel olarak Bakanlığımıza tahsis edildiği 

anlaşılmakladır. ^^*—~J 
Bilgilerinize arz ederim. *̂̂ *̂ —-»S tJ 

•OBtfçTSr. HUscyi» ÇETJK""̂  
MiHî Eğitim Bakanı 

EK/EKLER; 
1-Tablo 
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9.- Ordu Milletvekili İdris Sami TÂNDOĞDU'mm, yüksek öğrenimlerini yurt dışında yapan
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/İ3907) 

21 Nisan 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağfda yer alan sorulann, Mflti Eğitim Bakar» Sayın Hüseyin Çelik tarafından 
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

11/^.d^h-
Dr. I. Sami Taridoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağiık-Alle- Çalışma ve Sosyal İsler 
Komisyonu Üyesi 

1) Yüksek öğrenimlerini yurtdışında sürdüren kaç öğrencimiz bulunmaktadır? 
2} Öğrencilerimiz, eğitimleri için yurtdışında özellikle hangi ülkeleri tercih 

etmektedirler? Sayı belirtiniz. 
3) 2002 yılından günümüze, yüksek öğrenimleri için yurtdışına giden 

öğrencilerimizden kaçı Türkiye'ye geri dönmüştür? 
4) Türkiye'ye yüksek öğrenimleri için hangi ülkelerden öğrenci gelmektedir? Bu 

öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı nasıldır? 
5) Türkiye'de, beyin göçünün önüne geçebilmek için ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? Konuyla ilgili olarak, Bakanlığınızın diğer kurum ve kuruluşlarla 
ortak projeleri var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ S^13 £> i £ l?mt> 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : i 0.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20724 sayılı yazı. 

Ordu Milletvekili Sayın Idris Sami TANDOĞDÜ'nım, "Yükseköğrenimlerini 
yurt dışında yapanlara ilişkin" İlgi yazı eki 7/13907 esas numaralı yazılı soru önergesi 
İncelenmiştir. 

1. 03.10.2005 tarihi itibarıyla. Bakanlığımızca Öğrenciliği tanınmış, kendi 
imkânları ile özel öğrenci statüsünde 19.062 ve 1416 sayılı Kanun çerçevesinde verilen 
burslardan yararlanarak resmî-burslu statüde 392 olmak üzere toplam 19.454 öğrenci 
yükseköğrenim (Ön lisans, lisans, lisansüstü, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik ve slaj) 
görmektedir. 

Bu sayrya Bakanlığımızda Öğrenciliğini tanıtmadan yurt dışına gidenler ile 2547 
sayılı Kanun çerçevesinde yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri ve diğer kamu 
kurum ve kurutuşlan tarafından lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen kamu 
personeli dâhil değildir. 

2. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri ülkelere 
göre sayılarını içeren tablo (Ek-1) ekte sunulmuştur. 

3. 2002 yılından günümüze kadar 193 resmî-burslu öğrenci öğrenimini 
tamamlayarak görev talebinde bulunmuştur. Özel öğrencilerin yurda geri dönüşleriyle 
ilgili Bakanlığımızda İstatistİki veri bulunmamaktadır. 

4. ÖSYM yayınlarından temin edilen ve yükseköğretim yapmak üzere 
Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını ve geldikleri ülkelere göre 
dağılımını gösteren tablo (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

5. Ülkemiz yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim 
elemanlarının gelir düzeyinin mümkün olduğu kadar gelişmiş ülke üniversitelerindeki 
öğretim elemanlarının gelir düzeyine yaklaştınlmasımn, üniversitelerimizin hince 
imkânlarının da aynı şekilde gelişmiş ülke üniversitelerinin bütçe İmkânları ile benzer 
seviyeye yükseltilmesinin, ayrıca AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynağın ve hu 
faaliyetlerde görev alan nitelikli personel sayısının arttırılmasının, ünjversitc-cndüstri 
ilişkilerinin geliştirilmesinin, üniversite kontenjanlarının arttırılmasının ve özellikle 
üniversitelerimizdeki lisansüstü çalışma potansiyelinin genişletilmesinin, ülkemizden 
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yabancı ülkelere olan beyin göçünü yavaşlatacak önlemler arasında olduğu 
düşünülmektedir. 

Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da mevcut İmkânlar oranında en iyisini 
yapma gayreti içindeyiz. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1-Tablo ı 
2-Tablo ı 
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10.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, kaçak ziraî mücadele ilaçlarına, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kiraya verilen TİGEM işletmelerine, 
ABD Tarım Müşavirliğine atanan kişiye. 
Kapatılan araştırma enstitülerine. 
Üretme istasyonlarının kiralanmasına, 
- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün akaryakıt 

ihalesine. 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/13922,13913, 

13914, 13915, 13916. 13917) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının, Tanm ve Kavisleri Bakanı Sayın; 
Mehmet Mehdi EKER tarafından, yazdı olarak yanıtlanmasını 
dilerim. 

Ortadoğu ülkelerinden, yurdumuza, kaçak yollarla zirai 
mücadele ilaçlarının sokulduğu ve Türkiye standartlarına uygun 
olmayan bu İlaçların, zamanında ve uygun miktarda 
kuHaraunamasuun insan sağlığına,, bitki gelişimi ve toprak 
kniiüğine yol açtığım, ürün ticaretine, dolayısıyla ekonomiye 
zarar verdiğini, bu ilaçların özellikle Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgelerimizde sıkça kullanıldığını, bu İşin bh- sektttr 
haline geldiğini Öğrenmiş bulunmaktayım. 

Ortadoğu ülkelerinin, iklim türüne ayarlı olan ve kaçak 
yaftana ülkemize sokulan bu ilaçların, ülkemiz topraklarında bir 
ise yaramadığı, ayrıca ürünlere ve insanlara büyük zarar verdiği 
tvutefttarafımlanbİllrNnelaedlr. 

Türk çiftçisinin, ucuz olması nedeniyle sürakfl, ölçüsüz ve 
zamanı iyi hesaplamadan kullanmayı sürdürdüğü bu Haçlar 
nedeniyle, zirai mücadelede başarısız olduğu bir gerçektir. 

Bu nedenle; 

1-Ülkemİze kaçak yollarla sokulan ve Türkiye 
standartlarına uymayan bu Haçların neler olduğu 
hakkında eMnize ulaşmış bogüer var mıdu£. 
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2-ÇIftçimizin, Türkiye standartlarına uygun olmayan, bu 
zirai mücadele Haçlannı kullanmamaları hususunda ne 
tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

3-Zararlı zirai mücadele Haçlannı kullandığı tespit 
edilen çiftçilerimizin, bu zararlı İlaçlan kullanmamalan 
konusunda, bilmçlendirilmesı amacıyla ve sağlık 
taramasından geçirilmeleri konularında herhangi bir 
çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

4-Tanmda kullanılacak olan ilaçların, tanm teknisyenleri ve 
ziraat mühendisleri tarafından yazılacak reçete 
karşılığında temin edilmesi sayesinde, çiftçinin ürünü ve 
kendisi zarara uğramayacak ve işini de daha bilinçli 
yapmış olacaktır. Tarımda kullanılan ilaçların 
reçete He saofanast hususunda herhangi bir girişiminiz 
bulunmakta mıdır? 

TÜRKIYE BÖYÜK MILLET MECLISI B AŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazıl 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

c . *WW-
ÜmmetKANDOÖANN 

DYP Denizli Milletvekili 

1- Bugüne kadar kaç TİGEM İşletmesi özel sektöre kiraya verilmiştir? 
2- Kiraya verilen her bir TtGEM işletmesinde kiraya verilen arazi alam kaç dönümdür 
3- Kiraya verilen her bir TİGEM işletmesinden alınan yıllık kiranın parasal değeri ne 

kadardır? 
4- TÎGEM işletmelerini kiralayan Özel sektör bu araziler için Doğrudan Gelir Desteği 

almakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazılı 
I arak cevaplandın İması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılanmla. 

:-..-, U»M*. \ , 
Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar-Vekilliği görevini ve TMO Yönelim 
Kurulu Üyeliği görevini yürütürken ABD Tarım Müşavirliğine aranan 
Mehmet Çağıl hangi tarihte Bakanlıktan ayrılarak hangi tarihte ABD Tarım 
Müşavirliği görevine başlamıştır? 

2- Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 'nm Tanm Müşavirliği Görevine atanacak 
şartlar ile ilgili Yönetmelikte ki maddeler Mehmet Çağıl bu göreve 
atanmadan ne kadar süre önce değiştirilmiştir? 

3- Bu yönetmeliğin bazı maddeleri Mehmet Çağıl için mi değiştirilmiştir? Eski 
yönetmelikteki hangi şartlara Mehmet Çağıl' m şartlan uymamakta İdi? 

4- Bu tarz uygulamalar işe göre adam yerine adama göre iş felsefesinin bir 
göstergesi değil midir? 

5- Mehmet ÇağıPın Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği harigi 
tarihte bitmiştir? 

6- Mehmet Çağıl ABD Tanm müşavirliğine atandıktan sonra TMO Yönetim 
Kurulu Üyeliğinden maaş almış mıdır? Aldı ise kaç ay maaş almıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılanmla. 

JLİÜ. 
Ümmet KANDOÖAN 
DYP Denizli Milletvekili" 

1- AKP iktidarı döneminde kaç tane Araştırma Enstitüsü kapatılmıştır? 

2- Kapatılan Araştırma EnstitOlerinİn arazi varlığı ne olmuştur bu arazilerde şu anda 
nasıl bîr faaliyet yapılmaktadır? 

3- Bu Enstitülerden kaç tanesinin arazisi başka bakanlıklara hangi gerekçeler ile 
devredilmiştir? 

4- Bakanlığınızın Araştırma Enstitülerinin kapatılmasına yönelik politikalarının 
gerekçesi nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Kttyİşleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOÖAN V - - / * 
DYP Denizli Milletvekili - ^ ' 

1- Bugüne kadar Bakanlığınıza bağlı kaç üretme istasyonu kiraya verilmiştir? 

2- Bu tlretme İstasyonları kaç yıllığına kiraya verilmiştir? 

3- Bu Üretme İstasyonlarının her birinin ne kadar alanı yıllık kaç TL bedelle kiraya 
verilmiştir? Bu arazilerin ber dönümünü yıllık kira bedeli ne kadardır? 

4- özel sektöre kiraya verilen üretme istasyonlarının Türkiye genelindeki toplan alanı ne 
kadardır? 

5- Üretme istasyonlarını kiralayanlar Doğrudan Gelir Desteğinden faydalandılar mı 
bundan sonra da faydalanacaklar mı? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET M E C L t S t BAŞKANLIĞINA V 
Aşağıdaki sorularımın Tarım v e KSyişleri Bakanı sayın M. Mehdi EKER 

Tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını ara ederim. 

Balıkesir Milletvekili 

Atatürk Orman Çiftlimi Madürlügü'nde yapılan yOnelim d e l i k l i k l e r i n 
den sonra çeşitli konularda yapüan uygulamaların anlaşılmasında 
zorluklar «ekilmektedir. 14.02.ZWW Tarihinde yapılan akaryakıt ihalesi 
akaryakıt satış İstasyonu olmayan bir firma tarafından kazanılmıştır. 

1- Akaryakıt alımına giren bir firmanın akaryakıt satış İstasyonu 
olmamasını nasıl açıklıyorsunuz? 

2- Atatürk Orman Çiftliği ihalelerinde ihaleye gireceklerin isle ilgili 
geçmişleri incelenip yeterlilik verilmemekte midir? 

3 - Atatürk Orman ÇİfMİgl daha Önce bu firmadan bir hizmet veya mal 
satın almış mıdır? 

4- Atatürk Orman Çiftliği akaryakıt ihalesini alan firmadan alman 
akaryakıtla kaçak akaryakıt olma olasılığı düşünülerek 
yasal tahliller yaptırılmış mıdır? Eğer tahlil yaptırılmış ise bu İşlemin 
bedeli Idm taraflndan Ödenmiştir? 

- 4 3 2 -
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-211-/£ttÖ .05.2006 
Konu : Soru önergeleri 

»:> tf32M * 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 10.05.2006 tarihli ve A.Ot.O.GNS.0.10.00.02-20724 saydı yaa-

tlgide kayıüı yazı ekinde alman, Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'a ait 7/13912, 
Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/13913,13914,13915,13916 ve Balıkesir 
Milletvekili Orhan SÜR'e ait 7/13917 esas nolu yazdı soru Önergelerine ilişkin Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1. Görüş 7/13912 
2. Görüş 7/13913,13914,13915,13916 ( 
3. Görüş 7/13917) 
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YAZILI SORU ÖNERGESt 
OıergeSaUbl : Mustafa ÖZYURT 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/13912 

Ortadoğu ülkelerinden, yurdumuza, kaçak yollarla zirai mücadele ilaçlarının 
sokulduğu ve Türkiye standarttanna uygun olmayan bu ilaçların, zamanında ve uygun 
miktarda kullanılmamasının insan sağlığına, bitki gelişimi ve toprak kirliliğine yol açtığım, 
ürün ticaretine, dolayısıyla ekonomiye zarar verdiğini, bu ilaçların Özellikle Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu bölgelerimizde sıkça kullanıldığım, bu işin bir sektör faaline geldiğini 
öğrenmiş bulunmaktayım. 

Ortadoğu ülkelerinin, iklim türüne ayarlı olan ve kaçak yollarla ülkemize sokulan bu 
ilaçların, ülkemiz topraklarında bîr İşe yaramadığı, aynca ürünlere ve insanlara büyük zarar 
verdiği herkes taralından bilinmektedir. 

Türk çiftçisinin, ucuz olması nedeniyle sürekli, ölçüsüz ve zamanı iyi hesaplamadan 
kullanmayı sürdürdüğü bu ilaçlar nedeniyle, zirai mücadelede başarısız olduğu bir gerçektir. 

Bu nedenle; 
SORU 1) Ülkemize kaçak yollarla sokulan ve Türkiye standartlarına uymayan bu ilaçların 
neler olduğu hakkında elinize ulaşmış bilgiler var mıdır? 

CEVAP 1) Zirai mücadele ilaçlarının komşu ülkelerden özellikle İran'dan kaçak yollarla 
Ülkemize giriş yapması, son yıllarda yaşanan önemli problemlerden biridir. Yurda İzinsiz 
giren bu tip ilaçlar sahte olabileceği gibi etiket bilgilerinin yabancı dilde yazılması sebebiyle 
çiftçiler tarafindan yanlış kullanıma ve dolayısıyla hem çevredeki canlılar ile 
mikroorganizmaların zarar görmesine ve hem de ürün kaybına sebep olmaktadır. Granstar, 
Atlantis, Puma Süper ve Topik isimli ilaçlar ülkemize kaçak olarak giren ilaçlardan 
bazılarıdır. 

SORU 2) Çiftçimizin, Türkiye standartlarına uygun olmayan, bu zirai mücadele İlaçlarım 
kullanmamaları hususunda ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca kaçak ilaçlatın yurda girmemesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin 
Önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması hususu Gümrük Müsteşarlığına bildirilmiştir. 
Konuyla ilgili olarak, Gümrük Müsteşarlığınca yazılan cevabi yazıda; bu tip kaçak zirai 
mücadele ilaçlanılın yurda girmesinin önlenmesi hususunda Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğü ve Gümrük Başmüdürlüklerine talimat verildiği, aynca kaçak olarak yurda 
getirildiği iddia edilen zirai mücadele ilaçlan ile ilgili somut bir bilgi (yer, firma adı, adres, 
araç plakası vb.) gönderilmesi halinde 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
kapsamında araştırma ve soruşturma yapılacağı Bakanlığımıza bildirilmiştir. 
Kaçak ilaçlar konusu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire 
Başkanlığına da iletilmiş ve söz konusu Bakanlık tarafından ti ve İlçe Emniyet Müdürlükleri 
konu hakkında talimatlandınlmıştır. 
Bakanlığımız konuya gereken hassasiyeti göstermekte olup; kaçak ilaçların yurda girmemesi 
ve çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması hususunda söz 
konusu kurumlar ile sürekli irtibat halindedir. 
Ayrıca Tanm Ü Müdürlüklerimiz, mevcut zirai mücadele ilaç bayi kontrollerinin 
sıklaştırılması ve bu gibi kaçak ilaçların tespiti halinde derhal yed-i emine alınarak ilgili 
bayiler hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda da 
talimat! and in İmaktadır. 
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SORU 3) Zararlı zirai mücadele ilaçlanın kullandığı tespit edilen çiftçilerimizin, bu {Kararlı 
ilaçlan kullanmamaları konusunda, bilinçlendirilmesi amacıyla ve sağlık taramasından 
geçirilmeleri konularında herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 3) Bakanlık olarak zirai mücadele ilaçlarının tavsiyesine uygun kullanımı amacıyla 
gereken hassasiyet gösterilmekte, çiftçi eğitimleri yapılmakta, sürekli olarak yapılan bayi 
denetimlerine Özellikle İlaç kullanım dönemlerinde ağırlık verilmektedir. Ayrıca zirai 
mücadele ilaç bayileri, tavsiye dışı ilaç satışına meydan verilmeyecek şekilde kontrol 
edilmekte ve aksine hareket edenler hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. 
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca zehirli kimyasallara maruz kalanlarla ilgili 
işçi sağlığına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

SORU 4) Tarımda kullanılacak olan ilaçların, tarun teknisyenleri ve ziraat mühendisleri 
tarafından yazılacak reçete karşılığında temin edilmesi sayesinde, çiftçinin ürünü ve kendisi 
zarara uğramayacak ve işini de daha bilinçli yapmış olacaktır. Tarımda kullanılan ilaçların 
reçete ile satılması hususunda herhangi bir girişiminiz bulunmakta mıdır? 

CEVAP 4) Ülkemizde sistemik graniti ilaçlar ile nunigantlar reçete ile satılmaktadır. Tavsiye 
dışı ilaç kullammımn Önlenmesi amacıyla ilaç uygulamalarının kontrolü büyük Önem arz 
etmektedir. Ancak tavsiye dışı kullanımın Önlenmesinde reçete sisteminin tek başına bir 
çözüm olmadığı da aşikardır. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde de 
reçeteli sistemin etkinliği konusunda kabul edilmiş bir örnek uygulama-
bulunmamaktadtr. Yani gelişmiş Şikelerde de bu sistem kullanılmamaktadır. Bu sebeple 

Ülkemiz koşullan da göz önüne alındığında bu aşamada tanm ilaçlarının tamamını 
kapsayacak şekilde reçeteli sistemin uygulanması mümkün görülmemektedir. 

YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e Sahibi : Ümmet KANDOĞ AN 

Deniz» Milletvekili 
Esas No : 7/13913 

SORU 1) Bugüne kadar kaç TİGEM İşletmesi özel sektöre kiraya verilmiştir? 

CEVAP 1) Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 24.12.1999 tarih ve 99/T-46 sayılı karan 
gereğince I TİGEM isletmesinde iştirak kurulmak suretiyle. Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK)'mın 04.07.2003 tarih ve 2003/T-13 sayılı yetki karan gereğince 13 işletme olmak 
üzere, toplam 14 isletme tarımsal projelere dayalı en yüksek fiyatı veren özel sektör 
firmalarına uzun sureli olarak (30 yıl) kiraya verilmiştir. 

SORU 2) Kiraya verilen her bir TtOEM isletmesinde kiraya verilen arazi alanı kaç dönümdür? 

CEVAP 2) Kiraya verilen TİGEM işletmelerindeki arazi alam toplam 140.393 dekardır. 

SORU 3) Kiraya verilen her bir TİGEM işletmesinden alınan yıllık kiranın parasal değeri ne 
kadardır? 

CEVAP 3) Kiraya verilen TİGEM işletmelerinden alınan yıllık kira bedeli toplamı 8.165.650 
YTL'dİr. 

SORU 4) TİGEM İşletmelerini kiralayan özel sektör bu araziler için Doğrudan Gelir Desteği 
almakta mıdır? 

CEVAP 4) TÎGEM İşletmelerini kiralayan özel sektör bu araziler için Doğrudan Geliı 
Desteğinden faydalanamamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞ AN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/13914 

SORU 1) Tanm ve Köyisleri Bakanlığı Müsteşar Vekilliği görevini ve TMO Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevini yürütürken ABD Tarım Müşavirliğine atanan Mehmet Çağıl hangi 
tarihte Bakanlıktan ayrılarak hangi tarihte ABD Tarım Müşavirliği görevine başlamıştır? 

CEVAP 1) Washington Büyükelçiliği Tanm Müşavirliğine atanan Mehmet ÇAĞIL 
26.08.2005 tarihinde görevinden ayrılmış ve OS.09.200S tarihinde yurtdışı görevine 
başlamıştır. 

SORU 2) Tanm ve Köyisleri Bakanlığı'mn Tanm Müşavirliği Görevine atanacak 
şartlar ile ilgili Yönetmelikteki maddeler Mehmet Çağıl bu göreve atanmadan ne kadar süre 
önce değiştirilmiştir? 

CEVAP 2) Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tanm Müşavirlerinin 
Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik, 14.04.2005 tarihli ve 25786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

SORU 3) Bu yönetmeliğin bazı maddeleri Mehmet Çağıl için mi değiştirilmiştir? Eski 
yönetmelikteki hangi şartlara Mehmet Çağıl in şartlan uymamakta idi? 

SORU 4)Bu tarz uygulamalar işe göre adam yerine adama göre iş felsefesinin bir göstergesi 
değil inidir? 

CEVAP 3-4) Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler herhangi bir kişiye yönelik 
olarak yapılmamıştır. 

SORU 5) Mehmet Çağri'ın Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği hangi 
tarihte bitmiştir? 

CEVAP 5) Mehmet ÇağıTın, TMO Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa talebi, Bakanlık 
Makamının 17.08.2005 tarihli ve 279 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 

SORU 6) Mehmet Çağıl ABD Tanm Müşavirliğine atandıktan sonra TMO Yönetim 
Kurulu Üyeliğinden maaş almış mıdır? Aldı ise kaç ay maaş almıştır? 

CEVAP i) Mehmet Çağıl'ın, 15.08.2005-14.09.2005 dönemine ait maaşından ve 
ikramiyesinden borç çıkartılan 1.886,29 YTLTik tutar kendisinden tahsil edilmiştir. 

- 4 3 6 -



TBMM B:U4 13 .6 . 2006 O: 4 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Onmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/13915 

SORU 1) AKP İktidarı döneminde kaç tane Araştırma Enstitüsü kapatılmıştır? 

CEVAP 1) Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet 
veren S Araştırma Enstitüsü Bakanlar Kumlu Kararı ile kapatılmıştır. 

SORU 2) Kapatılan Araştırma Enstitülerinin arazî varlığı ne olmuştur? Bu arazilerde şu anda 
nasıl bir fâaliyet yapılmaktadır? 

SORU 3) Bu Enstitülerden kaç tanesinin arazisi başka Bakanlıklara hangi gerekçeler İle 
devredilmiştir? 

CEVAP 2-3) islahiye Tarımsal Araştırma Enstitüsünün arazi ve bina varlığı TEKEL'c ait 
olduğundan, bina ve arazi varlıklarının TEKEL'e iade edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bursa İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Bakanlığımıza tahsisi kaldırılmış 
ve Maliye Bakanlığına devredilmiştir. 

Muğla Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kullanımında bulunan 16.061 
m2 taşınmazdan 14.682 m2'lik kısmı Maliye Bakanlığfmn (Mitli Emlak Genel Müdürlüğü) 
talebine istinaden okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na muvafakat verilerek, Maliye 
Bakanlığınca tahsisi yapılmıştır. 

Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kullanımında bulunan toplam 
1.869.401 m2 yüzölçümlü taşınmazdan, 1.640.200 rn^'lik kısmının Bakanlığımız adına olan 
tahsisinin kaldırılmasına muvafakat verilmiş olup, Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza olan 
tahsisi kaldırılmıştır. 

Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsüne ait taşınmazlar Manisa Tarım 
A Müdürlüğüne devredilmiştir. 

SORU 4). Bakanlığınızın Araştırma Enstitülerinin kapatılmasına vjSnelik DOİitikalarmın 
gerekçesi nedir? 

CEVAP 4) Ulusal araştırma sistemimizin etkinliğinin ve verimliliğin artırılması, araştırmanın 
kendinden beklenen misyonu yerine getirebilmesinin sağlanması ve kıt olan kaynakların daha 
rasyonel kullanılması için diğer kamu kurumlarında olduğu gibi araştırmaların da yeniden 
yapılandırılması gündeme alınmıştır. Bu çerçevede ele alınan temel stratejilerden birisi de, 
nicelik olarak çok fâzla olan enstitü sayısının azaltılarak niteliklerinin geliştirilmesidir. Bu 
bağlamda, işlevini yitirmiş, çeşitli nedenlerden dolayı kendinden bekleneni veremeyen bazı 
enstitülerin üretici birliklerine, özel sektöre devredilmesi veya kapatılması, bir kısmının İse 
daha etkin bir koordinasyonun sağlanması amacıyla birleştirilmesi çalışmaları başlaülnustır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi ; Ümmet KANDOĞAN 
Dmr/Jİ Milletvekili 

Esas No : 7/13916 

SORU 1) Bugüne kadar Bakanlığınıza bağlı kaç üretme istasyonu kiraya verilmiştir? 

CEVAP 1) Bugüne kadar Bakanlığımıza bağlı 1? üretme İstasyonu kiraya verilmiştir. 

SORU 2) Bu üretme istasyonları kaç yıllığına kiraya verilmiştir? 

CEVAP 2) Bu üretme istasyonları 10 yıl süre İle kiralanmıştır. 

SORU 3 Bu Üretme istasyonlannm her birinin ne kadar alam yıllık kaç TL bedelle kiraya 
verilmiştir? Bu arazilerin her dönümünün yıllık kira bedeli ne kadardır? 

CEVAP 3) Üretme İstasyonlarının yıllık kira bedelleri üretim faaliyetlerine göre değişiklik 
göstermekte olup, kira kullanma izni ve İrtifak hakkı bedelleri bir önceki yıl kullanım 
bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen Üretici Fiyatlan Endeksi (ÜFE) oranında 
artırılmaktadır. 

SORU 4) özel sektöre kiraya verilen üretme istasyonlarının Türkiye genelindeki toplam alam 
ne kadardır? 

CEVAP 4) Kiraya verilen Üretme istasyonlannm Türkiye genelindeki toplam alanı 16.983 
dekardır. 

SORU 5) Üretme istasyonlarını kiralayanlar Doğrudan Gelir Desteğinden faydalandılar mı, 
bundan sonra da faydalanacaklar mı? 

CEVAP S) Doğrudan Gelir Desteği ödemesi 2004 yılı da dahil olmak üzere sadece gerçek 
kişilere yapılmıştır. Doğrudan Gelir Desteği 2005 yılı Tebliğinde; "özel ve tüzel kişiler sahibi 
oldukları veya kiraladıkları araziler üzerinde yapmış olduktan tanmsal faaliyetler 
çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek kaydıyla Doğrudan Gelir Desteği 
alabileceklerdir" İfadesi yer almaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

ö a e r g e Sahibi :Orhan SÜR 
Balıkesir Milletvekili 

Esas No : 13917 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde yapılan yönetim değişikliklerinden sonra çeşitli 
konularda yapılan uygulamaların anlaşılmasında zorluklar çekilmektedir. 14.02.2006 tarihinde yapılan 
akaryakıt İhalesi akaryakıt satış istasyonu olmayan bir firma tarafından kazanılmıştır. 

SORU 1-Akaryakıt alımına giren bîr firmanın akaryakıt, satış istasyonu olmamasını nasıl 
açıklıyorsunuz? 
CEVAP 1- Yapılan ihalede bayi olma şartı aranmıştır. İhale konusu satın alınacak malın Atatürk 
Orman Çiflliğince belirlenecek yer ve saatte, pompa veya uygun teçhizatla donanımlı tankerle ikmal 
edileceği şartı öngörülmüştür. 

İdari Şartnamenin İhaleye katılmaya ilişkin hususların yer aldığı; 7. maddesinde "... Bayisi 
bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl İçinde alınmış ve teklif etmiş 
olduğu gruplardaki tDm petrol Ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter 
tasdikli fotokopisi tankerlerin akaryakıt dolum ve boşaltmasında kullanılan her noktasında 
kullanılacak olan ve üzerinde kod numarası ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşuna ait 
olduğunu belirtilen özel plastik mühür olacaktır. İhale konusu isin yerine getirilmesi için gerekli olan 
en az I (bir) adet uygun teçhizat ile donatılmış tankerin malı olduğuna dair ruhsatın aslı veya noter 
tasdikli örneği, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ya da raporlarıyla tevsik edilmesi, 
taahhüt edilerek temin edilen ise noter onaylı taahhütnamesinin ibrazı gerekir" ifadesi yer almaktadır, 
(haleye iştirak eden tüm firmalar belirtilen bu maddeye uygun olup, dosyalarında bayilik belgeleri 
mevcuttur. 

İdari Şartnamenin 53.1 maddesi" Yüklenicinin teslim programı; AOÇ'ce belirlenecek yerler 
ve saatlerde pompa veye uygun teçhizatla donatımlı tankerle İkmal edilecektir" denmektedir. 

SORU 3-Atatürk Orman Çiftliği ihalelerinde ihaleye gireceklerin işle ilgili geçmişleri incelenip 
yeterlilik verilmemekte midir? 
CEVAP 2- Firmaların ihale şartnamesindeki istenilen şartlan taşıyıp taşımadığı hususu incelenmiştir, 
istenilen şanları karşılayanların teklifleri değerlendirmeye alınmış ve geçmiş araştırması yapılmıştır. 

SORU 3- Atatürk Orman Çiftliği daha Önce bu firmadan bir hizmet veya mal satın almış mıdır? 
CEVAP 3-Bu firmadan daha önce mal alımı yapılmamış olup, ilk defa mal alımı yapılmıştır. 

SORU 4- Atatürk Orman Çiftliği akaryakıt ihalesini alan firmadan alman akaryakıtın kaçak akaryakıt 
olma olasılığı düşünülerek yasal tahliller yaptırılmış mıdır? Eğer tahlil yaptırılmış ise bu işlemin 
bedeli kim tarafından Ödenmiştir? 
CEVAP 4- İdari Şartnamenin 53.2 Maddesinde "Teslim etme. Teslim alma şekil ve şartları: AOÇ'ce 
belirlenecek yerler ve saatlerde pompa ve uygun teçhizat ve donatımla, tankerle İkmal edilecektir." 

İdari Şartnamenin 533 Maddesinde " Muayene kabul ve şekil ve şartlan: Teknik şartnamede 
yer alan hükümler çerçevesinde ihale konusu kurşunsuz benzin ve motorin muayene ve kabul İşlemini 
Müşterek işletmeler MüdOrlUğü tarafından oluşturulacak komisyon yapacaktır." denmektedir. 
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//.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Turgutlu Adliye Sarayı inşaatına İlişkin sorusu ve 
Adalet Bakam Cemil ÇlÇEK'in cevabı (7/13923) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tararından yaatlı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Turgutlu; 93.727 ilçe merkezi olmak Özere toplam 121.020 kişilik nüfusuyla 
Manisa'nın büyük ve önemli İlçelerinin bacında gelmektedir. Kra2'ye 256" kişiyle nüfus 
yoğunluğu ve ilçe merkezi nüfiısu en fazla olan ilçedir. Türkiye genelinde 870 ilçe arasında 
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 82. sırada, Manisa'da ilk şuadadır.Turgutlu; tanm 
ve sanayi kenti olarak hızla gelişmekte ohıp sürekli göç alan bir bölgedir. 

İlçenin bu hızlı gelişmesi karşısında okullar, hastaneler ve resmi dairelerin fiziki 
yapılan yetersiz kalmakta buda hizmet sunumunda önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu 
sorunlan yasayan kuramlarımızın başında da ADLÎYE gelmektedir. Hükümet konağı 
İçerisinde hizmet veren adliyede fiziki yetersizlik nedeniyle hakim ve savalarımızın 
çalışmasında büyük sıkıntı yaşanmaktadır.. 

Turgutlu adliyesinde; 7 Hakim, 4 Savcı ve 32 personelle birlikte, 9 mahkemede adalet 
dağıtılmaktadır. Savcılığın ve mahkemelerin 2005 yılında baktığı dosya sayısı 20 binin 
üzerindedir. Bu rakamlar Turgutlu adliyesinin yeni bir hizmet binasının acilen yapılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bunlara göre; 

1- Turgutlu Belediyesi tararından gösterilen arsaya adliye binası yapımı yatın m 
programına alınmış ve 2005 yılında 200 bin YTL ödenek ayrılmıştır. Ödenek 
ayrılmasına rağmen, önce 2005 Kasım ayında sonradan 2006 Şubat-Mart aylarında 
temeli atılacağı söylenen Turgutlu Adliye Sarayı'mn inşaatına başlanmama nedenleri 
nedir? 

2- Bakanlığınız 2006 bütçesinden Turgutlu Adliye Sarayı için ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? Ek ödenek verilmesi düşünülüyor mu? 

3- Adliye sarayının yapılması için İş yurtlan gelirlerinden kaynak aktarılması 
düşünülüyor mu? 

4- Turgutlu Adliye Sarayı İnşaatına ne zaman başlanacak ve ne zaman tamamlanacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19/05/2006 tarihli ve A.01.0-GNS. 
0.10.00.02-7/13923-20684/52153 sayılı yazınız, 

b) 18/05/2006 tarihlî ve 666 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Hasan Ören tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13923 Esas No.lu soru 
önergesine İlişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
sOre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. , 

Bilgilerinize arz ederim. 

^fRrmlÇlÇBK 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı < 

Sayın Hasan ÖREN 
Manisa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/13923 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Manisa İH Turgutlu İlçesine adliye hizmet binası yapımının 2005 yılında yatırım plânına 
alındığı; 2006 yılında işyurtbnndan 2.000.000,00-YTL ödenek ayrıldığı, ancak örneklerdeki 
kaynak yetersizliği sebebiyle yapımına başlanamadığı; 

Anılan hizmet binasının proje çdışrnalannın balen devam ettiği ve 2006 yılı temde İhalesi 
yapılıp, 2007 yılında inşaatının tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan « 
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12.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, bazı milletvekillerinin Fiskabirlik Yönetim Kurulu 
seçimleri ile ilgili beyanat verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN'un cevabı (7/13938) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyİp ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması içirvgeregim arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enver ÖKTEM A 
İzmir Milletvekili 

AKP'li Milletvekilleri Yaşar Yakış ve Nurettin Canikli'nİn yerel bir televizyon 
kanalında FİSKOBİRLÎK Yönetim Kumhı seçimleri ile ilgili olarak, "Kurumun yönetimine 
kendi yandaşlarının seçilmemesı durumunda fındık paralarının Ödenmeyeceği tehdidinde 
bulundukları" yönünde haberler kamuoyuna yansımıştır. Fındık üreticilerinin verdikleri 
ürünün paralarını 8 aydır alamadıktan ve neticesinde sezon bağında 6.50YTL olan findik 
fiyatlarının serbest piyasada 4,45 YÎL'ye düştüğü bilinmektedir. AKP'li Milletvekillerinin 
yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştur 

1. Bu açıklamaları etik açıdan doğru buluyor musunuz? 

2. Bu bir siyasi kadrolaşma çabası mıdır? Bu kurumlar üzerinde baskı kurma 
çabalarım ahlaki buluyor musunuz? 

3. Devlet yönetimi felsefeniz bu mudur? Benim olursa vanm yoksa, yok. Bu beyanlar 
Demokratik, Sosyal bir Hukuk Devletinin hangi yönü ile bağdaşmaktadır'? 

4. Tüm bu olanlar, zaten zor durumda olan findik üreticimizi daha da zor duruma 
sokmayacak mıdır? Bu siyasi çekişmelerin bedelini yine vatandaş mı ödeyecektir? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 1 4 0 B H İ 0 0 0 0 0 0 2 - 3 2 3 0 8 -06-
Koııu : Yazılı Sora Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANIIĞI'NA 

İIgi:a 15.05.2006 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/1393 8-20876/52545 
sayılı yazınız, 

b) Başbakanlığın 22.05.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-517-14/2644 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A mm • * » > M ' ~ ~ " 

Alj C O Ş * U \ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: Önerge cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği Özere, 16 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4572 sayılı Kanun, 
tarım satış kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılanması için yasal bir çerçeve 
oluşturarak, bu kuruluştan etkin ve sürdürülebilir bir şekilde özerk ve malî yönden 
bağımsız kılmayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, 
İnceleme ve Önerilerde bulunmak üzere Yeniden Yapılandırma Kurulu 
oluşturulmuştur. 

Birlik ve kooperatiflerin, yürütülecek yeniden yapılandırma projesi kapsamında 
sağlanan yardım ve desteklerden yararlanma usul ve esasları, 2001 yılında Yeniden 
Yapılandırma Kurulu ile birlikler ve kooperatifler arasında imzalanan "Katılım 
Protokolleri* kapsamında belirlenmiştir. 

Karadeniz bölgesinde çok geniş bir alanda faaliyet gösteren ve yaklaşık 250 
bin üretici ortağı ve 50 kooperatifi bünyesinde örgütleyen Ftskobİrtîk'in, sağlıklı bir 
mali yapıya kavuşmasını, fındık ürününün ticareti ve p'ıyasalan üzerinde etkin bir aktör 
olarak yer alabilmesini önemli görmekteyiz. 

Fındık sektörünün piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırarak, Fiskobidtğin 
faaliyetlerini, ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmak sektörün geleceği açısından önem taşımaktadır. 

Yeniden yapılandırma sürecinde Fiskobirlik'e Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu (DFİF) kaynaklarından kredi kuHandınlmış ve Birliğin mali yapısı üzerinde 
olumsuz bir etki yaratan personel tazminatları karşılanarak, Birliğin yeniden 
yapılandırma süreci desteklenmiştir. Birliğin yeniden yapılandırma çalışmalannda 
kaydettiği aşama dikkate alınarak, Fİskobirlİk ile Yeniden Yapılandırma Kurulu 
arasında Kasım 2005'te Birliğin yeniden yapılandırma programı dışına çıkartılmasına 
yönelik bir Protokol imzalanmıştır. Protokol ile Fiskobiriiğin mali yapısının 
kuvvetlendirilmesine yönelik nihai tedbirler hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede; 

a) 31.12.2005 tarihi itibariyle Fiskobiriiğin; 

- 133.405.709,80 YTL tutarındaki köprü kredisi hesabı, 
- 01.05.2000 öncesi kullandınlan ve bakiyesi 1.163.099.300,76 YTL olan DFİF 

kredi hesabı İle 
- 01.05.2000 sonrası kullandırılan ve bakiyesi 167.773.584,05 YTL olan DFİF 

kredi hesabının 

mahsup ve terkin işlemleri 02.01.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş olup, 
Birliğin Devlete olan bütün borcu silinmiştir. 

b) Birliğin özel bankalara olan bakiye borçlarının üsttenilmesine yönelik süreç 
de tamamlanmıştır. Fiskobiriiğin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'ye 152,4 milyon YTL ve 
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TMSP ye Pamukbank İçin 161.1 milyon YTL olmak özere toplam 313.6 milyon YTL 
borcu, 30.12.2005 tarihinde ihraç edilen Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri ile Hazine 
tarafından tasfiye edilmiştir. 

c) ö te yandan, Birliğe, yeniden yapılandırma sürecinde gerçekleştirdiği 
personel düzenlemeleri sonucu, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinde kullanılmak 
üzere 19 milyon YTL destek sağlanmıştır. 

Alınan bu tedbirlerin sonucu olarak; 

> Birliğin, öz sermaye yapısı güçlendirilerek üreticilerin ürünlerini daha iyi 
şartlarda değerlendirmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması, 
devlete yük olmadan faaliyetini sürdürmesi sağlanmıştır. 

Bu sayede, yeniden yapılandırma döneminde olduğu gibi 2005/2006 ürün 
döneminde de devlet fiyatlara müdahale etmemiş ve eskiden olduğu gibi Hazine 
adına fındık alımı yapılmamıştır. Sonuçta bir çok spekülatif söylentilere rağmen, 
sürdürülen ciddi politikalarla yılların kötü alışkanlıklarından uzak, yeni bir anlayışla 
fındık piyasası oluşturulmuştur. 

> Birliğin ürün alım faaliyetlerini daha çok kendi kaynaklarıyla gerçekleştirme 
imkanlan geliştirilerek, kamu kaynaklanna mali yönden bağımlılığı ortadan 
kaldırılmış, öz sermaye yapısı güçlendirilmiş ve Birlik piyasadan kredi temin 
edebilecek bir mali yapıya kavuşturulmuştur. 

Fiskobirlik, bütün borçlan silinerek sürdürülebilir sağlam bir mali yapıya 
kavuşturulmuştur. Böylece fındık üreticilerine Sidik aracılığıyla daha güçlü bir şekilde 
hizmet verilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Fiskobİriîk*! borçsuz duruma getirebilmek için yapılan işlemler sonucunda, 
Birlik İle Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında akdedilen protokol gereği, yeniden 
DFİF kaynaklanndan kredilendirrne İmkanı kalmamıştır. Yapılan düzenlemeler İle 
borçsuz bir bilançoya sahip olan Fiskobirlik Yönetimi, basiretli bir tacir gibi davranmak 
suretiyle Özel bankalardan borçlanabilecek ve üretici ortaklanna olan borçlan m 
ödeyebilecektir. 

Birliğin ne kadar ürünü hangi fiyattan alacağı, aldığı ürünü hangi fiyattan 
satacağı ve bu ürünleri nasıl değerlendireceği tamamen Birlik Yönetim Kurulunca 
belirlenmektedir. Yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu da Birlik Yönetim Kuruluna aittir. 
Bu konularda Bakanlığımızın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Genel 
kurullannın seçtiği organlarca yönetilen birlikler üzerinde Bakanlığımızın sadece 1163 
sayılı Kanun kapsamında denetim yetkisi bulunmaktadır. 
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Tanm satış kooperatif ve birliklerinde görev yapacak yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri 4572 sayılı Kanun ve bu Kanuna İstinaden hazırlanan Anasözleşme 
hükümleri çerçevesinde seçilmektedir. 

Fiskobirliğin 2004/2005 iş yılına ait 67. olağan genel kurul toplantısı S Ocak 
2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birlik yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimlerinin de gerçekleştiği genel kurul toplantısı Kanun ve anasözleşme hükümleri 
çerçevesinde tamamlanmıştır. Bütün ortak kooperatifleri temsil eden ve 
kooperatiflerce seçilen temsilcilerden oluşan genel kurul tarafından gerçekleştirilen 
seçimler sonucunda, 3 yıl görev yapmak üzere 4 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim 
kurulu üyesi yedekleri ite birlikte seçilmişlerdir. 

13.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'm, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Hırım ve Köyisleri Bakam Mehmet Mehdi EKER'in 
cevabı (7/13939) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olaıak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilerimize kullandırılan 
tarımsal kredilerin geri Ödenmesinde, yaşanan ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle güçlükler yaşandığı malumunuzdur. 

tik taksitini ödemiş ancak ekonomik durumunun bozulması 
nedeniyle son taksitini ödeyememiş bir çiftçinin borcu 6 aylık bir süre 
zarfında Ödenmesi çok zor olan miktarlara ulaşmaktadır. Kullandırılan 
kredi karşılığında çiftçilerin tarlaları ipotek edilmekte, merkezde 
gayrimenkul tapusu ve ayrıca iki devlet memuru kefil istenmektedir. 

Borcun zamanında ödenmemesi durumunda ise çiftçilerin ipotek 
altındaki tarlalarım haczetmek yerine kefillerin gayri menkulleri 
haczedilmektedir. Bu durumda, asıl borçlu olan çiftçi ile kefillerin 
arasında husumete yola açmaktadır. 
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1. Asıl borçlu olan çiftçilerin zaten ipotekli olan tarlalannm 
haczedilmesi yerine kefillerin gayri menkullerinin 
haczedilmesinin gerekçesi nedir ? 

2. Ülkenin coğrafi ve iklim şartlan göz önüne alındığında verim 
açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar olduğu 
bilindiğine göre, kredi borçlannm geri ödenmesinde de bu 
aynmın göz önüne alınmasını uygun bulur musunuz ? 

3. Kredi borçlannm yeniden yapılandınlması için Ödeme 
sıkıntısı içerisinde olan çiftçilerin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine muracaatlan İstenmesine rağmen öte yandan 
icralar halen devam etmekte ve zaten sıkıntıda olan çiftçi 
daha da mağdur edilmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi 
açısından bu borçların gerçek anlamda yeniden 
yapılandınlması ne kadar bir zaman alacaktır ? Bu konudaki 
çalışmalarınız nelerdir ? 

T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANLIÖI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYİ : B.12.0.SOB.0.03-212/-2- / (1 1 ~ İtA;./06V200& 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Başbakanlığa gönderdiğiniz IS.0S.2006 tarih veKAN. KAR.MAR.MD.A.Ol.O. 
GNS.0.1O .00.02-7/13939 20878/52347 sayılı yazınız. 

Ilgİ yazınız ekinde gönderilen. Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN' a ait 
7/1393$ MS nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi 
Bakan 

EKLEfi; 
1-Görüş 7/13939 | 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerce sahibi : Ramazan Kerim ÖZKAN 
Burdur Milletvekili 

önerge No : 7/13939 

Tarım Kredi Kooperatifi tarafindan çiftçilerimize kullandırılan tarımsal kredilerin geri 
ödenmesinde, yaşanan ekonomik akıntılar nedeniyle güçlükler yaşandığı malumunuzdur. 
tik taksitini ödemi; ancak ekonomik durumunun bozulması nedeniyle son taksitini Ödeyememiş bir 
çiftçinin borcu 6 ayhk bir süre zarfinda ödenmesi çok zor olan miktarlara ulaşmaktadır. Kullandırılan 
kredi karadığında çiftçilerin tarlaları ipotek edilmekte, merkezde gayrimenkul tapusu ve ayrıca İki 
devlet memuru kefil istenmektedir. 
Borcun zamanında ödenmemesi durumunda İse cincilerin ipotek altındaki tarlalarını haczedihnesi 
yerine kefillerin gayrimenkulleri haczedilmefctedir. Bu durumda, asıl borçlu olan çiftçi ile kefillerin 
arasında husumete yola açmaktadır. 

SORUI) Asıl borçlu olan çiftçilerin zaten ipotekli olan tarlalarının baczedİlmesi yerine 
kefillerin gayrimenkullerinin naczedilmesinm gerekçesi nedir? 

CEVAP 1) Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden alman cevabi yazı 
asalda ver almaktadır. 

Tanm Kredi Kooperatiflerimizce, öncelikle asıl borçlular hakkında icra istemleri yapılmakla 
birlikte, alacağın asıl borçludan tahsilinde zorluk olması halinde. Borçlar Kanununun 487. 
maddesinde; "Kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile 
veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş ise alacaklı asıl borçluya müracaat ve 
rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhinde takibat icra edebilir" hükmü yer 
aldığından, söz konusu Kanun gereği kredi alacaklarımızın tahsilinde hukuken sorumluluğu 
olan kefillere de gidilmektedir. 

SORU 2) Ülkenin coğrafi ve iklim şartlan göz önüne alındığında verim açısından bölgeler 
arasında büyük farklılıklar olduğu bilindiğine göre, kredi borçlarının geri ödenmesinde de bu 
ayrımın göz önüne alınmasını uygun bulur musunuz ? 

CEVAP 2 Ortaklarımızın kullandıktan kredileri daha kolay ödeyebilmeleri amacıyla faaliyet 
gösterdikleri yörenin coğrafi ve iklim şartlan ile ana Ürün hasat dönemleri ve pazarlama 
süreleri göz önüne alınarak kooperatiflerimizce vadeler verilmektedir. 

SORU3» Kredi borçlarının yemden yapılandırılması için ödeme sıkınası İçerisinde olan 
çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatları istenmesine rağmen öte yandan İcralar halen 
devam etmekte ve zaten sıkıntıda olan çiftçi daha da mağdur edilmektedir. Bu mağduriyetin 
giderilmesi açısından bu borçların gerçek anlamda yapılandırılması ne kadar bir zaman alacaktır? 
Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 3) Sorunlu hale gelmiş çiftçi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili 2003/4876 sayılı 
Kanun kapsamında borcunu yapılandırmak için 546.103 ortak müracaat etmiş olup bunlardan 
24.000 ortak kanunun öngördüğü süre dahilinde taksitlerini ödemediğinden kanun gereği 
yapılandırmaları bozulmuştur. 
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Kanunun tanıdığı süre 30.01.2006 tarihinde sona erdiğinden bu borçla ilgililerin ve kellilerin 
mağduriyetlerini önlemek için Merkez Birliği Yönetim Kurulumuz kararıyla 19.04.2006 tarihi 
İtibariyle vadesi gecen borcu bulunan ortaklarımızın borçlarına ödeme kolaylığı getirilmiştir. 
Bu kapsamda ortaklarımızın, "Vadesi geçen borcunu ödemek üzere en geç 19.07.2006 tarihine 
kadar ortağı olduğu kooperatifine mttracaat etmesi halinde, borcuna vadesinden itibaren ödeme 
tarihine kadar, temerrüt faizi yerine normal faiz oranlan Özerinden faiz uygulanacaktır. 
Borçlu ortağımız, yeni ödeme kolaylığı uygulaması ile oluşan kredi borcunu defaten 
kapatabileceği gibi, %30'unu peşin ödeyerek, kalanını genel vade tarihi gözetilmek suretiyle, 
en geç 29 Aralık 2006 tarihine kadar belirlenecek vadede ödeyebilecektir. Belirlenen vade 
dahilinde Ödemesi kaydıyla bu süre içerisinde borcuna normal cari faiz uygulanacak olup, ilgili 
icra işlemleri durdurulacaktır." 

14.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Atatürk Orman Çiftliği arazisine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım ve Köyisleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/13949) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda ysr alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindtuı 

yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 

talep ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR ^ 
CHP Adana Milletvekili^ 

Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın merkezinde yeşil bir saha yaratmak adına 

kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti* nin bağımsızlığı ve mücadeleci yönünü simgeleyen bir 

biçimde bozkırın yeşilleşmesi olarak şehrin simgelerinden birisi olmuştur. Ancak, yüce 

Atatürk'ün mirası olan Çiftlik günümüzde büyük toprak kayıplarına uğramakta ve bu 

kayıplarının bir kısmı da yine diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. 

1. Atatürk Orman Çiftliği kuruluşu ile birlikte ne kadar]ık bir alana yayılmış id? Bugün bu 

oran ne kadardır? 

2. Bu orandaki büyük düşüşte pay sahibi olanlar kimlerdir? Geçmişte Çiftliğin arazisi 

üzerinde bugün hangi kurum, kuruluş ya da kişiler yer almaktadır? 

3. Ankara'da birçok boş alan var iken, neden Cumhuriyetim kurucusu-atatürk'fin mirası olan 

Atatürk Orman Çiftliği'nin yavaş yavaş küçülmesine göz yumulmaktadır? 

4. Çİftliği'nin eski toprak alanına dönebilmesi İçin neler yapılmalıdır? Hükümetinizin bu 

konuda ne gibi çalışmaları ya da eylem planı vardır? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 12.0.SGB.0.03-212-/2© ? ? .../OS/2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi :» : , - • .«~* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İla?: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MüdürlÜgu'nün 22.05.2006 tarihli ve 
B.O2.0.KKG.0.12/106-S17-25/2642 sayılı yazısı ile alınan, 1S.OS.2006 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.O.10.O0.02-7/13949-20913/52736 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde gönderilen. Adana Milletvekili N.Oaye ERBATUR'a ait 7/13949 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER : 
1-Görüş 7/13949 

VAZILI SORU ÖNERGESİ 
Öaerj ı ı Sahibi ! N.Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 
E M I N O : 7/13949 

Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın merkezinde yeşil bir saha yaratmak adına kurulmuş olup, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve mücadeleci yönünü simgeleyen bir biçimde bozkırın 
yesilleşmesl olarak şehrin simgelerinden birisi olmuştur. Ancak, yOce Atatürk'ün mirası ulan 
Çiftlik günümüzde büyük toprak kayıplarına uğramakta ve bu kayıplarının bir kısmı da yine 
diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. 
SORU 1) Atatürk Orman Çiftliği kuruluşu ile birlikte ne kaderiık bir alana yayılmış idi? 
Bugün bu oran ne kadardır? 

CEVAP 1) Atatürk Orman Çiftliği 55.512.551 m1 dekar nrpyj üzerine kurulmuş olup, bugün 
ise 33.351 dekarlık bir arazisi mevcuttur. 

SORU 2) Bu orandaki büyük düşüşte pay sahibi olanlar kimlerdir? Geçmişte Çiftliğin arazisi 
üzerinde bugün hangi kurum, kuruluş ya da kişiler yer almaktadır? 

C E V A P 2) Atatürk Orman Çiftliği kuruluş tarihinden bu yana Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu Yönetim Kurulu Kararları İle 7.421.847 m2 Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkarılan yasalar ile 14.696.956 m* ve mahkeme kararlan ile 42.748 rt? olmak üzere toplam 
22.161.531 m1 arazi kaybetmiştir. Bu araziler MSB, Tekel Genel Müdürlüğü, TZDK, THK, 
Tarım Bakanlığı, TRT, Sümer Bank, Orman dönel Müdürlüğü, DDY. TCK, DHY Oenel 
Müdürlüğü. MKE, TMO. Ankara Belediyesi, TKİ, DSl, PTT. TPAO, MTA, Bayındırlık 
Bakanlığı, TCDD, Oazİ Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş olup, bu 
arazilerden bir kısmı özelleştirme ile el değiştirmiştir, 

SORTJ 3> Ankara'da birçok boş alan var İken, neden Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün 
mirası olan Atatürk Orman Çiftligi'nin yavaş yavaş küçülmesine göz yumulmaktadır? 

SORU 4) Atatürk Orman Çiftligi'nin eski toprak alanına donebilmesi için neler yapılmalıdır? 
Hükümetinizin bu konuda ne gibi çalışmaları ya da eylem planı vardır? 

CEVAP 3-4) 2000 yılından bugüne kadar AOÇ Müdürlüğü arazilerinden herhangi bir yer 
verilmemiştir. 
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15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/13965) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MtLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

• • " -
Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekil i l i \ 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığınıza kaç özel kalem müdürü 
ataması yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin İsimleri nelerdir? 

2- Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu göreve atanmada Önce 
kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- Özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

4- Nisan sonu itibari ile özel kalem müdürü kadrosunda bulunan kişi fiilen bu 
görevi yapmakla mıdır? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.06.0.PERD.0.0-026.21-2006/221967 n fi t;***, ınnc 
K M » : Yazılı Sora Önergesi * ™ Z0ÜS 

TÜRKİYE BÜYÜK M t L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.05.2006 tarihli ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-20826 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan ekinde yer alan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet 
KANDOÖAN'İn cevaplanmasını talep ettiği 7/139tS'sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmı^tur. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u > ! s t h G Ü L 
Oıştçien Sn kanı ve 

eatbaU&n Yardımcı ıı 

Ek. I 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOGAN'IN 7/I3%SESA$ r * P Û I 
YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN HAZİRLANAN YANIT TASLAĞI / 

Sora 1 • Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığınıza kaç özel Kalem Müdürü ataması 
yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin İsimleri nelerdir? 

Cevap 1 - Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığımda özel Kalem Müdürü olarak bir kişi 
görevlendirilmiştir, özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen personelin am; Mehmet 
SAMSAR'dır. 

Soru 2 - özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu göreve atanmadan önce kamuda 
görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama İle mi bu göreve gelmiştir? 

Cevap 2 - Mehmet SAMSAR, özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilmeden önce de 
Bakanlığım personeli İdi. 

Soru 3 - Özel Kalem Müdürlüğüne atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

Cevap 3 - Mehmet SAMSAR, Özel Kalem Müdürlüğü görevine 15.10.2003 tarihinde 
getirilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir. 

Sora 4 - Nisan sonu itibari ile Özel Kalem Müdürü kadrosunda bulunan kişi Silen görevi 
yapmakta mıdır? 

Cevap 4 - Nisan sonu itibari ile Özel Kalem Müdürü kadrosunda bulunan Mehmet SAMSAR 
fiilen bu görevi yürütmektedir. 

- 4 5 2 -



TBMM B: 114 13 . 6 .2006 O: 4 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF ile Merkez ve Medya Grupları arasında im
zalanan protokollere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/13973) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz 
ederim. 

Saygılanmla.26.04.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbuf Milletvekili 

1- TMSF ile Dinç Bilgin Grubu'nu (Merkez Grubu, Medya Grubu) arasında 
hangi tarihlerde, hangi protokoller imzalanmıştır? Bu protokoller halen 
yürürlükte midir?13.11.2003 tarihli taahhütname, 17.11.2003 tarihli 
protokol ve 03.05.2005 tarihli protokoller geçerli ve yürürlükte midir? 

2- Dinç Bılgİn'in ve Bilgin Ailesinin TMSF tarafından talep edilen toplam 
borcu ne kadardır? 

3- Yapılan protokol veya protokoller gereği A-TEL A.Ş. (Muhabbet 
Kart)'nin yüzde 50 hissesine tekabül eden hisselerin Medya Grubu 
tarafindan TMSF'ye 270 milyon dolar karşılığında devredilmiş olduğu 
doğru mudur? Bu bedel, Dinç Bilgin'İn borcunun hesaplanmasında 
dikkate alınmış mıdır? Eğer bu hisselere belirlenen bedel 270 milyon 
dolar değil İse ne kadardır? Eğer bu hisseler için belirlenen değerler 270 

.milyon dolar ise ve borçtan düşülmemİşse, hisselerin hiçbir 
değerlendirmeye tabii tutulmadan bekletilmesinin sebebi nedir? 

4- A-TEL'in 2004 ve 2005 net kan ne kadardır? Bu karlar ne şekilde 
değerlendirilmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B J f l J U M l t t M M t tt*6/2006 

Konu : 7/13973-20859 esas sayılı 
yazılı som önergesi 

TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.05.2006 tarih ve KAN.KAILMD A01.0.GNS.0.10.00.02-20826 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından TOrkiye Büyük Millet Meclİsİ Başkanlığı'na 
sunulan 7/13973-20859 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 09.06.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-219 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

e £ o t € ^ 

DoçÜrAbdüllatif ŞENER 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİCOftTA FONU 

Bas» ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 : 4 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-2İ-5 

Konu : Soru önergesi 

03/W/4wfe 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdullalif ŞEKER) 

İlgi ; 16/05/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 1142-7/13973 sayılı yazınız. 

tlgı'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan istanbul Milletvekili Emin ŞİRlN'in soru Önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Fona devredilen bankaların eski hakim ortaklan tlc yapılan protokoller hakkında gerekli 
bilgi ve açıklamalara Fonun web sitesinde yapılan Basın açıklamalarında yer verilmektedir. 
Konuyla ilgili gelişmeler Fonun web sitesinden takip edüetjilinir, 

2) 2005 yılı faaliyet raporunda söz konusu bilgiler ytr almakta olup Fonun web sitesinden 
ulaşılabilinlr. 

3-4)Tslep edilen sorular 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 57 ve devamı maddeleri 
uyarınca ticari sır mahiyetini taşıdığından cevap verilememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

GmetERTÜRK""^ 
BAŞKAN 
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17- istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan ailesinin yatlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdfflatif ŞENER'in cevabı (7/13976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve BagbaKanYajrdımcısı Doç.Dr.AbdSUatİf 
Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim'T 

Saygılarımla.01.05.2006 }g£-- . 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

27.04.2006 tarihli Zaman gazetesinde, "TMSF davayı kazandı Uzan'ın yatları 
satılıyor" başlıklı aşağıdaki haber yer almıştır: 

"Uzan Grubu'nun sahte belgelerle mal kaçırma operasyonu yurtdışında da yargıdan 
döndü. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), değeri 70 milyon dolan bulan Ainvaves ve 
Freouency isimli yatlann sahipliği konusunda İngiliz Cayman Adalan'nda açtığı davayı 
kazandı. Böylece her iki yatın satılması için engel kalmadı. Mahkeme, Ürdün vatandaşı bir 
kişinin Cayman Adalan'ndakı şirketine devredilen yattan TMSF'ye İade etti. Kararda, 
Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanhğı'nın hazırladığı dosyanın 
etkili olduğu öğrenildi. Polis hazırladığı dosyada, Ürdünlü şirket ile Uzan] ar'm bağlantısını en 
ince ayrıntısına kadar ortaya koydu. 

TMSF'nin mahkemeye sunduğu raporda, kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan ile 
Ürdün'deki Ali Cenk Türkkan arasındaki telefon görüşmeleri de yer alıyor. Görüşmelerde 
Türkkan'a yatları geçmişe dönük evrak düzenleyerek bir başkası üzerine devredilmesi talimatı 
veriliyor. 

TMSF, devletin uğradığı zararın telafisi için, borçlu grupların yurtiçinde olduğu kadar 
yurtdışındaki varlıklarını da kapsama almaya çalışıyor. Bu çerçevede Fon'un sadece Uzan 
Orubu'na açtığı dava sayısı bini geçti. Bunlar arasında gruba ait olduğu bilinmesine rağmen 
hileli bir şekilde yabancı şirketlere satılmış gibi gösterilen iki yat ile ilgili hukuki mücadele 
ilginç bir örnek oluşturuyor. Uzanlar'a ait 4 yattan ikisi olan Ainvaves ve Fretmenc/yi satmak 
İsteyen TMSF'nin karşısına Ürdünlü bir işadamı çıktı. Yatlann resmi sahibi^ Haifa £1 Samir 
El Hasimi'ye ait Cayman Adalan'ndakı bir şirket görünüyordu. El Haşimi, Cayman Deniz 
Ticaret Sicili'ne kayıtlı yatlar için Cayman Mahkemesi'nden ipotek koydurdu. İpotek üzerine 
yatlann uluslararası sularda gezmesi ve Fon tarafından satışı engellendi. Açılan karşı davada 
sunulan emniyet raporunda söz konusu yatlann, 'geçmişe dönük borç senedi düzenlenerek' 
usulsüz olarak devredildiği ortaya konuldu. Davayı 13 Nisan 2006'da karara bağlayan 
Cayman Mahkemesi, TMSF"yi haklı bularak, Ainvaves ve Frequency üzerindeki ipoteği 
kaldırdı. Fon daha önce Hakan Uzan'a ait M/Y Princess isimli lüks yatı I milyon 690 bin 
dolara satmıştı. Ancak aileye ait 'Be Mine* İsimli yat hâlâ buhmanıadı. Uzanlar'a yönelik 
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operasyonun başladığı günlerde ortadan kaybolan yatın Ege Deniz?ndeki uluslararası suferda 
olduğu tahmin ediliyor." 

Aynı konuyla ilgili olarak int.haber.com adlı internet sitesinde aşağıdaki haber yer 
almıştın 

"2S.04.2006 tarihinde yurtdışından gelen haberde, TMSF'nin açtığı davayı kaybettiği 
belirtilerek, davada gelinen nokta şöyle özetleniyor, TMSF İngiliz Cayman Adalan'nda açtığı 
Airwaves ve Freouency isimli yatların sahipliği konusundaki davayı kaybetti. 

TMSF'nin sahte olduğunu İddia ettiği ipoteklerin gerçek olduğunu onaylayan alt 
mahkeme karan Cayman Adası'ndaki Ada Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı." 

Sorular: 

1- Yukarıdaki haberlerden hangisi doğrudur? 
2- "Uzanlar*ın yaılan" diye bilinen yatların akıbeti ne olmuştur? 
3- Bu yatlar halen nerededir? 
4- Bu yatların bakımları yapılmakta mıdır? Herhangi bir değer kaybı sözkonusu mudur? 
5- Bu yatların satışı ile Ûgılİ olarak herhangi bir kişiye, herhangi bir komisyon ödemesi 

yapılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ « - W W ** £6/2006 

Konu : 7/13976-20933 esas sayılı 
yazılı som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.05.2006 tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-20826 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞlRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclîsi BaşkanlığVna 
sunulan 7/13976-20933 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduaü Sigorta 
Fonu'mın 09.06.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-218 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr-Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardüacuı 

EKLER: 1- TMSF'nun 9.6.2006 tarih ve 218 sayılı yazısı 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

îayı : B.02.2.TMS .0.42-0 00-J IS 0 3 yOtÛ«Ct-

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. AbdAllat)r ŞEKER) 

.İği : l6/05/20Q6wrihveB.O2.Q.O0l/<0l) 1142-7/13976 sayılı yazınız. 

ligi'de kayıtlı yazınız elcinde yer alan istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru önergesinde 
:evaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile İlgili bilgiler 
tsağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Söz konusu yatlarla ilgili satış ilanı Fonun web sitesinde yer almakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ABnTCTERTeRK-
BASKAN 

18. - Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, gümrük birliğinin ithalat ve ihracata etkilerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/13987) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı KÜrgat Tüzmen tarafından yazıtı olarak 

ıtlanmaanı bilgilerinize arz ederim. 17.04.2006 
Saygılarımla, 

Op. Dr. Turhan Ç 
Balıkesiı 

MvMv 
1) Gümrük Birliği Antiaşması'mn öncesindeki 10 yılda (1985-1995) yıllara göre 

toplam ihracat ve İthalat rakamları nedir? 
2) Gümrük Birliği Antlaşmasından sonraki süre içerisinde (1996-2006) toplam 

ihracat ve ithalat rakamlarının yıllara göre dağılımı nedir? 
3) Dış ticaret açığının artış eğilimi göstermesinde Gümrük Birliği'nin rolü 

olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız size göre bu rol nedir? 
4) İthal ürünlerde TSE belgesi arama zorunluluğunun kaldırılması hangi 

nedenle uygulamaya koyulmuştur? Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde 
böyle bir hüküm var mıdır? Sizce bu uygulamanın sonuçlan neler olabilir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

D^ Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00~3'3^ 
'2.06.06 22t?rt 

K o n : Yazılı Soru önergesi * * * »«* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/05/2006 tarihli veA.0).O.GNS.fl.iO.00.02-20826 sayılı yazılan. 

İlgi'de kayıtlı yazılan eki Balıkesir Milletvekili Sn. Turhan ÇÖMEZ tarafından verilen 
7/13987 sayılı yazılı soru önergesine İlişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

KlrçadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 

Eklen 
1-3 sayfa > 
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Balıkesir Milletvekili Sn. Turban ÇÖMEZ taraflıda» verilen 7/13987 sayıb sora önergesi: 

1- Gümrük Birliği Anlaşması'nın Öncesindeki 10 yıla ah toplam ihracat ve ithalat rakamları 
ekte sunulmaktadır (Ek-1). 

2- Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki 10 yıla ait toplam ihracat ve ithalat rakamları ekte 
sunulmaktadır (Ek-2). 

3- Genel Dış Ticaret rakamlarımız incelendiğinde, dış ticaret açığımızın yıllar itibariyle 
değişkenlik gösterdiği ve dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Dış ticaret acığumzdaki artışın 
Gümrük Birtiği'nin etkilerinden çok, izlenen makroekonomik politikalar, döviz kuru, dış aktörler 
gibi unsurlarla da İlişkileodirümesİ gerekmektedir. Nitekim Gümrük Birliği'nin sonucunda, yerli 
sanayimiz Avrupa Birligi'nden kaynaklanan rekabet nedeniyle kalite alt yapışım geliştirmiştir. Son 
yıllarda ihracatımızda kaydedilen yüksek oranlı artış hızının üretim kapasitemizin gelişmesiyle 
büyük oranda İlintili olduğu düşünülmektedir. 

1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ile uygulamaya ilişkin usul ve esastan ortaya 
konulmuş olan Türkiye-AB Gümrük Birliği, ülkemiz ile AB arasında son derece gelişmiş bir 
ekonomik ve ticari entegrasyona İşaret etmektedir. Türkiye ve AB'nin Gümrük Birliği kapsamında 
işbirliği yapmakta mutabık kaldıktan hususlar ekonomik hayatın çok geniş bir bölümüne 
yayılmıştır. Bu çerçevede ülkemizin dış ticaret rejimi tamamen gözden geçirilmiş ve gerek prensip 
gerekse uygulamalar itibariyle AB ile paralel bir yapı tesis edilmiştir. Bu dönüşüm reel di; ticaret 
hareketleri Üzerinde de etkisini göstermiştir. Şöyle ki; Türkiye Gümrük Birliği ile bir taraftan AB 
pazarına üçüncü ülkelere nazaran daha avantajlı giriş imkanı sağlarken diğer taraftan kendi pazarım 
AB ve diğer üçüncü ülkelerin rekabetine açmıştır. 

Genellikle, dış ticaret açığı ile Gümrük Birliği arasında paralellik kurulmakta ise de; Gümrük 
Birliği surecinde Türkiye'nin OECD ortalaması bir büyüme performansına sahip olduğu ve bu 
çerçevede AB'den ve üçüncü Ülkelerden ucuz yatırım ile ara malı ithalatının hızlandığı 
görülmektedir. 

Gümrük Bİrliği'ni takip eden on yıllık dönemde (1996-2005) ülkemiz 227,4 milyar dolar 
ticaret açığı vermiştir. Söz konusu açığın 89,8 milyar dolan AB ülkeleri, 137,6 milyar dolan İse 
üçüncü ülkelere karşı verilmiştir.AB ülkelerindeki toplam ticaret hacmimizdeki payının yaklaşık 
%50 olduğu göz önüne alındığında AB ülkelerine yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranının 
üçüncü ülkelere yapılan ihracatın ithalatı karşılama uranından yüksek olduğu görülmektedir. 

AB'den ithalatımızda yahnin mallarının payı değişmezken, ara mallanma payı gerilemiştir, 
jfimrük birliği sonrası Üçüncü ülkelerden yapılan ara malı ithalatının AB'den yapılan ara mallan 
thalatından daha hızlı arttığı gözlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında üçüncü ülkelere karşı 
lygulanan koruma oranlarının düşmesi ve Üretici ihracatçılarımızı desteklemek için uygulanan 
lahilde işleme rejimi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti sağlanmasının etkisi olmuştur. 

Gümrük Birliği sonrasında ithalatımızın ihracatımızdan daha hızlı arttığı gözlenmekle birlikte, 
thalatunızdaki artışın İç ve dış makro ekonomik gelişmelere bağlı bir seyir izlediği, özellikle 
dconominin daraldığı dönemlerde ithalatımızda buna paralel düşüşlerin yaşandığı, ekonomik 
lüyümenin canlandığı dönemlerde ise ithalatımızda paralel gelişmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. 
Ju durum, Türkiye'nin ithalatının üretim ve ihracata dönük ara ve yatırım mallarından oluşmasının 
tir sonucudur. 

Esasen, Gümrük Birliği, Türkiye'nin bîr ticaret ortağı olarak artan rolünün güçlendirilmesine 
atkıda bulunan önemli bir unsur olmuştur. Türk dış ticaretindeki serbestleşme sürecine yeni bir ivme 
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kazandıran Gümrük Birliği, Türkiye'nin dünyanın önemli bir kısmına karşı ticari anlamda açılma 
surecini hızlandırmıştır. 

4- Yatırım ortamınm iyileştirilmesi, sanayimizin ihtiyaçları, mevcut denetim sisteminin 
bilinen yetersizlikleri ile AB mevzuatına uyum çalışmaları. DTÖ ve Gümrük Birligi'nden doğan 
taahhütlerimiz de dikkate alınarak, ithalat denetim sisteminde çağdaş ve ülkemiz sanayiinin yatırım 
ve üretim kabiliyetini artıracak bazı değişikliklerin yapması kaçınılmaz olmuştur. 

Bu kapsamda, ithalatta zorunlu standart denetimine tabi ürünlerle İlgili Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebh'gi'nde, AB ithalat denetim sisteminin uyumlaştınİmasının pratik manada ilk 
ayağını oluşturmak üzere zorunlu standart denetimine tabi ürün sayısı kapsamlı bir şekilde 
azaltılmıştır. Bu değişikliğin gerekçelerinden başlıcalan aşağıda'sunulmaktadır. 

• Denetimlerin sadece ithalat aşamasında yapılması güvensiz ve kalitesiz ürünlerin 
piyasaya girişini engellemede yetersiz kalmaktadır, ithalat denetimlerinin, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi ağırlıklı olarak piyasada yapılması, sadece problemli ve riskli ürünlerin sınırda kontrole 
tabi tutulması gerekmektedir. 

• Ülkemizde uygulanan zorunlu standartlar Gümrük Birlİgi'ne aykırılık teşkil etmekte ve 
Gümrük Birligi'nden doğan AB nezdindeki haklarımızın kullanımını geciktirmektedir. 

• Piyasaya güvenli ürünlerin arzı için ürün güvenliği kurallarını düzenleyen AB direktifleri 
gibi teknik mevzuatın uygulanması gerekmektedir. Genellikle şekil, boy gibi performans 
özelliklerini düzenlemekte olan standartlar ise ihtiyari olup, asgari güvenlik koşullarının sağlanması 
için yeterli değildir. 

• Zorunlu standart uygulaması, başta AB nezdinde Onaylanmış Kuruluşlarımızın atanması 
ve TSE'nİn AB standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC'e üyeliğinin önünde ciddi bir 
engel oluşturmaktadır. Nitekim TSE. 2006 yılı basında ilgili kamu kuruluşlarına gönderdiği bir 
yazıda CEN ve CEN ELEC üyeliğinde nihai aşamanın geçilebilmesi için zorunlu standart 
uygulamasına son verilmesini talep etmiştir. 

• AB mevzuatına uyum sağlanan alanlarda zorunlu standart uygulamaları Dünya Ticaret 
örgütü ve iç hukuk kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir. 

Bu çerçevede, TSE denetimine tabi ürünlerle ilgili 200671 sayılı DTS Tebliği kapsamındaki 
İthalatta zorunlu standart denetimine tabi ürünler listesi %60 oranında azaltılmıştır. Listeden çıkanları 
ürünlerin çoğu için bir AB mevzuatı mevcut olup Yönetmelik olarak iç hukukumuza kazandırılmış 
durumdadır. 

Bununla birlikte, AB mevzuatı ile uyumlaştınlmış iç mevzuatı bulunan ürünlerin tamamında 
ithalat denetimleri kaldıramamakta, bunun yerine, riskli Ürünlere yönelik olarak İşlemlerin daha 
hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yapılması için çağdaş bir sistem oluşturulmaktadır. Böylece kamu 
kaynaklan, riskli ve kritik malların denetimine tahsis edilecektir. Bu amaçla, denetimleri kayıt 
altına alarak ürünleri iç piyasada da izleme imkanı sağlayan on-Iine bir veri tabanı uygulamaya 
konulmuş, sektörler İtibarıyla yeni sisteme geçiş takvimi belirlenmiştir. Bu kapsamda, kozmetik, 
deterjanlar, kişisel koruyucu donanımlar, oyuncaklar gibi ürünlere ilişkin AB mevzuatının ulusal 
mevzuat olarak yayımlamasının ardından, bu alanlara karşılık gelen zorunlu standartlar yerine AB 
direktiflerinin gerektirdiği yeni denetim sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. 

Diğer taranan, ISO, TSE Belgesi gibi kalite işaret veya belgeleri, ürünlerin kaliteli 
olduklarının birer göstergesi olarak firmalar tarafından tercih edilebilmektedir. Bu nedenle, örneğin 
Avrupa Birliği'nde standartlar ihtiyari, bunlann yerine tüketicilere, üst düzeyde koruma sağlayan CE 
İşareti gibi hususları gerektiren AB ürün mevzuatları zorunlu olarak uygulanmaktadır. İlgili kamu 
kuruluşlarımız da ürün mevzuatlarını birkaç istisna dışında ulusal mevzuat olarak yürürlüğe 
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koyarak piyasaya arz edilecek yerli ve ithal ürünlerinde CE işareti ülkemizde zorunlu hale 
getirilmiştir. Nitekim, zorunlu standartların yerli üreticileri koruma amacıyla bir dış ticaret politika 
aracı olarak kullanılmaması hususu ülkemizin de taraf olduğu DTÖ-Ticarette Teknik Engellerin 
önlenmesi Anlaşmasına hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Türkiye İle AB arasındaki üümrük BirliğTnin "malların serbest dolaşımı" 
prensibine uygun olarak düzenlenmemiş alanda y& alan Türk ürünlerinin zorunlu standart gibi 
herhangi bir denetim engeliyle karsılaşmaksmn AB pazanna girmesi öngörülmekte olup bu husus 
Avrupa Komİsyonu'nun Karan ile teyit edilmiştir. Bu nedenle, AB ve diğer üçüncü ülkelere 
yönelik zorunlu standart uygulamasına devam edilmesi Türk İhracatçılarına benzer denetimlerin 
uygulanması ve dolayısıyla ihracatın Önüne engel çıkarılması tehdidini beraberinde getirmektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizde zorunlu standart uygulamaları ile İthalatın artması/azalması 
arasında doğrusal bir ilişki bulunmamakta, bu nedenle zorunlu standart uygulamasına son verilen 
ürünlerin ithalatında hızlı bir artış sonucu dış ticaret açığında olumsuz bir gelişme 
beklenmemektedir. Zorunlu standart uygulamasından çıkarılan ürünlerin çoğunun ara ve hammadde 
olması ve bu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi, Yatırım Teşvik Belgesi, AQAP Belgesi, GMP 
Belgesi, îmalat Yeterlilik Belgesi ve Tip Onayı Belgesi gibi muafiyetler kapsamında herhangi bir 
standart denetimine tabi olmaksıan ithal edilmesi mümkün bulunmakladır. 

Nhekim, geçici olarak açıklanan ve aşağıda yer alan dış ticaret istatistiklerine göre, halen 
TSE denetimine tabi ürünlerin 2006 Ocak-Mart dönemi ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 
$442,62 artarken, denetim listesi dışında bırakılan ürünlerin ithalatı anılan dönemde sadece %4,42 
artmıştır. Denetimden çıkarılan ürünlerin ithalat artışlarının, söz konusu ürünlerin TSE denetimine 
tabi olduğu 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %Î6,72 ve %58,25 olduğu dikkate alındığında, bu 
gelişmelerin yukarıda belirtilen hususları desteklediği görülmektedir. 

Ocat- Marı Dönemi, Milyon ABD Dolan 

Toplam 
İthalat 
Yüzde 
Artış 
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19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, basın müşavirliğine yapılan atamalara, 
- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCfnın, küçük çaplı üretim yapan çiftçilerin pazarlama 

sorunlarına, 
• İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'İn, kırsal kalkınma programının uygulanmasına, 
- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DIREN'in, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Teb

liği kapsamındaki illere, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, Toprak Mahsulleri Ofisindeki il dışı görevlen

dirmelere, 
- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nm, Pazar yerlerinde satılan gıda ürünlerine, 
- izmir Milletvekili Hakh ÜLKÜ'nün, İzmir'deki mera arazilerine, 
• Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, doğrudan gelir desteği ödemeleri ile et ve süt 

üreticileri destekleme primine, 
• Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, genetiği değiştirilmiş organizmalara. 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişlerl Bakam Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/14315,14316. 

14317, 14318, 14319, 14320.14321, 14322, 14323) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ümmet KANDOĞAN 

Denizli 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Bakanlık Basın 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimlen nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basm Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan Önce kamuda görev yapmış 
mıdır? Yoksa açıktan atama ile mî bu göreve gelmiştir? 

3- Basın Müşavirliği görevine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdaki soruların T a n m ve Köyi leri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi 
Eker tarafından yazılı olarak yamtlanmas m dilerim. ti rjj^.%^— 

Saygılarımla. f^\ )gj 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

Yurt çapında bîr suredir küçük çap 
gerekli izin ve belge almadan pazarda 

değerlendirememekte, geçimini bu yolda 
olmaktadır.Yıllardır küçük topraklarında îkip 
ürünleri ile yaşamını sürdüren üreticiler 
için yök getirecek belge harcamalarını 
mevsiminde pazarlarda yasa ve 
yetkilileriyle Üreticiler arasında hoş olma r. 

Elbette halkın sağlığı için denetimi ı 
gerekir. Ancak bu uygulamalar yeterli ali 
gereği yapılmadan uygulandığı zaman 
zarar görmektedir. Buna göre; 

ı üretim yapan üreticiler, çiftçiler 
yasaklandığı için ürünlerini 

sağlayan üreticiler mağdur 
diken, bir iki hayvanından süt 

in bir durumdadır. Yoksul oldukları 
ya yamamaktadır. Özellikle ekim, dikim 

yönetme! kleri uygulayan il, ilçe tarım 
an tartışmalar yaşanmaktadır , 
yapılması, yasaların uygulanması 

yapı hazırlanmadan, sosyal devletin 
üretim cezalandırılmakta, yoksul çiftçi 
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1- Bakanlığınız alt yapı tamamlanıncaya kadar üreticinin zarara uğramaması 
için küçük üreticilerin bir süre daha ürünlerini pazarlamaları için önlemler 
atmayı, ceza işlemlerinden önce tzeçiş dönemini uzatmayı düşünüyor 
musunuz? 

2- Asgari ücret gelirinin altında ürew~ yapan üreticiye, çiftçiye bulunduğu 
yerde, evinde parasız satış izin belgesi verilmesi düşünülemez mi? 

3- Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunaı 
Gözetimi, Kontrole ve Denetimi 
Yönetmelik 30.03.2005 tarihinde 
zorunluluğu 30.03.2006 tarihinde 
sağlanamadığına göre süre uzarı 

Madde ve Malzemelerin Piyasa 
ilb İşyeri Sorumluluklarına Dair 
{ıkmış, yönetmeliğin koşullarına uyum 
dolmuştur. Bu uyum tam 

mı? lapıazı 

4- Bakanlığınızda üreticiye rehberliler aenetim ve yol göstericiliğin 
yapılabilmesi için yeterli sayıda Gİda Mühendisi, Veteriner istihdamı var 
mıdır? 

5- Küçük çaplı üreticilerin, çiftçüermıcğrtilmesi, üretim ve izin için yol 
göstericiliğin yapılması için bakanlığınızca ne gibi eğitici çalışmalar 
yapılmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyisleri Bakanı sayın Mehmet Mehdi EKER tararından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.05.2006 

Erdal KARADEMIR 
İzmir Milletvekili 

Tarım ve Köyisleri Bakanlığı tarafından yürütülecek olan, "KSy Bazit Katılıma Yatırım 
Programlan Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının 
Desteklenmesi Yönetmelik" 9 Mayıs 2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kırsal Kalkınma programı doğrultusunda, "doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, 
kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve 
tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal 
alanda alternatif getir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin 
yükseltilmesi, hizmetlere erişimin arttnlmast ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 
yaratılması" iddiasıyla hazırlanan yönetmelik. Kırsal atanlarda, tarım Üreticileri ve kırsal 
toplum tarafından yapılacak ekonomik amaçlı ve altyapı yatırımlarım teşvik etmek ve 
desteklemeyi Öngörmektedir. 

Yönetmelikte, teşvik verilecek ve desteklenecek kırsal alanlar belirlenmiştir. Buna göre, kırsal 
kalkınma programı uygulanacak sınırlı sayıda il ile (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, 
Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, 
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Niğde, Rize, Tokat) kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak ekonomik 
faaliyetlere yönelik proje konulan ve kırsal alandaki altyapı tesislerine yönelik yatırım 
konuları belirlenmiştir. 

Bu projeler; Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, 
ambalajlanmasına yönelik yatırım tesisleri, Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzerî 
alternatif enerji kaynaklan kullanılan seraların yapımı ve altyapı rehabilitasyonuna 
yönelik yatırım konulandır. 

Aynı proje, aynı illerde ve aynı konularda 23 Ağustos 2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş uygulanmıştı. 

Bu bilgiler ışığında; 

1 - Kırsal Kalkınma programı doğrultusunda, yatırım teşviki ve desteği sağlanacak illerin 
sayısı ve illerin seçiminde hangi Ölçütler dikkate alınmıştır? 

2- Nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerleşimlerde tarımsal faaliyette bulunan ve Çiftçi Kayıt 
Sistemî'ne veya TKB'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı tarım üreticileri bu projeden 
yararlanacaklar mıdır? Şayet yararlanamayacaklar ise, İdari yapısı Belde olmakla 
birlikte, uğraşısı tarım olan ve tarımsal üretimde bulunan kişi ve kuruluşların, hibe 
desteği dışında bırakılmasını doğru buluyor musunuz? 

3- Hibe desteği sağlanacak İllerde, nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerieşimlerdeki tarımsal 
faaliyette bulunan ve Çiftçi Kayıt Sİstemi'ne ve TKB'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı 
üretici sayısı nedir? 

4- 23 Ağustos 2005 tarih ve 25915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
aynı illeri ve yardım lan öngören yönetmeliğin uygulanması süresince; söz konusu 
hibe yardımından yararlanmak üzere bireysel olarak yada şirket ve birlik olarak 
başvuruda bulunan kuruluşların sahiplerinden, söz konusu proje alanının bulunduğu köy 
nüfusuna kayıtlı olmayanlar var mıdır? Bu kişi ve kuruluşların sayısı nedir ve bu kişi ve 
kuruluşlar ne kadar hibe desteği almışlardır? 

5- Bakanlığınızca, tarımsal üretim yapılan alanların envanteri çıkartılmış mıdır? 
Yönetmelikte adı geçen illerin, merkez İlçe sınırlarında, ilçe sınırlarında, belde 
sınırlarında ve köy alanlarında tanmsal üretim yapılan alan miktarı nedir? 

6- Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bir çok ilin, hibe desteği sağlanacak iller 
arasına alınmama nedenleri nedir? 

7- Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları açısından önemli bir 
potansiyele sahip İzmir ilimizin kırsal kalkınma projesi kapsamı dışında tutulması sizce 
doğrumudur? 

8- İzmir İlimizdeki köylerin, desteklenmesi düşünülen bölgelerden ve köylerden farkı 
nedir? 

9- Yönetmelikte, Köy bazlı yatırımların destekleneceği anlaşılmaktadır. Dİger bir 
deyimle, teşvik ve yatırım desteğinin, çiftçilikle uğraşana değil, köyde yaşayana 
verilmesi hedeflenmektedir. Böylesi bir uygulama, hibe desteğinin, sürdürülebilir bir 
ekonomiye katkısından ve tanmsal üretimde bulunan köylüye direkt etkisinden daha çok, 
siyasi ve rant temelli kullanılmasına dönük olduğu iddia edilmektedir. Bu İddialara 
katılıyor musunuz? 

10- Hibe desteğinden yararlanacak köylülerimize, projenin hazırlanması, araç ve edevatların 
sağlanması, yatınm tesislerinin kurulması ve İşletilmesi konusunda, Bakanlığınızca 
bilgilendirme ve konuya ilişkin eğitim verilmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köylüleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandın I ması hususunu delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Orhan Ziya DİREN 
Tokat Milletvekili 

Bilindiği üzere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği " 06.04.2006 
tarih ve 26131 Sayılı Resmi Oazete1de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Bu 
tebliğ çerçevesinde Kalkınma Flan ve Programlan İle 2006-20! o Ulusal Tanm Stratejisi 
çerçevesinde tarım üreticilerinin birey Bel olarak veya bir araya gelerek oluşturdukları 
projelerin desteklenmesi ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak 
amaçlanma Edadır. 

Tokat İlimizin (arım ve tarımsal sanayi altyapısına son derece uygun bir ilimiz 
olmasına rağmen bu tebliğ içerisinde yer almaması dikkat çekicidir, 

1- Bu tebliğ kapsamına alınan iller hangi kriterlere göre tespit edilmiştir. 
2- Adana, Antalya, İçel, Tekirdağ v.s- gibi tarımsal alanda çok ileride olan iller bu 

tebliğde yer alırken, Tokat gibi tarımsal kalkınmaya uygun altyapıya sahip bir 
ilimiz neden tebliğ dışında tutulmuştur 

3- Bu tebliğin tarımsal kalkınmada haksız rekabete yol açacağını 
dosunu yormuşu nuz? 

4- Tebliğ kapsamım genişletip Tokat İlini dahil etmeyi düşünüyor musonuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygı 1 anınla. 

- U u 
Ümmet KANDOÖAN> 

DYP Denizli Milletvekili"-

Bakanlığınıza Bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Gene! Müdürlüğünde görevli 16 
Müşavir ve Baş uzmanın değişik illerde banyo, tuvalet, mutfak malzemesi klima, masa tespiti 
için illerde görevlendirildiği haberleri basında bu insanları rencide edecek şekilde yer 
almıştır. 

Bu çerçevede; 

1- 27/4/2006 tarihli TMO Genel Müdürlüğü' nün görevlendirme yazısında yer alan 16 
kişinin meslekleri ııedtr? TMO Yönetimi tamundan bu kişilerin uzmanlık alanları ile ilgili 
yapacakları başka bir görev bulunamamış mıdır? 

2- Tuvalet, banyo ihtiyacının belirlenmesi konusu bu kişilerin uzmanlık alanları ile mi 
ilgilidir? Bu tespitler niçin görevlendirme yapılan illerde yapılmamıştır? Bu illerde bu 
tespitleri yapacak eleman bulunmamakta mıdır? 

4- TMO Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Mudur Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinden kaç tanesi Ziraat Mühendisidir? 

5- Görevlendirmeye konu olan 16 kişiyi uzmanlık alanlarından faydalanmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa bu olay söz konusu şahıslar için yıldımrak emekliliğe zorlama 
politikası mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve KOyisleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yanlı olarak 

V cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. ^VA\"\ ^ C^-
Atillâ BAŞOĞLÖ 

Adana MilletveldII 

GerekB düzenlemelerin yapılması sonucunda gıda üretimiyle meşgul olan birçok isletme 
belirli standarttan karşılamaya mecbur edilmiş, ürünlerde kullanılan malzemelerin belirtilmesi 
zorunlu kalınmıştır. 

Ancak Pazar yerleri gibi ticari mekanlarda satılan peynir, zeytin, yoğurt, gibi birçok işlenmiş; 
Urun bu standartların dışında işlem görmekte ve tüketicilere arz edilmektedir. Bu ürünler ucuz 
fiyatlarla piyasa verilmekte, içerdiği maddeler açısından hiçbir açıklamayı 
bulundurmamaktadır. 

Halk sağlığının temini açısından pazar yerlerinde sunulan ürünlere yönelik bir düzenleme 
veya denetleme yoluna gidilmesi düşünülmekte midir1? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÛI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve KOyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ 
HAKKI ÜLKÜ 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

1. İzmir ilindeki mera arazilerinin toplattı miktarı nedir? 

2. İzmir'de, iktidarınız döneminde çeşitli nedenlerle mera vasfim kaybederek başka 
amaçlarla kullanıma açılan mera arazisi miktarı nedir? 

3. İzmir'de İktidarınız döneminde satılan mera arazilerinin miktarı nedir? 

4. Bu araziler hangi gerekçelerle hangi yasal mevzuata göre satılmıştır? 

5. İzmir'de Haziran 2005 itibariyle Mera olarak kullanılan alanlardan, imar, taşocağı, 
maden, karayolu, turizm, enerji, eğitim, güvenlik vb. kullanımı için tahsis amacı 
değişikliklerine uğratılan bölümlerin miktarı nedir? Bunların Tire ilçesinde olanlarının 
miktarı nedir? 

6. İzmir ili Tire ilçesinde iktidarınız döneminde satılan mera arazileri miktarı nedir? 

7. izmir'in Tire ilçesinde iktidarınız döneminde satılan mera arazileri, hangi gerçek ya da 
tüzel kişilerce satın alınmıştır? 

s 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyİşleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz «İerim.SaygılaniBİa. 

Ahmet Kfioük 
ÇanakkitıİMilletvekİlİ 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde, ülke nüfusumuzun yüzde 46 sı tarım 
sektörüyle uğraşmaktadır-lstihdamı, üretimi, İhracatı çok ciddî manada Türkiye'nin 
omurgası olarak elinde tutan tarım sektörümüzdür.Yolsuzluklara giden, banka 
hortumlarına giden paraların onda l'ini sektöre aktarsak, İç ve dış pazar olanaklarını göz 
önünde bulundurarak akıla ürün planlaması , doğru destekleme metottan İle birlikte 
bilgi ve teknolojinin en verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasıyla sektörünü hak ettiği 
yere getirmek mümkündür. 

Bu önemli günde Hükümete de çok önemli sorumluluklar 
düşmektedlf.Unutulmamalıdır ki, artık çiftçimizin ,köylömüzün dayanacak gücü 
kalmamıştır. Yıllardır süren ekonomik sıkıntılar,girdl maliyetlerindeki inanılmaz artışlar 
üreticimizi kendi toprağında üretemez hale getirmlştir.Üreten çiftçimiz de ürününün 
değerini alamamaktadır. Ne yazık ki geçen yıla ait Doğrudan Gelir Desteği'nin bir kısmı 
hala ödenememiş, bu yıla ait desteklerinde ne zaman ödeneceği konusunda tatminkar 
açıklamalar yapılamamaktadır. 

Yurdumuzun bir çok bölgesinde bu yıl yaşanan don olayları ciddi bir üretim 
kaybına neden olmuştur.Uretim kaybına uğrayan üreticilerimiz en kısa sürede zararlarının 
karşılanması beklemektedir. 

Bu doğrultuda; 

1-Çanakkale İlimize alt 2005 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini ne zaman 
yapmayı dÜşünüyorsunuz,üretlcinin gecikmeden doğacak üretim kaybını nasıl telafi 
etmeyi düşünüyorsunuz? 

2-Yıİlardır üreticilerimizin sıkıntısı olan süt destekleme primlerini artırılması 
konusunda bir çalışmanız bulunuyor mu, bulunmuyorsa yapılan desteklemeyi AB 
standartlarında yeterli mi buluyorsunuz,süt üreticilerimizin bu şartlarda AB üyesi Ülkeleri 
üreticisiyle eşit rekabet şartlannda üretim ve pazarlama yapabileceğine İnanıyor 
musunuz? 

3-Hayvancılığın korunması, yaşatılması ve desteklenmesi kapsamında et 
üreticilerine destekleme primi adı altında veya başka bir ad altında AB ülkeleri 
üreticisiyle rekabet edebilmesini sağlayıcı destekler vermeyi düşünüyor 
musunuz?DQşünÜyorsanız bu destekler nelerdir ve ne zaman yaşama geçirilecektir? 
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WRKİYE BÜYÜK MİLİET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve KÖyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 24.04.2006 

Saygılarımla, 

Op. Dr. Turhan çömez 
Balıkesir Milletvekili 

1. Türkiye'de toplam kaç üründe Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GOO) 
kullanılıyor? Bunların sayısını tam olarak bilmek sizce mümkün mü? Bunun kati 
denetim raporları var mıdır? 800 civarında üründe GDO kullanıldığı bilgisi sizce 
gerçeği yansıtıyor mu? 

2. Türkiye 2005 yılında ne kadar pamuk, soya, kanola ve mısır ithal etmiştir? Bu 
ürünlerin her birinin, ithal edildiği ülkelerin ilk beşi hangileridir? Bu ürünler İthal 
edilirken, GDO denetimleri sadece beyana göre mt yapılmaktadır? Yoksa ithal 
edilen bu ürünlerin GDO denetimleri özel bazı tahlil ve tetkiklere dayandırılıyor 
mu? Eğer böyle yapılıyorsa hangi yöntemler uygulanıyor? 

3. Dünyada GDOlı üretimin % 99'unun ABD, Arjantin, Kanada ve Çin tarafından 
yapıldığı bilgisi doğru mudur? 

4. Ülkemizde tüketilen, bisküvi, kraker, kaplamalı çerez, puding, bitkisel yağ, 
bebek maması, şekerleme, çikolata, gofret, hazır çorba vs gibi ürünlerde GDO 
kullanılıp kullanılmadığının araştırmasını Bakanlık olarak yapıyor musunuz? 
Yaptıysanız sonuçlan nelerdir? Sizce bu ürünlerde GDO kullanılıyorsa 
ambalajlarında belirtilmesi gerekmez mi? Bu konuda bir çalışmanız var mı? 

5. Ulusal Biyogüvenlik Yasasının çıkanlması için bir çalışmanız var mı? Eğer böyle 
bir çalışmanız varsa neleri öngörüyorsunuz? 

6. Irak'ın Kuzeyinde özellikle Dicle havzasında GDOlı üretim çalışmaları 
yapıldığına dair bilginiz var mı? 

7. Böyle bir çalışma, Türkiye'yi nasıl etkiler? Özellikle GAP Bölgesinde ekilen 
ürünlerin genetik yapılanıra etki yapabilir mi? Bu konudaki öngörünüz ve 
vizyonunuz nedir? 

- 4 7 1 -



TBMM B: 114 13 . 6. 2006 O: 4 

T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SOB.0.03-211- O-i ( U .06.2006 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÛINA 

ilgi: 25.05.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-21274 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOOAN'a ait 7/14315, 
7/14319, Denizli Milletvekili Mustafa OAZALCI'ya ait 7/14316, İzmit Milletvekili Erdal 
KARADEMIR'e ait 7/14317, Tokat Milletvekili Orhan Ziya OtREN'e ait 7/14318, Adana 
Milletvekili Atilla BAŞOGLU'na ait 7/14320, izmit Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'ye ait 
7/14321, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜCÜK'e ait 7/14322, Balıkesir Milletvekili Turhan 
ÇÖMEZ'e ait 7/14323 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
l )Görüş 7/14315,7/14319 
2) Görüş 7/14316 
3) Görüş 7/14317 
4) Görüş 7/14318 
5) Görüş 7/14320 
6) Görüş 7/14321 
7) Görüş 7/14322 
S) Görü? 7/14323 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Üner«e Sahibi ; Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No ı 7/14315 

SORU 1) Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Bakanlık Basm 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

SORU 2) Basm Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan önce kamuda görev 
yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

SORU 3) Basın Müşavirliği görevine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

CEVAP 1-2-3) Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığımız Basın Müşavirliği kadrosuna 
S açıktan atama yapılmışım Söz konusu kadroya atanan kişilerden I ' i istifa etmiş olup, 3'ü 
kamu kuruluşlarında değişik görevlerde çalışmaktadır. En son atanan kişi İse halen görevine 
devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Mustafa GAZALCI 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/14316 

Yurt çapında bir suredir küçük çaplı üretim yapan üreticiler, çiftçiler gerekli izin ve belge 
almadan pazarda satmaları yasaklandığı İçin ürünlerini degerlendirememekte, geçimini bu 
yolda sağlayan Üreticiler mağdur olmaktadır. Yıllardır küçük topraklarında ekip diken, bir iki 
hayvanından süt ürünleri ile yaşamım sürdüren üreticiler şaşkın bir durumdadır. Yoksul 
oldukları için yük getirecek belge harcamalarını yapamamaktadır, özellikle ekim, dikim 
mevsiminde pazarlarda yasa ve yönetmelikleri uygulayan il, ilçe tarım yetkilileriyle üreticiler 
arasında hoş. olmayan tartışmalar yaşanmaktadır. 

Elbette halkın sağlığı İçin denetimin yapılması, yasaların uygulanması gerekir. Ancak 
bu uygulamalar yeterli alt yapı hazırlanmadan, sosyal devletin gereği yapılmadan uygulandığı 
zaman üretim cezalandırılmakta, yoksul çiftçi zarar görmektedir. Buna göre; 

SORU 1) Bakanlığınız alt yapı tamamlanıncaya kadar üreticinin zarara uğramaması için 
küçük Üreticilerin bir süre daha ürünlerini pazarlamaları için önlemler almayı, ceza 
işlemlerinden önce geçiş dönemini uzatmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereğince denetimler 
sürekli olarak devam etmekte olup, geçiş döneminin uzatılması mümkün bulunmamaktadır. 
5179 sayılı Gıda Kanunun amacı; gıda güvenliğini temin etmek üzere mübadele konusu 
yapılan her türlü gıda maddesinin teknik ve hijyenik şekilde Üretimi, işlenmesi, pazarlanması 
ile halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfâatlerîyle halk sağlığım 
korumak olup; bu kapsamda gıda maddesi üreten İş yerleri de Öngörülen asgarî teknik ve 
hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası ve ürettikleri ürünler için de 
üretim İzni almak zorundadırlar. 

SORU 2) Asgari ücret gelirinin altmda üretim yapan üreticiye, çiftçiye bulunduğu yerde, 
evinde parasız satış izin belgesi verilmesi düşünülemez mi? 

CEVAP 2) Üretim yapan işyerleri belediyelerden veya ilgili İl özel idarelerinden işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı almak zorunda olup, ürettikleri ürünler için de Bakanlığımızdan üretim izin 
numarası almak zorundadırlar. Çiflçilerin üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerin pazarda satışa 
sunulması da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Söz konusu Ürünlerin üretimi ve satışı için 
çiftçiye "parasız satış İzin belgesi" verilmesi ise Kanunun amacına aykırılık teşkil edecektir. 
Ancak, evinde üretim yapan Üreticilere yönelik olarak, AB mevzuatına uygun olarak 
nazırianan yem Kanun Tasarısında yer verilmiştir. 

SORU 3) Gıda ve Gıda ite Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 
Kontrolü ve Denetimi ile işyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 30.03.2005 tarihinde 
çıkmış, yönetmeliğin koşullarına uyum zorunluluğu 30.03.2006 tarihinde dolmuştur. Bu uyum 
tam sağlanamadığına göre süre uzatılamaz mı? 

CEVAP 3) Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 
Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelikteki hüküm maddesindeki 
sürenin uzatılması mümkün bulunmamaktadır. 
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SORU 4) Bakanlığınızda üreticiye rehberlik, denetim ve yol göstericiliğin yapılabilmesi İçin 
yeterli sayıda Gıda Mühendisi, Veteriner istihdamı var mıdır? 

CEVAF 4) Bakanlığımızda üreticiye rehberlik, denetim ve yol göstericiliğin yapılabilmesi 
için yeterli sayıda Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim istihdamı sağlanmıştır. Ayrıca KPS 
sınavı sonucuna göre yapılan atamalarla bahsi geçen meslek dallarında istihdam) dana da 
artırılacaktır. 

SORU 5) Küçük çaplı üreticilerin, çiftçilerin eğitilmesi, üretim ve İzin için yol göstericiliğin 
yapılması için Bakanlığınızca ne gibi eğitici çatışmalar yapılmaktadır. 

CEVAP 5) Bakanlığımız İl Müdürlüklerimle Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubelerince ve İlçe 
Müdürlüklerinde Üçe Müdürlüğü personeli aracılığıyla gıda güvenliği, gıda Üretim İzinleri 
hakkında üreticilere, çiftçilere ve tüketicilere yönelik rehberlik, bilgilendirme ve eğitim 
çatışmaları yapılmakta olup, ayrıca çalışanlarımıza yönelik olarak Bakanlık çalışanlarına 
hizmetiçi eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Erdal KARADEMİR 
tzmir Milletvekili 

Esas No ; 7/14317 

Tarım ve Köyişieri Bakanlığı tarafından yürütülecek olan, "Koy Bazlı Katılımcı Yatırım 
Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının 
Desteklenmesi Yönetmelik" 9 Mayıs 2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kırsal Kalkınma programı doğrultusunda, "doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, 
kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve 
tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal 
alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin 
yükseltilmesi, hizmetlere erişimin artırılması ve /arsal toplumda belirli bir kapasitenin 
yaratılması" iddiasıyla hazırlanan yönetmelik, Kırsal alanlarda, tarım üreticileri ve kırsal 
toplum tarafından yapılacak ekonomik amaçlı ve altyapı yatıranlarını teşvik etmek ve 
desteklemeyi öngörmektedir. 
Yönetmelikte, teşvik verilecek ve desteklenecek kırsal alanlar belirlenmiştir. Buna göre, kırsal 
kalkınma programı uygulanacak sınırlı sayıda il İle (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, 
Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, 
Niğde, Rize, Tokat) kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak ekonomik 
faaliyetlere yönelik proje konuları ve kırsal alandaki altyapı tesislerine yönelik yatırım 
konulan belirlenmiştir. 
Bu projeler; Tarımsal arfinlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, 
ambalajlanmasına ySnelİk yatırım tesisleri, Jeofermal, güneş, rüzgar ve benzeri 
alternatif enerji kaynaklan kullanılan seraların yapımı ve altyapı rehabilitasyonuna 
yönelik yatırım konularıdır. 
Aynı proje, aynı illerde ve aynı konularda 23 Ağustos 2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş uygulanmıştı. 

Bu bilgiler ışığında; 

SORU 1) Kırsal Kalkınma programı doğrultusunda, yatırım teşviki ve desteği sağlanacak 
İllerin sayısı ve İllerin seçiminde hangi ölçütler dikkate alınmıştır? 

SORU 2) Nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerleşimlerde tarımsal faaliyette bulunan ve Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne veya TKB'mn diğer kayıt sistemlerine kayıtlı tanın üreticileri bu projeden 
yararlanacaklar mıdır? Şayet yararlanamayacaklar ise, idari yapısı Belde olmakla 
birlikte, uğraşısı tarım olan ve tarımsal üretimde bulunan kişi ve kuruluşların, hibe 
desteği dışında bırakılmasını doğru buluyor musunuz? 

SORU 3) Hİbe desteği sağlanacak illerde, nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerleşimlerdeki 
tarımsal faaliyette bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve TKB'mn diğer kayıt sistemlerine 
kayıtlı üretici sayısı nedir? 

SORU 4) 23 Agnstos 2005 tarih ve 25915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren, aynı İlleri ve yardımları öngOrca yönetmeliğin uygulanması süresince; söz 
konusu hibe yardımından yararlanmak Üzere bireysel olarak ya da şirket ve birlik 
olarak başvuruda bulunan kuruluşların sahiplerinden, söz konusu proje alanının bulunduğu 
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köy nüfusuna kayıtlı olmayanlar var mıdır? Bu kişi ve kunıluşlann sayısı nedir ve bu kişi ve 
kuruluşlar ne kadar hibe desteği almışlardır? 

SORU 5) Bakanlığınızca, tarımsal üretim yapılan alanların envanteri çıkartılmış mıdır? 
Yönetmelikte adı geçen illerin, merkez İlçe sınırlarında, ilçe sınırlarında, belde 
şuurlarında ve köy alanlarında taruusal üretim yapılan alan miktarı nedir? 

SORU 6) Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı birçok ilin, hibe desteği sağlanacak 
iller arasına alınmama nedenleri nedir? 

SORU 7) Jeoteımal, güneş, rüzgâr ve benzeri alternatif enerji kaynaklan açısından 
önemli bir potansiyele sahip İzmir İlimizin kırsal kalkınma projesi kapsamı dışında 
tutulması sizce doğrumudur? 

SORU 8) tzmir ilimizdeki köylerin, desteklenmesi düşünülen bölgelerden ve köylerden 
farkı nedir? 

SORU 9) Yönetmelikte, K8y bazlı yatu-ımların destekleneceği anlaşılmaktadır. Diğer bir 
deyimle, teşvik ve yatının desteğinin, çiftçilikle uğraşana değil, köyde yaşayana 
verilmesi hedeflenmektedir. Böylesi bir uygulama, hibe desteğinin, sürdürülebilir bir 
ekonomiye katkısından ve tarımsal üretimde bulunan köylüye direkt etkisinden daha çok, 
siyasi ve rant temelli kullanılmasına dönük olduğu iddia edilmektedir, Bu iddialara 
katılıyor musunuz? 

SORU 10) Hibe desteğinden yararlanacak köylülerimize, projenin hazırlanması, araç ve 
edevatların sağlanması, yatırım tesislerinin kurulması ve işletilmesi konusunda, 
Bakanlığınızca bilgilendirme ve konuya ilişkin eğitim verilmekte midir? 

CEVAP 1-2-M-5-6-7-8-9-10) Bakanlığımızca 2006 yılında, 81 İlimizin de dahil olduğu, 
ülke çapında yatıran konuları, proje hazırlama formaiı, değerlendirme ve uygulama sureci 
ile hibe kullanma miktar ve şartlan aynı olan iki kırsal kalkınma programı aynı anda 
uygulamaya konulmuştur. 

Bunlardan birisi olan Kırsal Kalkınma Yatmmlanmn Desteklenmesi Programı ile ilgili 
Uygulama Tebliği 6 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu çerçevede 3 
Nisan 2006 ile 3 Haziran 2006 tarihleri arasında yapılacak proje başvurulan, İzmir itimizin 
de içinde bulunduğu 65 İlde yapılacak yatırımlar için kabul edilecektir. 

Bu program adı geçen Tebliğ ve Bakanlığımızca hazırlanıp dağıtılan Uygulama Rehberi 
doğrultusunda uygulanacaktır. Programın tamamı Bakanlığımızın bütçe imkânları 
kullanılarak uygulanmaktadır. 

Köy Bazlı Katılımcı Yatınm Programı I. ve II. Etap uygulamaları ise, 9 Mayıs 2006 ile 7 
Temmuz 2006 tarihleri arasında pilot olarak 16 İlde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, 
Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, 
Malatya, Niğde, Rize, Tokat) yapılacak yatıntolara yönelik olarak 9 Mayıs 2006 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik île başvuru el kitabı ve rehberler doğrultusunda 
sürdürülmektedir. 
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 16 pilot İlde uygulanmakta 
olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı farklı farklı programlardır. 

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi programı; Tanm Reformu 
Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında uygulanmaktadır. 

ARIP'in yeniden yapılandırılması sureci içerisinde: arazi toplulaştırılması, koy bazh 
katılımcı hibe yatırımları, çiftçi örgütleri için kapasite artırımı ve çevresel anlamda hassas 
bölgelerdeki çiftçileri desteklemeyi amaçlayan faaliyetleri de kapsayacak şekilde yeni 
bileşenin' ilave edilmiştir. 

Bu bileşenlerden olan "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının (KBKYP) toplam bütçesi 
30 milyon ABD dolan olup, amacı; kırsal alanlardaki tanm üreticileri ile kırsal toplum 
tarafından yapılacak ekonomik amaçlı yatırımlar ile kamu hizmetine yönelik altyapı 
yatırımlarının desteklenmesidir. KBKYP aynı zamanda, Türkiye'de üyelik öncesinde Avrupa 
Birliğinden bu türdeki yatırım programlarına yönelik fonların kullanılmasında yerel düzeyde 
kapasitenin güçlendirilmesini de hedeflemektedir. 

KBKYP uygulanacak pilot İller belirlenirken Bölgesel Kalkınma Ajansları için 
oluşturulan İstatistik! bölge birimleri (NUTS) esas alınmıştır. İstanbul dışarıda bırakılarak 
geri kalan 11 bölgede ( Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, 
Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu) yer alan iller kendi aralarında, hazırlanan bir dizi kritere 
göre değerlendirmeye tabii tutulmuşlardır. 

Her bölgede yer alan iller kendi aralarında değerlendirilirken; her İldeki toplam kırsal nüfus 
basma düşen tarım alanı, kişi başına düşen gelir, okur-yazarlık oram, issizlik oram, tarımsal 
sanayi kuruluş sayısı, köy yolu asfalt oram, toplam sulanan alan oranı, ilde içme suyu olanağı 
olan köy sayısı, ildeki başarılı kooperatif sayılan gibi kriterlerden bir matriks oluşturulmuş, 
değerlendirme buna göre yapılmış ve projenin ilgili birimleri tarafından onaylanarak 2005 
yılında uygulanacak iller pilot olarak belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Bakanlığımız tararından 2006 yılından itibaren uygulanacak olan tarımsal 
destekleme araçtan ve her araca aynlacak kaynak oram Yüksek Planlama Kurulunca 
onaylanan "2006-2010 Tanm Stratejisi Belgesi" İle belirlenmiştir. 

Buna göre 2006 yılından İtibaren uygulamaya konulacak destekleme araçlarından biriside 
"Kırsal Kalkınma Destekleri" olarak belirlenmiş ve Bakanlığımız da buna dayalı olarak 
uygulamakta olduğu kırsal kalkınma desteklerini, 2005 yılı pilot uygulamanın vermiş olduğu 
tecrübelerin de ışığı altında ülke çapında vaygınlaşurmıştır. 

Her iki programdan istifade edebilmek için esas olan tarımsal faaliyette bulunmak ve 
Bakanlığımız kayıt sistemlerinden birisine kayıt olmaktır. Bu desteklerden bu şartlan yerine 
getiren ancak yerleşim birimi belde veya daha üst birimlerde ikamet eden yatırımcılarda 
bundan faydalanmaktadırlar, tilerimizde başvuruda bulunmak isteyen potansiyel yatırımcılara 
proje hazırlama aşamasında teknik destek vermek üzere II Müdürlükleri bünyesinde ekipler 
oluşturulmuştur. 
2005 yıh pilot uygulamalarında da aynı metot uygulanmış olup; pilot uygulama ile 
ekonomik ve alt yapı yatınmlanna toplam 16.270.000 YTL kaynak kullandı olmaya 
başlanmıştır. 

Bakanhgıınızca 81 il İçin ti Tanm Master Planlan illerdeki tüm kamu kuruluşları, özel 
sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluslannm katılımı ile hazırlanmış ve günce Hemniştir. 
Bu planlarda il bazında tarım sektörü ile ilgili her türlü bilgi yer almakto olup, bu raporlar 
Bakanlığımızın web sayfasında ilgili tüm kesimlerin kullanımına açık hale getirilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Öıerge Sahibi : Orhan Ziya DİREN 
Tokat Milletvekili 

Esas No : 7/14318 

Bilindiği Özere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği" 06.04.2006 tarih ve 
26131 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu tebliğ 
çerçevesinde Kalkınma Plan ve Programları İle 2006-2010 Ulusal Tanm Stratejisi 
çerçevesinde tarım Oreticilerinİn bireysel olarak veya bir araya gelerek oluşturdukları 
projelerin desteklenmesi ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak 
amaçlanmaktadır. 
Tokat İlimizin tanm ve tarımsal sanayi altyapısına son derece uygun bir ilimiz olmasına 
rağmen bu tebliğ içerisinde yer almaması dikkat çekicidir. 

SORU 1) Bu tebliğ kapsamına alınan iller hangi kriterlere göre tespit edilmiştir? 

SORU 2) Adana, Antalya, İçel, Tekirdağ v.s. gibi tarımsal alanda çok ileride olan iller bu 
tebliğde yer alırken, Tokat gibi tarımsal kalkınmaya uygun altyapıya sahip bir ilimiz 
neden tebliğ dışında tutulmuştur? 

CEVAP 1-2) Bakanlığımızca 2006 yılında, 81 ilimizin de dahil olduğu, Ülke çapında 
yatırım konulan, proje hazırlama formatı, değerlendirme ve uygulama sureci ile hibe 
kullanma miktar ve şartlan aynı olan Ari kırsal kalkınma programı aynı anda uygulamaya 
konulmuştur. 

Bunlardan birisi olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı İle İlgili 
Uygulama Tebliği 6 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış oİup, bu çerçevede 3 
Nisan 2006 ile 3 Haziran 2006 tarihleri arasında yapılacak proje başvurulan 65 ilde yapılacak 
yatırımlar için kabul edilecektir. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 16 pilot İlde (Adıyaman, 
Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, 
Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmakta olan Köy Bazlı Katılımcı 
Yatırım Programı (KBKYP) farklı farklı programlardır. Kırsal Kalkınma Yatınmlanmn 
Desteklenmesi Programında yer alan 65 il pilot illerin dışındaki illerdir. KBKYP 
uygulanacak pilot 16 il arasında Tokat ilimiz de bulunmaktadır. 

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi programı; Tanm Reformu 
Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında uygulanmaktadır. 

Köy Bazlı Katılıma Yatırım Programı uygulanacak pilot iller belirlenirken Bölgesel 
Kalkınma Ajansları için oluşturulan İstatistik! bölge birimleri (NUTS) esas 
alınmıştır. İstanbul (lisanda bırakılarak geri kalan 11 bölgede ( Batı Marmara, Ege, 
Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu 
Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Cflneydoğu Anadolu) yer alan 
iller kendi aralarında, hazırlanan bir dizi kritere göre değerlendirmeye tabii 
tutulmuşlardır. 
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Her bölgede yer alan İller kendi aralarında değerlendirilirken; her ildeki toplam 
kırsal nüfus başına düşen tarım alanı, kişi başına gelir, okur-yazarltk oranı, işsizlik 
oranı, tarımsal sanayi kuruluş sayısı, köy yolu asfalt oranı, toplam sulanan alan oranı, 
ilde içme suyu olanağı olan köy sayısı, ildeki başarılı kooperatif sayılan gibi 
kriterlerden bir matriks oluşturulmuş, değerlendirme buna göre yapılmış ve projenin 
ilgili birimleri tarafından onaylanarak 2005 yılında uygulanacak iller pilot olarak 
belirlenmiş olup 16 ilde uygulamaya geçilmiştir. 

SORU 3) Bu tebliğin tarımsal kalkınmada haksız rekabete yol açacağını düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca uygulamaya konulan Köy Bazlı Katılımcı Yatınm Programı 16 
ilimiz de yürütülmektedir. Bununla birlikte, Kırsal Kalkınma Yatınmlarının Desteklenmesi 
Programı 65 ilde halen uygulanmakta olup, toplam 81 ilimizde kırsal alanda; gelir ve sosyal 
standartfann geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirlik 
ilkesine göre artırılması, gıda güvenlİğiııin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artınlması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

Katılımcı Yatırım Programlan, Avrupa Birliği'ne katılım politikasının bir parçası olarak, 
uluslararası fonların Özellikle Avrupa Birliği fonlarının kullanım potansiyelini geliştirmeye 
yönelik olmak üzere, özellikle yerel bazda kapasite yaratmak amacıyla tasarlanmış ve 
uygulamaya konulmuş programlardır. 

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, kırsal kalkınma uygulamalarının önceliği olup, bu 
program bir anlamda tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayinin kırsal alanda entegrasyonunu 
sağlamanın ilk adımı niteliğindedir. Bu bağlamda kırsal alana aktarılacak bu kaynak ile 
ağırlıklı bir biçimde tanm ürünlerinin islenmesi ve pazarlanrnasınayöııelik olarak tarım sanayi 
geliştirilecektir. 

Söz konusu programlara ait yönetmeliklere uygun olarak bireysel veya grup olarak 
hazırlanacak projelere, program kaynaklarından hibe desteği sağlanmasına devam edilecektir. 

r 

SORU 4) Tebliğ kapsamım genişletip Tokat Ülni dahil etmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4) Tarım ve Köyişleıi Bakanlığınca yürütülen iki ayn kırsal kalkınma 
programı söz konusudur. Bunlar 16 il de pilot olarak 2005 yılında uygulamaya alınan ve 
Tokat ilinin de yer aldığı Köy Bazlı Kanlıma Yatınm Programı ve 2006 yılında 
uygulamaya konularak 65 ilde yürütülmeye başlanan Kırsal Kalkınma Yatınmlarının 
Desteklenmesi Programıdır. 
V& Vrfrt -yiattSİKtı KSıj üacSn R&Amrct Gitara Vrogrurm tt.&ap ytluşnaUıat 4eem 
etmekte olup, Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2006 olarak potansiyel yatırımcılara 
duyurulmuştur. 
65 ilimizde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 
ilgili proje başvurularının Tanm İl Müdürlüklerine 3 Haziran 2006 tarihine kadar 
müracaat edilmesi istenmiş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. 
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YAZIU SORU ÖNERGESİ 
ömerge Sahibi : Onmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
E m No : 7/14319 

Bakanlığınıza Bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde görevli 16 
Müşavir ve Baş uzmanın değişik illerde banyo, tuvalet, mutfak malzemesi klima, masa 
tespiti için İllerde görevlendirildiği haberleri basında bu insanları rencide edecek şekilde ver 
almıştır. 

Bu çerçevede; 
SORU 1) 27/4/2006 tarihli TMO Genel Müdürlüğü' nün görevlendirme yazısında yer alan 16 
kişinin meslekleri nedir? TMO Yönetimi tarafından bn kişilerin uzmanlık alanları ile ilgili 
yapacakları başka bir görev bulunamamış mıdır? 
SORU 2) Tuvalet, banyo ihtiyacının belirlenmesi konusu bu kişilerin uzmanlık alanları ile mi 
ilgilidir? Bu tespitler niçin görevlendirme yapılan illerde yapılmamıştır? Bu illerde bu 
tespitleri yapacak eleman bulunmamakta mıdır? 
SORU 3) TMO Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinden kaç tanesi Ziraat Mühendisidir? 
SORU 4) Görevlendirmeye konu olan 16 kişiyi uzmanlık alanlarından faydalanmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa bu olay söz konusu şahıslar için yıldırarak emekliliğe zorlama 
politikası mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4) Bakanlığımız İlgili kurulusu olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğünün (TMO) 01.11.2003 tarihi itibariyle yeniden yapılandırılması kapsamında; 11 
Bölge Müdürlüğü kapatılmış, 71 olan Şube Müdürlüğü sayısı 27'ye indirilmiş ve 231 olan 
Ajans Amirliği sayısı da 118 olmuştur. TMO'mın daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, 200478 sayılı "2004 
Kaynaklan Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Yılı" genelgesi çerçevesinde, 
"Kurumların Örgüt Yapılarının Gözden Geçirilerek Etkin Olmayan Birimlerin Kapatılması 
ödülü" değerlendirmeye alman 98 kuruluş arasından TMO'ya verilmiştir. 

Yeniden yapılanma çerçevesinde küçülen ve personel sayısı 3 yıl içerisinde % 30-35 
azalan TMO'mın, yoğun geçeceği düşünülen ve Mayıs ayı sonu veya mevsimsel şartlara bağlı 
olarak Haziran ayı başında başlayacak olan 200672007 Alım Kampanyası öncesinde, 
çiftçimize ve üreticimize gerektiği gibi hizmet sunabilmesi için, Özellikle Taşra teşkilâtında 
Özveriyle hizmet veren, milyonlarca ton alım yükünü kaldıran personelin rahat bir ortamda 
çalıştırılması, zorunlu İhtiyaçlarını giderecek alt yapının kurulması ve her türlü ihtiyaçlarının 
yerinde tespit edilmesi gerekmektedir. Zira, uygun fiziki şartlarda çalışan personelin İş verimi 
artacak, çiftçimize daha yüksek kalitede hizmet sunulabilecektir. 

Taşrada zor şartlarda görev yapan personel ile direkt temas etmek, personelin istek ve 
önerilerini dinlemek suretiyle, personelin çalıştıkları büroların her türlü donanım ve fiziki alt 
yapısmda bulunan eksikliklerin yerinde tespit edilmesi ve birinci elden TMO Genel Müdürlük 
Makarama ulaşUnlması amacıyla, bilgi ve deneyim sahibi olan Genel Müdürlük Müşavirleri 
İte Başuzmanlardan bir heyet oluşturulmuş ve habere konu olan görevlendirme yapılmıştır. 

Bu çerçevede; 2004-200S ve 2006 yıllarında Genel Müdürlük Müşavirleri ve 
Başuzmanları gerek Taşra Şube Müdürlüklerinde ve gerekse Genel Müdürlükte çeşitli 
konularda görevlendirilmişlerdir. 

Bu görevlendirmelerin sonucunda; 
- Hububat Raporu, 
- Hububat ürünlerinin tamum katalogu. 
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- TMO Tarihi, 
- TMO Ansiklopedik Sözlük, 

gibi eserler İle uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili raporlar hazırlanmış ve TMO'nun 
çalışmalarında bu bilgilerden istifade edilmiştir. 

Böylece, Müşavir ve Başuzmanların çeşitli konularda bilgi, birikim ve tecrübelerinden 
yararlanılmak suretiyle atıl personel konumunda bulunmalarının Önüne geçilerek Kuruma 
katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

Aynca, Taşra Şube Müdürlüklerine yapılan bu tür görevlendirmeler, sadece Genel 
Müdürlük Müşavirleri ile Başuzmanlarını kapsamamaktadır. Alım kampanyaları 
dönemlerinde Genel Müdür basta olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları 
ve Şube Müdürleri Ankara dışında sık sık görev almaktadırlar. 

TMO Oenel MUduriUgtt Yönetim Kurulunda, 1 Ziraat Mühendisi üye bulunmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sihibi : Atilla BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/14320 

Gerekli düzenlemelerin yapılması sonucunda gıda üretimiyle meşgul olan birçok işletme 
belirli standartları karşılamaya mecbur edilmiş, ürünlerde kullanılan .malzemelerin 
belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. 

Ancak Pazar yerleri gibi ticari mekanlarda satılan peynir, zeytin, yoğurt gibi birçok işlenmiş 
Orun bu standartların dışında İşlem görmekte ve tüketicilere arz edilmektedir. Bu ürünler 
ucuz fiyatlarla piyasaya verilmekte, içerdiği maddeler açısından hiçbir açıklamayı 
bulundurmamaktadır. 

SORU) Halk sağlığı tun temini açısından pazar yerlerinde sunulan ürünlere yönelik bir 
düzenleme veya denetleme yoluna gidilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP) Bilindiği üzere, 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanım 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun'' ile gıda maddesi 
üreten, üreten ve satan ile sadece satış yapan işyerleri ve toplu tüketim yerlerinin 
denetimleri Bakanlığımızın yetkisinde bulunmaktadır. 

5179 sayılı Kanunun 4 Üncü maddesi gereğince söz konusu ürünleri üreterek satışa sunmak 
İsteyen gerçek ve tüzel kişilerin üretime başlamadan Önce çalışma izni almaları, gıda siciline 
kaydolmaları ve Bakanlığımızdan üretim İzni almaları gerekmektedir. 

Belediye Kanunu ve ti Özel idare Kanunu kapsamında söz konusu işyerlerine çalışma izni 
ile gıda sicili Belediyeler ve ti Özel İdareleri tarafından verilmektedir. 

Diğer taraftan, 30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan "Gıda ve 
Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile 
İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" in 12 inci maddesi (ş) bendi gereğince "Pazar 
yerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıdanın açıkta satışı yasak 
olup" bahsi gecen ürünler ancak İlgili yönetmelik kapsamında gerekli asgari teknik ve hijyenik 
şartlan taşıyan yerlerde satışa sunulabilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Hakkı ÜLKÜ 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/14321 

SORU 1) İzmir ilindeki mera arazilerinin toplam miktarı nedir? 
CEVAP 1) İzmir İlindeki mera arazilerinin toplam miktarı 1991 yılı tarım sayımı sonuçlarına 
göre 97,2 hektardır. 
SORU 2) İzmir'de, iktidanmz döneminde çeşitli nedenlerle mera vasfim kaybederek başka 
amaçlarla kullanıma açılan mera arazisi miktarı nedir? 
CEVAP 2) İzmir ilinde mera vasfim kaybederek başka amaçlarla kullanıma sunulan mera 
arazîsi bulunmamaktadır. 
SORU 3) İzmir'de iktidanmz döneminde satılan mera arazilerinin miktan nedir? 
SORU 4) Bu araziler hangi gerekçelerle hangi yasal mevzuata göre satılmıştır? 
CEVAP 3-4) Mera Kanunu'nun 4 onca maddesinde yer alan "Mera, yaylak ve kışlakların 
kullanma hakta bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve 
tasarrufu atandadır. Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında 
kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırlan daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı 
kiralanabilir" hükmü gereği meraların satılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, satılan mera 
arazisi bulunmamaktadır. 
SORU S) İzmir'de Haziran 2005 itibariyle Mera olarak kullanılan alanlardan, İmar, taşocağı, 
maden, karayolu, turizm, enerji, eğitim, güvenlik vb. kullanımı için tahsis amacı 
değişikliklerine uğratılan bölümlerin miktan nedir? Bunların Tire ilçesinde olanlarının miktarı 
nedir? 
CEVAP 5) İzmir ilinde 4342 sayılı Mera Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından 2005 
yılının sonuna kadar 75 adet tahsis amacı değişikliği başvurusunda bulunulmuştur. Bu 
başvuruların 21 adedinde tahsis amacı değişikliği uygun görülmüş olup, toplam 8.603 dekar 
alanda Hazine adına tescil İşlemi gerçekleştirilmiştir. 
SORU () İzmir ili Tire ilçesinde İktidarınız döneminde satılan mera arazileri miktan nedir? 
CEVAP 6) İzmir İli, Tire İlçesinde satılan mera arazisi bulunmamaktadır. 
SORU 7) İzmir'in Tire ilçesinde iktidarınız döneminde satılan mera arazileri, hangi gerçek ya 
da tüzel kişilerce satın alınmıştır? 
CEVAP 7) Tahsis amacı değiştirilmeden Hazine adma tescil işlemi gerçekleştirilmesi 
mümkün değildir. 

Tire İlçesinde 3 adet, 57,6 dekar alanda tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulmuş 
olup, bu başvurulardan sağlık evi amaçlı tahsis amacı değişikliği uygun görülerek Hazine 
adına tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer 2 adet başvuru için tahsis amacı değişikliği 
işlemi için 20 yıllık ot gelirinin yatırılması beklenmektedir. Arazilerin satışı söz konusu 
değildir. 

- 4 8 2 -



TBMM B: 114 13 . 6. 2006 O: 4 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerse Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 

Çanakkale Milletvekili 
Esas No : 7/14322 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde, ülke nüfusumuzun yüzde 46 sı tanm sektörüyle 
uğraşmaktadır, istihdamı, üretimi, ihracatı çok ciddi manada Türkiye'nin omurgası olarak 
elinde tutan tarım sektörümüzdür. Yolsuzluklara giden, banka hortumlarına giden paraların 
onda birini sektöre aklarsak, iç ve dış pazar olanaklarını göz önünde bulundurarak akılcı ürün 
planlaması, doğru destekleme metotları ile birlikte bilgi ve teknolojinin en verimli bir şekilde 
kullanımının sağlanmasıyla sektörünü hak ettiği yere getirmek mümkündür. 

Bu önemli günde Hükümete de çok önemli sorumluluklar 
düsmektedir.Unutulmarrıalıdır ki, artık çiftçimizin, köylümüzün dayanacak gücü kalmamıştır. 
Yulardır suren ekonomik sıkıntılar, girdi maliyetlerindeki inanılmaz artışlar üreticimizi kendi 
toprağında üretemez bale getirmiştir. Üreten çiftçimiz de ürününün değerini alamamaktadır. 
Ne yazık ki geçen yıla ait Doğrudan Gelir Desteği'nin bir kısmı hala ödenememiş, bu yıla ait 
desteklerinde ne zaman ödeneceği konusunda tatminkar açıklamalar yapılamamaktadır. 

Yurdumuzun bir çok bölgesinde bu yıl yaşanan don olayları ciddi bir üretim kaybına 
neden olımıştur.Üretim kaybına uğrayan üreticilerimiz en kısa sürede zararlarının 
karşılanması beklemektedir. 

Bu doğrultuda; 
SORU 1) Çanakkale ilimize ait 2005 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini ne zaman 
yapmayı düşünüyorsunuz, üreticinin gecikmeden doğacak üretim kaybını nasıl telafi etmeyi 
düşünüyorsunuz? 
SORU 2) Yıllardır üreticilerimizin sıkıntısı olan süt destekleme primlerini artırılması 
konusunda bir çalışmanız bulunuyor mu, bulunmuyorsa yapılan desteklemeyi AB 
standartlarında yeterli mi buluyorsunuz, süt üreticilerimizin bu şartlarda AB Üyesi ülkeleri 
üreticisiyle eşit rekabet şartlarında üretim ve pazarlama yapabileceğine inanıyor musunuz? 
SORU 3) Hayvancılığın korunması, yaşatılması ve desteklenmesi kapsamında et üreticilerine 
destekleme primi adı alanda veya başka bir ad altmda AB ülkeleri üreticisiyle rekabet 
edebilmesini sağlayıcı destekler vermeyi düşünüyor musunuz?Düşünüyorsamz bu destekler 
nelerdir ve ne zaman yaşama geçirilecektir? 

CEVAP 1-2-3) 2006-2010 yılları arasında uygulanması amacıyla 30 Kasım 2004 tarih ve 
2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen Tanm Stratejisi Belgesinde 
belirtilen ilkeler ve bütçe imkanları çerçevesinde birim DGD miktarının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasmı müteakip, Hazinenin 
nakit akısı planı çerçevesinde DGD ödemelerine 2006 yılı içerisinde başlanılması 
planlanmaktadır. 

Hayvancılıkta temel yaklaşım, üretim ve kaliteyi artırarak rekabet gücü yüksek ve AB 
standartlarında sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü oluşturabilmektir. Bu kapsamda ön 
plana çıkan konular, hayvan sağlığı, hayvan ıslahı, yetiştirme teknikleri, yem bitkileri, ürün 
kalitesi ve hijyeni, eğitim ve yayım ile işletme ölçeğidir. 

Bakanlığunızca söz konusu hedeflere ulaşmak üzere destekleme politikalan belirlenmiş ve 24 
Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede, 6 yıl süre ile uygulanacak, 2005/ 8503 
sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Karan yayımlanmıştır. 
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Hayvancılık Desteklerinin Amaçlan; 
• Hayvansal protein tüketiminin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması (gıda güvencesi), 
• Birincil üretimden tüketime gıda güvenliği, 
• AB sürecinde hayvancılık sektörüne belirli bir standart ve rekabet gücü 

kazandınlması, 
• TekrwlqjikTanm Kültürünün geliştirilmesi, 

Aynca yeni düzenlemeler ile; 
• Uygulamadaki desteklerde Önemli miktarda artışlar, 
1 Hayvan hastalıktan ite daha etkin mücadele, 
1 Yem bitkisi üretimi destek oranının artırılması, yem bitkisi tohumluk üreticisinin de 

desteklenmesi, 
• Suni tohumlama desteklerinin uygulayıcıya verilmesi ve prim miktarının artırılması, 
• Süt teşviklerinin artması^üçükbaş hayvancılığın süt teşvikleri kapsamına alınması, 
• Su ürünlerinin yetiştiriciliğinde yeni türlerin ve yavru üretiminin teşvik edilmesi. 
• Mezbahalarda "Akredite Veterinerliğin" desteklenmesi, 
1 Süt üretiminde gıda güvenliği ve kalitesinin artırılması, 
1 Gen kaynaklanmn korunmasının teşvik edilmesi, 
* Ancılıgm ve kaliteli bal ûretimirundesteUeıımesi'dir. 

58. ve 59. Hükümetler döneminde hayvancılık sektörüne büyük önem verilmiş ve 2002 yılma 
göre 2005 yılında bu sektöre verilen destekler 7 kat artmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2002 yılında 
hayvancılık destekleri için 83 milyon YTL kaynak ayrılmış iken, bu rakam 2005 yılında 585 
milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Turhan ÇÖMEZ 
Balıkesir Milletvekili 

Esas No : 7/14323 

SORU 1) Türkiye'de toplam kaç üründe Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) 
kullanılıyor? Bunların sayısını tam olarak bilmek sizce mümkün mü? Bunun kati 
denetim raporları var mıdır? 800 civarında üründe GDO kullanıldığı bilgisi sizce 
gerçeği yansıtıyor mu? 

SORU 2) Türkiye 2005 yılında ne kadar pamuk, soya, kanola ve mısır ithal etmiştir? Bu 
ürünlerin her birinin, İthal edildiği ülkelerin ilk beşi hangileridir? Bu Ürünler ithal 
edilirken, GDO denetimleri sadece beyana göre mi yapılmaktadır? Yoksa ithal 
edilen bu ürünlerin GDO denetimleri özel bazı tahlil ve tetkiklere dayandırılıyor 
mu? Eğer böyle yapılıyorsa hangi yöntemler uygulanıyor? 

CEVAP 1-2) 2005 yılında gıda maddesi veya gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılmak 
üzere; 88.674 ton mısır, 4S.33! ton soya ve 8.647 ton kanola İthal edilmiştir. Mısır İthalatı 
başta Arjantin olmak üzere Macaristan, Ukrayna, Romanya, Moldovya ve ABD'den, soya 
İthalatı sırasıyla Ukrayna, ABD, Arjantin, Belçika, Romanya ve Sırbistan-Karadag'dan, 
kanola ithalatı ise sadece Ukrayna'dan gerçekleştirilmiştir. 

GDO'lu ürünler için gerek iç piyasada gerekse ithalat aşamasında buna İlişkin özel bir kontrol 
yapılmamaktadır. Ancak, bugüne kadar etiketlerinde genetik olarak değiştirilmiş organizma 
bulunduğuna dair beyan edilen ürünlerin ithalatına izni verilmemiştir. 

Ülkemizde denemelere alınmasına izin verilen Mısrr ve Pamuk çeşitleri Transgenik Kültür 
Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat" kapsamında yürütülmektedir. Bu ürünlerden 
toplam ithalatına izin verilen tohumluk miktarı yaklaşık 500 kg civarındadır. Denemeler, 
yalnızca Bakanlığımıza bağlı Araştırına Enstitülerinde ve kontrollü şartlar altında 
yürütülmektedir. 

SORU 3) Dünyada GDO'lu üretimin M 99'unun ABD, Arjantin, Kanada ve Çin tarafindan 
yapıldığı bilgisi doğru mudur? 

CEVAP 3) James, C. ISAAA Briefe, 2002 kaynağına göre; Dünyadaki transgenik bitkilerin 
toplam ekhn alanlarının % 72'si ABD'de, % 17'sİ Arjantin'de, % 10'u KanadVda, % l'İ 
Çin'de, ve % 1 'den daha azı da diğer 8 ülkede (Avustralya, Güney Afrika, Meksika, İspanya, 
Fransa, Portekiz, Romanya ve Ukrayna) bulunmaktadır. 

SORU 4) Ülkemizde tüketilen, bisküvi, kraker, kaplamalı çerez, puding, bitkisel yağ, 
bebek maması, şekerleme, çikolata, gofret, hazar çorba vs gibi ürünlerde GDO 
kullanılıp kullanılmadığının araştırmasını Bakanlık olarak yapıyor musunuz? 
Yaptıysanız sonuçlan nelerdir? Sizce bu ürünlerde GDO kullanılıyorsa 
ambalaj [arında belirtilmesi gerekmez mi? Bu konuda bir çalışmanız var mı? 

CEVAP 4) Bakanlığımıza bağlı Ankara İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğünde bir bölüm 
oluşturularak Genetiği Değiştirilmiş Organizma analizlerinin metot uygulama çalışmaları 
tamamlanmış olup, GDO tanımlama testi, GDO saptama testi, GDO miktar tayini gibi 
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analizler yapılabilmektedir. 

GDO'lu Ürünlerin gıda ve yem olarak kullanımı hususunda, ülkemizin taraf olduğu 
Cartegena Biyogitvenlİk Protokolü dışında yasaklayıcı veya serbest kılıcı herhangi bir yasal 
düzenleme bulunmamakla birlikte, konu İle İlgili çalışmalar devam etmektedir. 

Tüketicinin bu konuda bilinçlenmesi, korunması ve tercih hakkına sahip olması için, 
hazırlanan yasa taslağında etiketleme konusu özellikle ele alınmıştır. 

SORU S) Ulusal Bİyogüvenlİk Yasasının çıkarılması için bir çalışmanız var mı? Eğer böyle 
bir çalışmanız varsa neleri Öngörüyorsunuz? 

CEVAP S) GDO'lann olası risklerine karşı çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını 
sağlamak üzere, bu konuda bağlayıcı güç taşıyan İlk uluslararası Belge olan "Cartagena 
BryogBvcnlik Protokolü" ülkemizde 24 Ocak 2004 tarihinde 4898 Sayılı Kanun ile 
yürürlüğe girmiştir. "Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı" Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 
de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Kanun taslağı ile modem biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş 
organizmalar ve ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, İzlemek üzere 
biyogüvenlik sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

SORU 6~) Irak'ın Kuzeyinde özellikle Dicle havzasında GDO'lı üretim çalışmaları 
yapıldığına dair bilginiz var mı? 

SORU 7) Böyle bir çalışma, Türkiye'yi nasıl etkiler? özellikle GAP Bölgesinde ekilen 
ürünlerin genetik yapılarına etki yapabilir mi? Bu konudaki öngörünüz ve 
vizyonunuz nedir? 

CEVAP 6-7) Bu konuda herhangi bir duyum bulunmamakta olup, Ülkemizde GDO'lu 
Ürünlerin ekimi yapılmamaktadır. 
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20.- Balıkesir Milletvekili TurhQn ÇÖMEZ'in, Bandtrma-Baltkesir-tzmir demiryolu çalış
malarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Sakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/14327) 

TÜRKİYE BÜYÜK htfLLFT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm tarafından yazılı olarak 
anıdan masını bilgilerinize arz ederim. 28.04.2006 

Saygılarımla, 

Op. Dr. Tvrtıan Ç&ı 
Balıkesir Millötveki 

VKNK 

1- Bandırma-BalıkesIr-lzmlr demiryolu ne ilgili Bakanlığınız döneminde hangi 
çalışmaları yaptınız? 

2- Bu çalışmalar için su ana kadar harcanan para ne kadardır? 
3- Bu güzergahta hizmet verecek olan hızlı tren/hızlandırılmış tren ne zaman 

hayata geçecektir? 
4- Hızlı tren/hızlandırılmış trer, in özellikleri ne olacaktır? 

T.C. 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 
Sttûeji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.ai0.01.610.01/-(\b\ - L . V - * I I İ Ş T İ R A N 2000 
Konu: Balıkesir Milletvekili 

Sayın Turhan ÇÖMEZ'in 
yaalt som Önergesi 

TORKtYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: TBMM Başkanlığının 25.05.2006 tarih ve A-0I.O.GNS.0.I0.0O.O2-2I274 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Turtıan ÇÖMEZ'in 7/14327-21285 sayılı yazılı soru öneıeesinin 
cevabı hazırlanarak ekle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

i YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1-Cevap formu 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAVIN TURHAN ÇÖMEZ'İN 
7/14327-21285 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

1) Bandınna-Balıkesir-İzmir demiryolu ile ilgili Bakanlığınız döneminde hangi 
çalışmalar: yaptınız? 

2) Bu çalışmalar için şu ana kadar harcanan para ne kadardır? 

3) Bu güzergahta hizmet verecek olan hızlı tren/hızlandırılmış tren ne zaman 
hayata geçecektir? 

4) Hızlı tren/hızlandırılmış trenin Özellikleri ne olacaktır? 

CEVAPLAR; 

Bandmna-Basmane arasındaki 341 km'lik demiryolu için yol yenileme» 
otomatik kontrollü hemzemin geçit yapımı çalışmaları devam etmekte olup, yol 
yenilemesi için 3S.36S.0S2 YTL ve hemzemin geçitler İçin 1.350.000 YTL olmak Üzere 
toplam 51.3SO.0O0 YTL harcama yapılmıştır. 

Bu güzergahta yapılan çalışma uzun yıllardır bakım yapılmayan mevcut yolun 
normal çalışma standartlarını yükseltmek amacına yönelik bir yol yenileme 
çalışması olup hatta hızlı tren çalışması şu an için sOzkonusu degilgtfc 

21.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Emniyet güçlerine mukavemet, hakaret ve darp 
suçundan işlem görenlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/14007)| 

JÜgKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 10.04,2006 

Saygtlanmla, 

Op. Dr. Turhan Çffmi 
Balıkesir Milletteki 

X ^ 
V 

ı- Emniyet güçlerine mukavemet, hakaret ya da darp suçundan 2005 yılmda 
işlem gören olay ya da kişi sayısı nedir? 

2- Aynı suçtan 2004 yılında işlem gören olay ya da kişi sayısı nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emnivet Genci Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 2 - ^ t f - ^ lm%^ fiJDfeOM 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : ] 5.05^006 tarih ve A.01.0.GNS.O. JO.00.02-20826 (7/14007) sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Saym Turban ÇÖMEZ tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tararımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/14007) nolu soru Önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini botun 
gücayle ve büyük bir özveriyle sürdürmekte olan Emniyet mensuplarımıza karşı hakaret, mukavemet, 
darp ve saldın olmak üzere 2004 yılında (6169), 2005 yılında İse (7037) olay meydana gelmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T 
jftdülkadirAKSU 

\_y İçişleri Bakanı 
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22.- tanir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, büyükşehir belediyesi hastanelerinde döner sermaye 
İşletmesi kurulması çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDA&ın cevabı 
(7/14034) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAö tarafndan yazılı olarak 
yannlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÖ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde "Döner Sermaye 
İşletmesi" kurulabilirken, Büyükşehir Belediye hastanelerinde bu olanak yoktur. Bunun 
sonucunda bu hastanelerimizde hekimlerûnian tüm mesailerini kuruma hasretmeleri ve 
randıman artışıyla gelir arası sağlanamamaktadır. Bu da büyük bir eşitsizliğe sebep 
olmaktadır. Ülkemizde şu anda Büyükşehir belediyelerine bağlı iki hastane vardır. Bunlar 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Hastanen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesİ'dir. 

"Döner Sermaye İşletmesi" olmadan bir hastanenin verimli işletilemeyeceği inkar 
edilemez bir gerçek olmalı ki Sağlık Bakanlığı tüm hastaneleri 45 yıldır böyle işletilmekte 
hatta sağlık ocaklarına kadar yayılmaktadır. 

Hal böyleyken yerel yönetimlerin yataklı tedavi hizmetlerine ciddî bir katkısının 
olabilmesi için, belediye hastanelerinin mali açıdan belediyeye fazladan yük getirmeden 
varlıklarım sürdürebilmeleri için döner sermaye işletmesi olanaklarından faydalanabilmesi 
önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. Sağlık hizmetlerinin sunumunda gereken iyileştirme ve standardizasyon çafışmalan içinde 
sağlık personelinin de eşit koşullara getirilmesi gerekmemekte midir? 

2. Bakanlığınızın bu konudaki çalışmalarına esas olan kriterler nelerdir? 

3. Bu anlamda Büyükşehir belediye hastanelerinde çalışan personel aleyhine şu anda bir 
eşitsizlik söz konusu değil midir? 

4. Büyükşehir Belediye hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilmesi için 
hükümetinizin herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır? 

5. Böyle bir çalışma varsa hangi aşamadadır? 
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T . o 
s A G L I K B A K A N L I G I 

Strateji GelUıİrmc Başkanl ığ ı --
S a y ı ı B.IO.O.SOB.O.OO.OO.OO / ç ^ ANrfARîC 
K O D V I Yazılı Soru Önergesi *"* **£» 

3 Haziran 2006 

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 İ ; 15.05-2006 tarihli ve K_AN.KAR.MD.A-01.0.ONS.0.10.00.02-20826 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ tarafından verilen "BUyflkçehir belediyesi 
hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulması çalışmalarına" ilişkin 7 /14034 esas 
numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr . R e c e p A K D A C 
B a k a n 

İ z m i r Mi l l e tvek i l i S a y ı n H a k k ı Ü L K Ü t a r a f t n d » ver i len "BOytHtsehtr be l ed iye* ! -

h a s t a n e l e r i n d e d ö n e r • • r m s y e i f let ibesi k u r a l m ı ı i ı çalışmalarına** i l işkin yaz ı l ı soru 
ttnergealnin cevabadır. 

S O R U L A R : 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Üniversite hastanelerinde "Döner Sermaye 
İşletmesi" kurulabilirken, BOyttkşehir Belediye hastanelerinde bu olanak yoktur. Bunun 
sonucunda bu hastanelerimizde hekimlerimizin tum mesailerini kuruma hasretmeleri ve 
randıman artışıyla gelir artışı sağlanamamaktadır. Bu da bir eş i ts iz l iğe sebep olmaktadır. 
Ü lkemizde ş u anda Buyukşehir Belediyelerine bağlı iki hastane vardır. Bunlar Ankara 
Buyukşehir Belediyes i Be led iye Hastanesi ve İzmir BUyuksehİr Belediyes i Eşrefpeşa 
Hastanesi* dh\ 

"Döner Sermaye İşletmesi** olmadan bir hastanenin verimli iş let i lemeyeceği İnkar 
ed i l emez bir gerçek olmalı ki Sağlık Bakanlığı tüm hastaneleri 4 5 yıldır böyle İşletilmekte 
hatta »ağlık ocaklarına kadar yayılmaktadır. 

Hal böyleyken yerel yönetimlerin yataklı tedavi hizmetlerine ciddi bir katkısının 
olabi lmesi için» belediye hastanelerinin mali açıdan belediyeye fazladan y o k getirmeden 
varlıklarını sürdürebilmeleri iç in döner sermaye is letmesi olanaklarından faydalanabilmesi 
öneml i bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

B u bağlamda; 

1> Sağlık hizmetlerinin sunumunda gereken iyileştirme ve standardizasyon 
çalışmaları içinde sağlık personelinin d e eşit koşullara getirilmesi gerekmemekle 
midir? 

2> Bakanlığınızın bu konudaki çalışmalarına esas olan kriterler nelerdir? 
3> B u anlamda Buyukşehir Belediye Hastanelerinde çalışan personel Hİeyhine şu anda 

bir eşitsizl ik s ö z konusu değil midir? 
4 ) Böydkşehİr Be led iye Hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilmesi İçin 

hükümetiniz in herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır? 
5) Böy le bir ça l ı şma varsa hangi aşamadadır? 

C E V A P L A R I 

4/1 /1961 tarihli ve 2 0 9 sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlsrı İle 
Bscnlendirme {Rehabil itasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuncun 3 
İnci maddesi Bakanlığımıza bağlı Kurum ve Kuruluklarda görevli personele döner sermaye 
gelirlerinden yapılacak ek ödemeler in oran, usul ve esaslarını belirler. 

2 0 9 sayılı Kanun, Bakanlığımıza bağlı tum sağlık mUessescleri İle HıfZissıhna 
Hnstİtülerinİ kapsamakta o lup, Buyukşehir Belediye hastaneleri gibi Bakanl ığ ımız dışındaki 
Kurumların Sağl ık Müessese ler i kanun kapsamı dışında bulunmaktadır. Dolayı BI İle bu tür 
Kurumlarda görevli Bağlık çalışanlarına yapılacak herhangi bir ek ö d e m e konusunda, anılan 
kanuna istinaden Bakanl ığ ımızın herhangi bir düzenleme yapma yetkisi bulunmamaktadır. 

Oöstertnls o lduğunuz i lg iye teşekkür ederiz. 
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23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'ln cevabı (7/14051) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Ajandaki sorularımın Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığınıza kaç öze! kalem müdürü 
ataması yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 

2- özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu göreve atanmadan Önce 
kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama İle mi bu göreve 
gelmiştir? 

3- özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam 
etmiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

4- Nisan sonu itibari ile özel kalem müdürü kadrosunda bulunan kişi fiilen bu 
görevi yapmakta mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
> 7 A 

qV&.>2b06 

TORKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/05/2006 tarihli ve A.OI.O.GNS. 
0.10.00.02-7/14051 -20845/52482 sayılı yazınız, 

b) 23/05/2006 tarihli ve 692 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandogan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/14051 Esas No.lu soru 
önergesine İlişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
sure istemimi; olup, TOrkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap Örneği İki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ * 5 e m i ] Ç İ Ç » İ 
B a k a n / 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Ümmet KANDOGAN 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/14051 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

21/11/2002 tarihli "01ur"la, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli Ebubekir Şahin'in 
Bakanlık müşavirliği kadrosuna naklen atanmasının ve vekâleten öze l Kalem Müdürlüğü 
görevini yürütmesinin uygun görüldüğü; anılan kişinin halen aynı görevde olduğu ve bu kişi 
dışında ö z e l Kalem Müdürlüğü görevine başkaca bir atama yapılmadığı, Bakanlığımız 
kayıtlanılın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

TÇEK 
Bakan 
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24.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURTun, Bursa Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi in
şaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'm cevabı (7/14171) 

/r 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Sağlık Bakanı Sayın; Recep AKDAĞ 
tarafından, yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Bursa da güllük mevkii. Şevket Yılmaz hastanesi yakınında, 
bulunan ve temeli dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 
ablan, 250 yataklı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin 
İnşaatında, 1,5 yıldır, hiçbir çahşmanm yapılmadığını ve inşaatın 
terkedilmiş okluğunu, öğrenmiş bulunmaktayım. 

Bu nedenle; 

1-Söz konusu inşaatta, çakşmalann, ilgisizlik ve ödenek 
yetersizliği nedeniyle durdurulduğu, doğrumudur? 

2-Bursa da, kamu hastanelerinde ciddi şekilde hasta yatağı 
sıkıntısı çekilirken, yaklaşık 1,5 yıldır inşaata ilgisiz 
kalınmanın gerekçeleri nelerdir? 

3-Başlangıcmdan bu güne kadar inşaata, yanaşık 10 
milyon YTL/nin Özerinde kaynak aktarılmış ve ödenek 
temin edilmesi durumunda, 7 ay içerisinde 
tamamlanabileceği belirtilmiştir. İnşaatın, kısa bir süre 
İçerisinde bitirilebilmesi ve üzerindeki IlgbizUğm 
kalkması amacıyla, ne tur girişimlerde bulunmayı 
düşünürsünüz? 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.10.0-SGB-0.00.00.00 (f 5"S~C, A N İ İ A R ^ 
Kona : Yazılı Soru önergesi 

\ 3 ıi,'_ :• 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ! i5i£2O06txmve¥J<NKARlv^J^W.aNSS}.l0mSXl^Xl890se^yuaha 

Bursa Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYURT tarafından verilen "Bursa Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi inşaatına" ilişkin 7/14171 Esas numaralı yazıb soru önergesinin cevabı 
İlişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep , 
Bakan 

B u n a Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYURT tarafından verilin "Bursa Kadıa 
D o ğ u n ve Çocuk Hastanesi taşaatma" İlişkin yanlı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bursa da güllük mevkii. Şevket Yılmaz hastanesi yakınında, bulunan ^e MSeVt—--
donemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından atılan, 250 yataklı, Kadın Doğum v^ÇoctS 
Hastanesinin İnşaanada, 1,5 yıldır, hiçbir çalışmanın yapılmadığını ve inşaatın terkedilmiş 
olduğunu, öğrenmiş bulunmaktayım. 

Bu nedenle; 

1) Söz konusu inşaatta, çalışmaların, ilgisizlik ve Ödenek yetersizliği nedeniyle 
durdurulduğu, doğru mudur? 

2) Bursa da, kamu hastanelerinde ciddi şekilde hasta yatağı sıkıntısı çekilirken, 
yaklaşık 1,5 yıldır inşaata ilgisiz kalınmanın gerekçeleri nelerdir? 

3) Başlangıcından bu güne kadar inşaata, yaklaşık 10 milyon YTL.'nin üzerinde 
kaynak aktarılmış ve Ödenek temin edilmesi durumunda, 7 ay içerisinde tamamlanabileceği 
belirtilmiştir. İnşaatın, kısa bir süre içerisinde bitirilebilmesi ve üzerindeki İlgisizliğin 
kalkması amacıyla, ne Mir girişimlerde bulunmayı duşunUraUnOz? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Bursa 600 yataklı Şevket Yılmaz Hastanesi inşaatının 2006 yılı Ödeneği; 
Genel Bütçeden 3.000.000. YTL, Hastane Döner Sermaye gelirlerinden 1.000.000.YTL, İl 
Özel İdaresinden 2.000.000 YTL, olmak üzere, toplam 6.000.000. YTL olup, inşaatın 2007 
yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Cevap 2,3- Söz konusu İnşaata ait sözleşmede, gerekli proje tadilatları yapılarak 
poliklinik oda sayıları arttın İmi} ve daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Ancak devit sonrası 
sözleşmenin bazı hükümlerinden kaynaklanan ödeme problemlerinin aşılması için 
Danıştay'dan görüş istenmiş olup, Danıştay görüşünün Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip 
inşaata hız verilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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25.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'tn. yatırım projelerinde kutlanılan dıs kredilere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllaiif ŞENER'in cevabı 
(7/14181) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
azılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. k j ( / 

M e h m e t ERASL/AN / 
D Y P Ha tay Milletvekili " " 

Yatırım projelerinde kullanılan dış kredilerle ilgili olarak; 

1 - Dış kredileri kullanan kurumlar ve mahalli İdareler hangileridir? Bu 
krediler hangi projelere kullanılmaktadır? 

2 - D ı ş kredinin kullanıldığı projelere 2005 yılı sonuna kadar yapılan 
harcama miktarı ve projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları nedir? 

T.C 
BAŞBAKANLİK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

, : îSSSSir ̂  Â*** 09 a»*™»2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüsünün 26.05.2006 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-518-4/2728 sayılı yazısı 

Ilgİ'de kayıtlı yazı ile Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'a ait 7/14181 
sayılı yazılı soru Önergesinin cevaplandırılması talep edilmektedir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevaplar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdtillatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EK: 7/14181 Sayılı Yazılı Soru önergesiyle İlgili Sorular ve Cevaplar 
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7/14181 SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİYLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR 

SOİUM: Dış Kredileri kullanan kurumlar ve mahalli İdareler hangileridir? Bu 
krediler hangi projelere kullanılmaktadır? 

CEVAP-I: 21106 Yılı Yatırım Programında Dış Proje Kredisi Ödene»! bulunan payelerin. 
sckıorei buzdu, kurumlara göre düzenlendiği liste ekte yer almaktadır. Söz konusu listede dıs 
proje kredisi kullanan kurumlar ve mahalli idareler ile projeler belirtilmiştir. 

SORLİ-2: Di; Kredinin kullanıldığı projelere 2005 yılı sonuna kadar yapılan 
harcama miktarı ve projelerin takdi ve fiziki gerçeklenme oranları nedir? 

CEVAP-2: Ekli listelerde 2005 sonuna kadar yapılan harcama miktarı ve projelerin nakdi 
gerçekleşme oranları ilgili sütunlarda belirtilmiştir. 

I-X 2006 Yılı Yalının Programında Yer Alan Dış Proje Kredisi ödenekli Projeler 
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26.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır'dan Nahcivan'a geçişlerde alman harca iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/14207) 

3$KÎ&fc BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan saym Recep Tayyîp ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. J,Â»L 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

Nahdvan Özerk Cumhurtyeti'ne giriş çıkış yapan Türk vatandaşlanndan 50 
dolar alınması bu ülke ile sınır komşusu olan İğdır il ve ilçelerinde büyük bir 
durgunluğa ve göçe sebep olmakladır. 

Bölge insanı zaten yoksul ve işsiz durumdadır. Komşu ülkelerle 
gerçekleştirilen ticaretle ve günlük alışverişlerle yaşamlannı idame ettirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu uygulama bölge İnsanını aç kalmaya mahkum etme anlamını 
taşımaktadır ve kısmen de Azerbaycan'a yüz çevirmedir. 

Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyetiyle geçmiş ve gelecekteki ilişkileri dikkate 
alındığında, mevcut uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki hedef ve 
stratejilenyle de bağdaşmayacağı anlaşılacaktır. Bu uygulamayla; Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 18 Kasım 1921'de Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılışı esnasında söylediği; 
"Azerbaycan Asya'daki kardeş hükümet ve milletler için bir temas ve ilerleme 
noktaadır..." sözü belkide farkında olunmadan ihmal edilmektedir. Çünkü bölgedeki 
giriş ve çıkışlar aynı zamanda bir kaynaşma ve dayanışma ruhunun gelişmesini de 
sağlamaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1- Hükümetinizin bu sıkınanın hiç olmazsa bölgeye Özgü (pozitif ayrımcılık 
anlamında) giderilme» İçin bir çalışması var mı? 

2- Bölgedeki göçün gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devieöni sıkıntıya 
sokmaması için bir Önleminiz var mı? 
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T.c. 

BAŞBAKANLIK 
Dif Ticaret Müsteşarlığı 

Say. ! B O 2 I D T M O 0 i , 0 O O O - S 3 , ' V l * 0 6 " 0 6 2 2 1 8 < > 

K o n u : Yazılı Soru Önergesi 

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 

İlgi : 23/05/2006 tarihlî ve A 01 0 ONS.O 10 0 0 02-7/14207-21177/53118 sayılı yazılan 

Ilgi 'de kayıtlı yazılan eki İğdır Milletvekili Sn Dursun A K D E M İ R tararından verilen 
7/14207 sayılı yanlı soru önergesine İlişkin cevap ekte sunulmaktadır 

Bilgilerine arz ederim 

ekler: 1 KUrsad TÜZMEN 
Devlet B a k a n ı 

I g d ı r Milletvekili Sn . D u r s u n A K D E M İ R t a r a f ından verilen 7/14207 sayılı soru sfcerfcesi: 
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına Dair 2006710177 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 

2003/5229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmış ve günübirlik sınır komşusu 
ülkelere seyahat edenlere {bir gece konaklama dahil) uygulanan yurt dışı çıkış harcı muafiyeti 
kaldırılmıştır Yeni düzenleme ile sadece dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere yapılacak liç 
günü asmayan seyahatler yurt dışı çıkış ha randan muaf tutulmuştur 

2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen bir diğer düzenleme de. eski 
uygulamada ihracatçı Birliklerine üye firma temsilcileri (her firma için iki kişi) için tamnan yurt 
dışı çıkış harcı muafiyetinin, İhracatçı Birliklerine uye olan Armalardan, bir önceki yıl ihracatı 
250 0 0 0 YTL'yi aşan firmalardan bir temsilci İçin tanınması seklindedir 

SOz konusu değişikliğin temelinde, ucuz akaryakıt temini bulunan ülkelere komşu 
illerimizden yapılan yoğun çjkış-girişlerin azaltılması, bu suretle gayrı resmi akaryakıt ticaretinin 
cazibesinin or tadan kaldırılması bulunmaktadır Yeni düzenleme. Özellikle Habur Sınır Kapısındaki 
yoğun geçişler dikkate alınarak gündeme gelmiş, karar aşamasında ise, sınır kapıları arasında bir 
ayrımcılık yapılamayacağı düşüncesiyle tum soıır kapılarına teşmil edilmiştir 

Yapılan bu uygulama ile günübirlik çıkış yapan vatandaşlarımız da yurt dışı çıkış harcına 
tabi tutulduklarından sınırın diğer tarantıda akrabaları bulunan vatandaşlarımız açısından bu durum 
çeşitli sosyal olumsuzluklara yol açtığı gibi, yine a m r İllerimizde yaşayan vatandaşlarımız 
tarafından yolcu beraberi eşya kapsamında karsı ülkeye çeşitli ürünlerin götürülmesi ve karşılığında 
ülkemize çeşitli ürünlerin getirilmesi suretiyle oluşturulan ticari canlılığın da ortadan kalkmaya 
başladığı gözlemlenmiştir. 

Diğer taraftan, ihracatçılarımızın çıkış harcından muaf tutulmalan için getirilen 250 000 
YTL'nİn üzerinde ihracat yapmış olmaları şartının da özellikle sınır İllerimizdeki ihracatçılarımızın 
kuçuk Ölçekli oldukları, ticari bağlantıları İçin çok sık yabana komşu illere gittikleri dikkate 
alındığında olumsuz bir etkiye yol açtığı kaydedilmektedir 

Bu çerçevede, komşu ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde önemli 
bîr rohl olduğu ve yolcu beraberi eşya kapsamında sınır illerimiz girişimcilerinin ekonomik fayda 
sağladıkları bilinen günübirlik çıkıs-girişler vasıtasıyla yapılan gayri resmi ticaretle mücadelenin, 
kısıtlayıcı tedbirler yerine, etkin denetim uygulamaları ile yürütülmesinin daha uygun olacağı 
düşüncesinden hareketle, söz konusu genel düzenlemenin ulke/sınır kapısı bazında tekrar 
değerlendirilmesini teminen girişimlere başlanmış olup konuya ilişkin değerlendirmelerimiz çeşitli 
platformlarda gündeme getirilmiştir 
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27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın. basın müşavirliğine yapılan atamalara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHlN'in cevabı 
(7/14249) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ba;ba!tan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞA 
DYP Denizli Milletvekif 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Başbakanlık Sasın 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basm Müşavirliğine atanan Mşüer bu göreve atanmadan önce kamuda görev yapmış 
mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- Basm Müşavirliği görevine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam'.etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIÖI SÜRELİDİR 

Sayı :B.02.0.0©2/ - ) « . <-. 
K o n u : ->7VÖ 11 f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 25.05.200* tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/14249-21220/53307 «ayılı yazısı. 

b) Başbaluuılıgııı 26.09.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-519-1/2759 
sayılı y u n . 

e) Başbakanlığın, 03.06.2006 taıib ve B.02.0.PPG.0.11.106/7273 saydı yazısı, 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettifl Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatöriafiinde 
jvvıiplandırılmaKiaıJMedtpt 7/1424» jsan jıo'Ju .yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AH ŞAHİN 
Devlet Bakına t ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (e) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.O.11. yoC ,̂ _ 7 2 7 3 
Konu : 03HÂZ 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 30/05/2006 tarihli ve B.02.0.002/3707 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sn.Ümmet Kandogan tarafindan, Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasııu 
tensip ettikleri, 7/14249 esas numaralı yazılı sora önergesine verilen cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize ara ederim. 

Müsteşar vardımcısı 

T.C. 
DEVLET BAKANUÖt VE 

BAŞBAKAN YARDİMCİLİĞİ 
TARİH: o*VÛ& . & * , £ 

Ek: S A Y , : 5 % ] ? 
1 sayfa yazı 
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KONU : DENİZLİ MÎU^TVEKl l J SN.OMMETKANDOCANT^TÜRiaYE BÜYÜK M h İ E t 
MECLİSİ BAŞKANUGINA tNTtKAL EDEN 7/14249 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ. 

C E V A P : Başbakanlık Basın Müşaviri olarak, basm-yaym konusunda deneyimli Ahmet Tezcaa 
atanmıştır. 

Başbakanlık Basuı Müşavirliğinde görev yapan toplam 35 personelin I9'umın asıl 
kurumu Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü olup 3056 sayılı Kanunun 36'ncı 
maddesine göre Başbakanlıkta geçici olarak görev yapmaktadırlar. 

Başbakanlık Basın Müşaviri Ahmet Tezcan 03/03/2004'te görevine bağlamı; ve halen 
görevine devam etmektedir. 

28.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur'un bazı köylerinde alternatif hay
van yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mendi EKER'in cevabı (7/14251) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis î ç tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Burdur ilimizde hayvancılık yoğun bir şekilde yapılmakta ve 
bazı köylerimizde halkın başlıca geçim kaynağını oluşturmaktadır. 
Özellikle Taşyayla, Kocaaliler, Keçili, Kızılseki, Ürkütlö, Heybeli, 
Üreğil, Karaalilcr, Yeşildağ, Aziziye köylerinde küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği önemli geçün kaynakları arasındadır. 

Ancak Çevre ve Orman Bakanlığının son uygulamaları ile 
küçükbaş hayvan sürüleri ormanlık araziden çıkarılmaktadır. Bu 
bölgedeki vatandaşlarımız ormanların korunması amacıyla alınan bu 
karan saygıyla karşılamaktadırlar. Ancak hayvanların yayılamaması 
nedeniyle vatandaşlar hayvanlarını beslemekte büyük sıkıntı çekmekte 
ve hayvanlarda her geçen gün açlıktan dolayı telef olmaktadır. 

Bu nedenlerle vatandaşın elinde bulunan küçükbaş hayvanların 
ücreti karşılığında ellerinden alınarak, geçimlerinin devamını 
sağlamak amacıyla yerine alternatif yetiştiricilik olarak süt inekçiliği 
yada besi sığırcılığı yapılması için desteklenmelerini uygun bulur 
musunuz ? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-212/2l^f 12 Haziran 2 0 0 6 
Konu ; Yazdı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 2S.05.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O! .0. 
GNS.0.10.00.02-7/14251-21234/53332 saydı yazmız, 

b) Başbakanlığın 26.05.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-519-3/2770 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alman, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'a ait 7/14251 
esas no'hı yazılı som önergesme ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

BflgUerinize arz ederim. 

r 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER 
1-Görüş 7/14251 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ramazan Kerim ÖZKAN 

Burdur Milletvekili 
Esas No ; 7/14251 

Burdur ilimizde hayvancılık yoğun bir şekilde yapılmakta ve bazı köylerimizde halkm başlıca 
geçim kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle Taşyayla, Kocaaliler, Keçili, Kızdsekİ, ÜrkUÜÜ, 
Heybeli, Üreğil, Karaaliler, YesÜdağ, Aziziye köylerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
önemli geçim kaynaklan arasındadır. 

Ancak Çevre ve Orman Bakanlığının son uygulamaları ile küçükbaş hayvan sürüleri ormanlık 
araziden çıkarılmaktadır. Bu bölgedeki vatandaşlarımız, ormanların korunması amacıyla 
alman bu kararı saygıyla karşılamaktadırlar. Ancak hayvanların yayılamaması nedeniyle 
vatandaşlar hayvanlarını beslemekte büyük sıkıntı çekmekte ve hayvanlarda her geçen gün 
açlıktan dolayı telef olmaktadr. 

Bu nedenlerle vatandaşın elinde bulunan küçükbaş hayvanların ücreti karşılığında ellerinden 
alınarak, geçimlerinin devammı sağlamak amacıyla yerine alternatif yetiştiricilik olarak süt 
inekçiliği ya da besi sığırcılığı yapılması için desteklenmelerini uygun bulur musunuz? 

CEVAP) Çevre ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvan sürülerinin ormanlık araziden 
çıkarılmasına ilişkin yapmış okluğu uygulama ile i]gili,BakanIığmıızın herhangi bk tasarrufu 
bulunmamaktadır. 

Küçükbaş hayvancılıkta, yetiştiricilerinin örgütsüz oluşu, pazarlama ve teknolojiye uyum 
sağlamada güçlük çekmelerinden dolayı üretim azalmakta olup, bunu önlemek ve üretimi 
artırmak İçin Bakanlığımızca yapılan çalışmalar aşağıda belirtflmektedir. 

Bakanlığımız görev alanında bulunan Hayvan Islahı ve Yetiştirici Bitiklerinin kuruluşu ve 
hizmetlerini yeniden düzenleyen 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu 10 Mart 2001 tarih ve 
24338 sayılı Resmi Gazetede, Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik ise 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

4631 sayılı Hayvan İslahı Kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına göre. Damızlık Koyun -
Keçi Yetiştirici Birliklerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen ana sözleşme metni 
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Aydın, İğdır, 
Burdur, Eskişehir, Batman, Aksaray ve Kırklareli illerinde Damızlık Koyun ve Keçi 
Yetiştirici Birliği kurulmuştur. Bakanlığımızca Merkez Birlik çalışmalarına da başlanarak, 
küçükbaş hayvan yetistfeicikrinîn ülke düzeyinde örgütlenmeleri sağlanacak, bu Birlik 
çerçevesinde söz konusu problemler çözüme kavuşacaktır. 

Bakanlığımızca Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile hazırlanan 
ve 2005-2010 yıllan arasmda 6 yıl süre İle uygulanacak olan 24.02.2005 tarih, 25737 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Hayvancılığın 
Desteklenmesi Hakkındaki'' karar ve anılan kararda değişiklik yapılmasına daiı 2006/9922 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Karar 17.01.2006 tarih 26052 sayılı Resmi Gazetede ve 
Uygulama Esasları Tebliği de 08.03.2006 tarihlî 26102 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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Tebliğ doğrultusunda "Damızlık Koyun-Keçi Yetiştirici Birliğine'' üye olan ve hayvanlarını 
kayıt altma aldıran yetiştiriciler ite Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine üye 
olan Tiftik Keçisi yetiştiricilerine. Yetiştirici Birliklerine üye olmaları halinde dişi koyun-keçi 
başına 5 YTL. Doğrudan destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hayvancılığa verilen destekler kapsamında, 2005 yılında Burdur iline 
822.175 YTL yem bitkileri desteği ve değişik konularda (sut, suni tohumlama, buzağı, et, su 
ürünleri, hastalıklarla mücadele ve hijyen vb.) toplam 9.767.917 YTL hayvancılık desteği 
verilmiştir. 

29.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'tn, basın müşavirliğine yapılan atamalara iliş
kin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/14302) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakam Sayın Kemal UNAKITAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

c *•> i itw 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Bakanlık Basın 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan Önce kamuda görev yapmış 
mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- BasmM&şavirligı görevine atanan kişiler bn görevi kaç ay veyayıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 
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MALtYE BAKANLIĞI 
Personel Genel MUdürlöga 

m^m^^mmMMU o a ( E 2 0 f l 6 # l f i 9 4 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ilgİ: 25/05/2006 tarih ve A 01.O.GNS.0.1O.O0.02-21274 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOÖAN'uı tarafıma tevcih etügi 7/14302 esas 
no'lu yazılı som Önergesine ilişkin cevabımız aşağıdadır. 

1- Kasım 2002 seçimlerinden aonra Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğine yalnızca bir 
kîsi atanmıştır. Ataması yapılan Hakan AKTÜRK, Çankaya Üniversitesi iktisat Fakültesi 
Ekonomi (ingilizce) mezunu ohıp, özel bir kuruluşta deneyim kazanmış, sarı basm kartı sahibi ve 
bu konuda yeterli birikime sahip bulunmaktadır. 

2-Ban» ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan adı gecen, bu göreve atanmadan önce 
kamuda görev yapmamış olup, ataması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 39 uncu maddesi 
gereğince açıktan yapılmıştır. 

3 - Basın ve Halkta İlişkiler Müşavirliğine atanan ilgili, halen bu görevine devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

IUNAKITAN 
Maliye Bakaaı 

30.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, basm müşavirliğine yapılan atamalara iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ali COŞKUNun cevabı (7/14312) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın A1İ COŞKUN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
, - ^ ılUriı ı 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Bakanlık Basın 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? * Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basm Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan önce kamuda görev yapmış 
mıdtr? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- Basın Müşavirliği görevine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 0 0 00 02- .? ' î5 " 8 -06-
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ'NA 

İLGİ: 25.05.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/14312-21215/53302 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÖAN'ırt, "Basın Müşavirliğine yapılan atamalara" 
İHşkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/14312) esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplarımız ekte takdim edilmiştir. 

• > 

BHgİlennlzi ve gereğini ara ederim. 

" A l * 

Ek: Önerge cevabı s*n** v e T , c a r e t B a l â " " 

DENtZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

58. ve 59. Hükümetler Döneminde; 

1- Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine İsmail YÜCEL ve 
Nur Hüseyin KURAN olmak üzere 2 atama yapılmıştır. 
İsmail YÜCEL Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu; 
Nur Hüseyin KURAN İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu 
olup Northeastem Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. 

2- İsmail YÜCEL Devlet Memuru iken naklen, Nur Hüseyin KURAN 
açıktan atanmıştır. 

3- İsmail YÜCEL 3 ay 12 gün 
Nur Hüseyin KURAN 3 yıl 3 ay 1 gün 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürütmüştür. 
ismail Yücel Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine 
atanmıştır. 
Nur Hüseyin KURAN halen bu görevi yürütmektedir. 
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31.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, Van Cumhuriyet Savası Ferhat Sankaya'nm 
meslekten ihraç kararma ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/14331) 

TÖRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVUfe 
Karaman Mili 

Kamuoyunda Şemdinli iddianamesi adıyla aralan iddiaların tanzimtyle İlgili olarak 
savalar hakkında yapılan soruşturmalar neticesinde HSYK'nın Van Cumhuriyet Savası 
Ferhat Sankaya'yı meslekten ihracı ve karar kesinleşinceye kadar agğa alması 
karannı ve diğer savalarla ilgili olarak da müfettişler tarafından yürütülen 
soruşturmalan tüm kamuoyu gibi bizler de izliyoruz. 

öncelikle görevi dolayısıyla iddianame tanzim edilen Van Cumhuriyet Savasının, 
görev sınırını aşıyorsa cezalandırması hukuk devletinin gereklerinden olduğu 
aşikardır. Ancak yargı bağımsızlığı dikkate alındığında, görev yapan hakim ve 
savolann kanuna, vicdana ve hukuka uygun olarak hiçbir baskı altında kalmaksızın 
görevlerini yapmaları da hukuk devletinin bir gereğidir. 

Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ilkesi göz önüne alındığında, HSYK'nın Van 
Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sankaya'nm meslekten ihraç karannın çok ağır bir karar 
olduğunu düşünüyorum. 

Hukuk devleti Türkiye'de yaşayan herkesin hukukunu korumayı zorunlu kılar. Özellikle 
Adalet Bakanlığı görev yapan hakim ve savalann bağımsızlığına da özen göstermek 
ve sahip akmak durumundadır. Hal böyle İken; 

SORU l- Van Cumhuriyet Savası Ferhat Sankaya'nın meslekten ihraç karan yargıya 
müdahale midir? 

SORU 2- Hakim ve Savcılann, bu ve benzeri soruşturmalar sebebiyle hiçbir etki 
altında kalmadan görev yapabilmeleri nasıl sağlanacaktır? 

- 5 2 7 -



TBMM B:114 13.6.2006 0:4 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 45/6/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: Kanunlar ve KararlarDairesiBaşkar]ıgıifadeH,25/05/2006tarihlİveA.01.0.GNS.O. 
10.00.02-21274 sayılı yazınız, 

tlgi yazı ekinde alınan ve Karaman Milletvekili Mevlüt Akgûn taıafindan 
Bakanlıgınııza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/14331 Esas No.lu soru 
Önergesine verilen cevap örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ,, 

Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı (2 adet) 
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Sayın MevlütAKGÜN 
Karaman Milletvekili 

T.B.M.M 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/14331 Esas Nolu 
soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Mîlleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağının; 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
olduklarının, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm 
vereceklerinin; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyecegi, tavsiye 
ve telkinde bulunamayacağının; 140. maddesinde, hâkimlerin, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifâ ettiklerinin; hâkim ve savcılar hakkında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinin, görevleriyle ilgili veya görevleri 
sırasında isledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar 
verilmesinin, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerinin 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceğinin; 
144. maddesinde, hâkim ve savcıların görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarım denetleme; 
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip imlemedikleri, hâl ve eylemlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığım araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme 
ve soruşturmanın. Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılacağının; 
Adalet Bakanının soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme 
yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabileceğinin; 159. 
maddesinde, adil ve idari yargı h ik im ve savcılarına disiplin cezası verme, görevden 
uzaklaştırma işlemlerini yapma, ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek üzere mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kurulacağı ve görev yapacağının hükme bağlandığı; 

24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 82. maddesinde, 
hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında İşlenen suçlan, sıfat ve görevleri 
gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma 
yapümasmm Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğu, Adalet Bakanının inceleme ve 
soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli 
hâkim veya savcı eliyle yaptırılabileceği, soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve savcıların, 
adalet müfettişlerinin yetkilerini haiz oldukları; 87. maddesinde hâkim ve savcılar hakkında 
tamamlanan soruşturma evrakının Adalet Bakanlığı Ceza İsleri Genel Müdürlüğüne 
gönderileceği; bu Oenel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek 
düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulanmasına gerdi 
olup olmadığının Bakanlıkça takdir edilerek, evrakın ilgili mercilere tevdi olunacağı veya 
işlemden kaldırılacağı hükümlerinin yer aldığı; 

Yukarıda yazılı anayasal ve yasal teminatların, hâkim ve savcıların hiçbir etki altında 
kalmadan görev yapmalarım sağladığı; 

Yine, Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 
bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan "soru**nun. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret 
olduğunun; aynı maddenin son fikrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, İçeriği ve 
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kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araşbıma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü İle 
düzenleneceğinin öng&Oklflğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Som" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"sonfnun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sûrakeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazdı olarak cevaplandırılmak 
üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi İstemek"ten ibaret 
olduğunun belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir 
kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı İstişare sağlanmaktan 
İbaret konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan 
soruların sorulamayacağının hükme bağlandığı; 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan diğer 
sorunun cevaplandırılması yasal olarak mümkün, görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Kuronlar Vergili Kınum Tasarısına verile» ayların MBOCU: 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
0ye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

22.31 
1192 
İ50 
260 

0 
3 

10 
2TÎ 

4 

m 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Alyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
A£n 
Agn 
Aftn 
Amasva 
fıites*» 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Sayadı 

Aksöz 
Basoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Eıbanır 
Garip 
Kirişçi 
KÜcükavdın 
Salt 
Sevhan 
Tekin Börii 
Torun 
Yajcı 
Yergök 
Göksu 
Giirsoy 
Kullu 
Ozvol 
Unsal 
Açta 
Aşkar 
Aydoğan 
Batandı 
Koca 
Koçak 
Unlütepe 
Aslan 
Ozyolcu 
Yıldız 
Alhavrak 
GÜYıe 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Alalay 
Ateş 
Babacan 
Bileehan 
Çanakçı 
Cicek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Ufcır 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Reeep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Zİva 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
hktf 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Besir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
ismail 
Reha 

Fartl 

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 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Para* 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Mfi-farV. 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
fooıVmaiı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kaulmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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lıı 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
i n l ™ 
Anlara 
Antalya 
MtflİYf 
Anlalva 
Anlalva 
Anıalva 
Antalva 
Anıalva 
Anlalva 
Anıalva 
Antalva 
Antalva 
Antalva 
Anlalva 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Avdın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bine»! 
Bingöl 
Binam 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Erdem 
Gedikli 
İnek 
Kanusuz 
Karapınar 
Kesenek 
Koca 
Kurtulmu&oâlıı 
Meral 
özcan 
Öztonrak 
Sanav 
Sav 
Tomanbav 
Tooaloilu 
Tuna 
Yarhav 
Ys™ınölıı 
Akman 
Pntifl7İı 
Baloftlu 
Bavkal 
Cavuraslu 
Dülııer 
Ekrnekcio*lu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kanlan 
Kıl* 
Ö2can 
Çortacıoİdu 
Yddız 
Acar 
BnMas 
Cercioilu 
Ertürk 
Koc 
övfls 
Özakcan 
Semerci 
Avdmlıoeiu 
C6mez 
Deveciler 
Özsün 
Peltel 
Şali 
Sûr 
Uiur 
Poyraz 
Tuzun 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksov 
Eiftezen 
Gaydalı 

Adı 

Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Tdat 
Yakur> 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bavram Alt 
Mehmet Zekai 
Remzi ve 
Evvün 
Önder 
Mehmet 
NurDoîaıı 
Muştala 
Ersonme? 
Mustafa Saİd 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlut 
Mehmet 
Hüsevin 
Atıla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
l^jrlıan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. EdİD 
Fahrettin 
Yasar 
Abdurrahman 
Fevzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Pırti 

CHP 
AK Parti 
AKParli 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AKParli 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AKPani 
AKParli 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AKParli 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AKParli 
AKParli 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AKParli 
CHP 
AKParli 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oy» 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kail İmam 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kalılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kalılmadı 
Kalılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kalılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kalılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kalılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tu 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Buna 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
ftOTHı 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çarıkın 
Çarıkın 
Çankırı 
Coram 
Çorum 
Çorum 
Corum 
Corum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Dİvarbakır 
DWwtakw 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edime 
Edime 
Edirne 
Elazığ 

Soyadı 

Kiler 
Coşkunyûrek 
aOner 
Yılmaz 
Alp 
özçelik 
Özkan 
Ato 
AnbarcıORİu 
Birine 
Çelik 
Demire! 
Dİncer 
Dündar 
Hıdırofilu 
Karanasaoülu 
Krnleıklı 
Krâı&wrfiL 
Orhan 
Özvuıt 
Pakyflrek 
Tutan 
YaJcınbavır 
Danis 
Kosdere 
Küçük 
Özav 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoilu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoİan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandofian 
Nesşar 
Oral 
Yuksekteoo 
AkeOl 
Arslan 
Aslan 
Deier 
Eker 
Koçviat 
Merdanojilu 
Torun 
Uyanık 
Yazjcıoğlu 
Ayai 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adı 

Vahit 
Yüksel 
Mehmel 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
$erif 
Faruk 
Kemal 
Alî 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Allan 
Sedat 
VnâımM 
Sevktı 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmel Emin 
Ertuflrul 
Mehmel 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmel Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Hasim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
irfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Mehmet Kemal 

Parti 

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 
CHv. 
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 
AÜPaHi 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

DYP 

O y . 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
KMıtoraA. 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Elazığ 

Elazığ 
E b z ı i 
Elazıû 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
E m i n i m 
Erzurum 
Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
E n urum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 

Gaziantep 
Gaziantep 

Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Gaziantep 
Giresun 
Giresun 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakl-firi 
Hakkâri 
Hakkâri 
Halav 
Hatav 
Hatay 

Hatav 
Hatav 
Halav 
Hatav 
Hatav 
Hatay 

Halav 
İsparta 
İsparta 
Imarta 
İsparta 

İsparta 

Mersin 
Mersin 

Soyadı 

Çetinkaya 
Demirba i 
Murat 
Tûrkoâlu 
Kaban 
Karakava 
TıiMstflno 
Akhıılııt 
Akdaf 
DatoüJu 
Gulvurt 
Ilımlı 

OzdoSan 
ÖzYirmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
TozçSken 

Yûcesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 

San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılma zkava 
Avdın 

Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunc 
Zevdan 
Amher 
Batu 
r«y 
D umun 
Eraslan 
Frein 
Gpctn 
Snvcten 
Scvlu 
Yazar 
Armağan 
Bils ic 
Coskuner 
Mumcu 

özel 
Benli 
Bil tul 

Adı 

M. Necati 

züim 
Şemsettin 
Abdulbaki 
Talin 
Tevhid 
Frrıl 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 

Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahrî 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 

Mehmet \fedal 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmul 
Mehmet 
Fan™ 
KÜrsad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Alî 
Sahri 
lemfil 
F.«l 
Fehmi 
Mustafa 
7iih*vir 
İnal 
Fırat 
Gökhan 
Mehmet 
Sndııllah 
F i a t 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 

Mehmet Emin Mutat 
Meviüt 
Erkan 

Recep 

Saffet 
Ersoy 

Pa r t i 

AK Para" 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A N A P 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
C H P 
C H P 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
T H P 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
C H P 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 

AK Parti 

AK Parti 
SHP 

O y u 

Kabul 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
KuhlnMdı 
Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
l - . t . l ™ ^ , 

Kabul 
Vahul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kahııl 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kahııl 
tfahııl 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kahııl 
Kabul (Mükerrer* 
Katılmadı 
Katılmam 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Kahııl 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

- 5 3 4 -

file:///fedal


TBMM B:U4 13 . 6. 2006 O: 4 

İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
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 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tsrnnhul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 

Soyadı 

Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
özcan 
Özyürek 
Zengin 
Acıbüm 
Aksu 
Aksit 
Akyüz 
Albavrak 
Ahıkulaç 
ArıoStu 
Atalav 
Atas 
Ate; 
Avdın 
Sanhekir 
Ayva 
Baâıs 
Bas 
Bas 
BaseszİoSu 
Bayraktar 
Beşli 
BByükkava 
Coşkun 
Cııhııkcıı 
DenizolEun 
Ekten 
ElekdaS 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
(iiindflz 
Güneş 
(îilrel 
Haraloilu 
Hanrıihı 
İbiş 
Incekara 
Karır 
Kansn 
Kantimoîlu 
Karalı 
Kele» 
Ketenci 
Kılır/hroîlu 
Koral 
KumkumoSlu 
Kuzn 

Livaneli 

Adı 

Vahit 
Ali 
Muştala 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ah 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdulkadir 
Guldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahva 
Murat 
Nusret 
Hüsevin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafâ 
Ekrem 
Giirsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zevnee Damla 
Alean 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cenfliz 
Mubarrem 
Birgen 
Ahmet Gfirvüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

(ÜHanl 
ÖmetZMlu 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
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 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
rtatfımıız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

ANAP 
Bağımsız 

Oy« 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katıl iradı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

KaUlmadı 
Katılmadı 
Karılmadı 
Karılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
KaUlmadı 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
tzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
tzmir 
İzmh-
tzmir 
Izmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Sayadı 
Okuducu 
övmen 
Ozal 
Özbek 
Özdemir 
Ozpolat 
Öztttrk 
Sekmen 
Sevinen 
Şahin 
Şahin 
Simsek 
Şirin 
Tamaylınjl 
Tanla 
Tonuz 
Tonuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yaleıntas 
Yancı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydıu 
Baratalı 
Bodur 
En sari 
Etsin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kava 
MİcooBullan 
Ovan 
öktem 
TekelioSu 
Tonrak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabavır 
YİJİt 
Köyhi 
Özkan 
Sıvacıoglu 
Yıldırım 
Bastürk 
Dutu 
Eli tas 
Eskiyapan 

Ad. 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sim 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yasar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihtun 
Bülent 
Ali 
Gfllseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriva 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
ismail 
Yılmaz 
Türkân 
Ofiuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Sernil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selamı 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Mrtr 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
r.HP 
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 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AKPaıti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AKPaıti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AKPaıti 
AK Parti 
AKPaıti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmanı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmanı 
Kabul 
Kah.,1 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılımdı 
Kahnl 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katı (martı 
Katılımdı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katı İmarlı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Crbimst-r 
Katılmadı 
Kahııl 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kavseri 
Kırklareli 
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TBMM (S. Sayısı: 1192) 

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1170, 2/719) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 8/2/20O6 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/IOI-1228/5I7 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30/1/1006 

tarihinde kararlaştırılan "Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi İlişikte gSnderü-
raistir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1949 yılında başlatılan büyük vergi reformunun asli unsurlarından birisi olan 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, on bir yıllık ilk uygulama döneminin ardından, özellikle dar mükellefiyete 
tabi kurumların vergilendirilmesine yönelik ciddi yetersizlikler nedeniyle 1960 yılında bazı önemli 
değişikliklere uğramış ve günümüze kadar da muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen düzenlemelerle bu 
Kanunun güncel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yanıt venuesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kuşkusuz, 5422 sayılı Kanım, tıpkı 5421 ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunları gibi, Türk ver
giciliğinde önemli bir köşe taşı olmuştur. Açıktır ki, bundan sonra da bu alanda yapılacak her tür
lü atılımın, açılımın ya da reformun bu birikimi bir kenara itmesi söz konusu olamaz. Yeni Kurum
lar Vergisi Kanunu tasarısı ile 5422 sayılı Kanun arasında hala çok yakın bir bağın, benzeşmenin 
ve kimi konularda belirgin bir devamlılık ilişkisinin varlığını bu bağlamda yorumlamak doğru 
olur. 

19901ı yıllar boyunca dünya ölçeğinde yaşanan politik ve ekonomik dönüşümlerle beslenen 
küreselleşme olgusuna paralel olarak sosyal, siyasal ve ekonomik yapılanmızın dış dünya ile 
giderek daha fazla etkileşim, hatta bütünleşme süreci içine girmesi, yeni fırsatlara ve elbette yeni 
risklere de kapı aralamıştır. Çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşadığımız önemli krizlerin ardın
dan, hukuki, siyasi ve iktisadi alanlarda azimle kat etmeyi başardığımız mesafeler, eğer yeterli alt
yapılarla donanabilinirse, yeni dönemde ülkemizin önünde açılabilecek ufukların ne denli geniş ol
duğu görülecektir. Kendiliğinden olduğu kadar ülkemizin uzun dönemli stratejik menfaatleri doğ-
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rultusunda alınan yönetsel kararlar çerçevesinde iradi olarak da yöneldiğimiz bütünleşme süreç
lerinin, ülke olarak elde edebileceğimiz en yüksek yararlan sağlayacak biçimde gerçekleşmesi, bu 
konudaki kararlılık ve değişimi yönetme becerimizle sıkı sıkıya ilintilidir. 

Bu bağlamda, öncelikle ele alınması gereken konular arasında, çağın gerekleri ve gerçekleri ile 
bağdaşır bir hukuki altyapı oluşturma hedefi önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere, şu ana 
kadar bu hedefe yönelik ciddi adımlar atılmış bulunmaktadır. Yeni Medeni Kanunun ve Ceza 
Kanununun kabulü, yeni bir Ticaret Kanunu oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması, bu 
konuda akla ilk gelen örneklerdendir. 

Öte yandan, vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmekte 
ohıp bu çerçevede son üç yıl İçerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Ekonomideki güvensiz
liğe neden olan unsurlar elimine edilip bir uzlaşma ortamı sağlandıktan sonra, yapısal dönüşüm ile 
ilgili köklü değişiklik çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar birtakım ilkeler çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda ekonomide güven ortamını sağlamak amacıyla Vergi Barışı Kanunu yürürlüğe 
konulmuş; özellikle, kurumların kâr dağıtımı da dahil olmak üzere toplam vergi yükü % 65'Ierden 
% 45'ler seviyesine indirilmiş ve sistemin önünü tıkayan unsurlara ilişkin ivedi çalışmalar yapılmış
tır. 

Stratejisinin üçüncü ve son aşamasında ise vergi sisteminde yapısal dönüşümün sağlanmasıdır. 

Vergi sistemindeki yapısal dönüşüm esasen üç ana ilke üzerinde şekillendirilmektedir. Bu il
keler; 

-Vergi mevzuatının ana esaslar itibarıyla, vatandaşlar tarafından anlaşılır ve basit bir şekilde 
uygulanabilir olması, 

• Mevzuatın sık sık değişmeyen, yatırımcıların gelecek planlaması yapabilmelerine izin 
verecek şekilde istikrarlı ve öngörülebilir, aynı zamanda ekonominin Önünü tıkamayacak yapıda ve 
düzeyde olması, 

-Mükelleflere daha kaliteli hizmet sunmayı ve mükelleflerin gönüllü uyumunu esas alan ve bil
gi teknolojilerinin de yardımıyla vergi gelirlerini etkin bir şekilde toplayan bir idareye sahip olun
ması, 

şeklinde özetlenebilir. 

Bu amaçladır ki, 2005 yılının başından İtibaren başta Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere 
Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununun yazım çalışması başlatılmış ve Maliye Bakanlığımız bün
yesinde; kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerden geniş katılımın sağlanması 
ve nitelikli uzmanlann ortak çalışması sağlanarak, toplumsal mutabakata dayalı ve geniş katılımla 
hazırlanmış olan Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ortaya çıkmıştır. 

Tasannın, bir strateji çerçevesinde yürütülen reformların ayrılmaz bir parçası olarak değerlen
dirilmesi gerekir. Tasan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ve azımsanmayacak bir ver
gicilik deneyiminin sağlam temelleri ve birikimi üzerine inşa edilen; buna karşılık içinde bulunulan 
yeni dönemin gerçeklerine ve ülkemizin uzun dönemli stratejik hedeflerinin gereklerine de sırt 
çevirmeyen; tüm bu hususları sağlam iktisadi, mali ve hukuki perspektifler içinde harmanlayıp 
uyumlulaştıran ve aynı zamanda, 
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- Büyümeyi destekleyen, 
- Mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, 

- Vergi güvenliğini güçlendiren, 
- Geniş tabanlı, 

- Düşük oranlı, 

- Yaşanabilir bir vergi ortamı sağlayan 

yenilikçi bir anlayışla ele alınmıştır. 
Esasen bu özellik, Tasarının sadece içeriğinden değil, sistematiğinden dahi anlasılabilmektedir. 

Ticaretin ya da genel olarak ekonomik faaliyetlerin her zamankinden daha fazla ve giderek de hız
lanan bir eğilimle uluslararası boyutlar kazanması, kapalı bir ekonomik ve siyasi yapı içerisindey-
miş gibi sadece ulusal şirketlerin yurt içi faaliyetlerini kapsayan türden kanunlar oluşturulmasına 
asla olanak tanımamaktadır. İçinde bulunulan yeni dönem, yabancı sermaye olgusunu günlük ik
tisadi kararlarla yönetilebilir olmaktan çıkarmış ve hukuki altyapıların da bu gerçeği kavrayacak 
biçimde tasarlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu itibarla, bu güne kadar 5422 sayılı Kanun uy
gulamasında değişik hükümler arasına bütünlük arz etmekten çok uzak kalan bir dağınıklıkla ser
piştirilmiş bulunan dar mükellefiyet rejimine ilişkin hükümler ekli tasarıda sistematik biçimde bir 
araya getirilmiş ve hükümlerin iç bütünlüğü sağlanmış durumdadır. 

Kuşkusuz, yukarıda aktarılan ve özetlenen çevresel koşullar bağlamında, tasarının getirdiği 
yenilikler bu sistematikle sınırlı değildir. Tam mükellefiyete tabi kurumların yurt dışı faaliyetlerine 
yönelik vergileme prensipleri de titizlikle irdelenmiş, kontrol edilen yabancı şirket ve vergi cennet
leri ile mücadele gibi başlıklar da uygun biçimde yeni taşandaki yerini almıştır. Keza uluslararası 
vergilemede karşılaşılan en Önemli sorunlardan birisi olan transfer fıyatlandırması konusu da, bu 
anlamda karşı karşıya geldiğimiz diğer ülkelerin sahip olduğu araçlarla eşdeğer bir donanıma 
kavuşmamızı sağlayacak biçimde, dünya uygulamalarına paralel olarak tasarıya alınmıştır. 

Madde gerekçelerinin aktarılması sırasında da görüleceği üzere ekli tasarının bu güne kadar 
uygulaya geldiğimiz ve bize sağladığı birikimi kesinlikle yadsımadığımız 5422 sayılı Kanuna 
nazaran arz ettiği başka farklılık ve yenilikleri de bulunmaktadır. 

özellikle yabancı sermaye çekmek ve çevre ülke konumundan kurtularak uluslararası iktisadi 
faaliyetlerin yoğunlaştığı bir merkez düzeyine erişebilmek için alınan vergisel önlemlerle, neredey
se her gelişmişlik düzeyinden onlarca ülke diğerleriyle kıyasıya bir rekabet içine girmiştir. Bu çer
çevede vergi oranlan, söz konusu rekabetin önemli bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta 
Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke bu gün "düz vergi" (flat tax) olarak isim
lendirilen uygulamalara başvurmakta ve vergi oranlarını olabildiğince düşürmektedir. Bu rekabet 
olgusuna kayıtsız kalmak olanaksız olduğu gibi, akıllıca da değildir. Dolayısıyla ekli tasarının 
otuzikinci maddesinden de görüleceği gibi kurumlar vergisi oranının sözü edilen bu çevresel koşul
lar da dikkate alınarak yemden tespit edilmesine özen gösterilmiştir. 

Tasarının içerdiği önemli bir diğer yenilik de bu güne kadar kurumları ve kurumlar vergisini il
gilendirdiği halde Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen vergi kesintisi uy
gulamalarının Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmış olmasıdır. Bilindiği gibi Gelir Vergisi 
Kanununun vergi kesintisine ilişkin hükümleri başlangıçta (5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu) 
sadece gerçek kişilerin ticari kazançlar dışındaki gelir unsurlarını hedef alan bir anlayışla oluşturul-
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muş olduğu halde, zaman içinde mevcut kesintilerin uygulama alanı genişletilmiş ve nihayet kurum 
kazançlarını da içeren bir görünüme bürünmüştür. Bu gün itibarıyla kesinti yönteminin sağladığı 
kolaylıklardan vaz geçmek elbette söz konusu değildir. Ancak, kurumlar vergisine tabi olanların 
kurum kazançlarım ilgilendiren İşlemleri üzerinden yapılacak kesintilerin Gelir Vergisi Kanunu 
içinde yer almasının anlamlı bir gerekçesi de olamaz. 

İçerdiği tüm yenilikler ve geçmişten gelen birikimlerin sınıflandırılıp iyileştirilmesine yönelik 
düzenlemelerle. Tasarının, toplum olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz iktisadi ve mali amaçlara 
ulaşmayı kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde I- Kanunun 1 inci maddesinde, kazançtan bu Kanuna göre vergiye tabi tutulacak 
mükellefler sayılmaktadır. Buna göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, 
demek veya vakıflara ait İktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının, gelir vergisinin konusuna giren 
gelir unsurları, kurum kazancı sayılıp kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. 

Madde 2- Kanunun 2 nci maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmak
sızın, kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin nitelikleri açıklanmaktadır. 

Sermaye Şirketleri: 
Türk Ticaret Kanununun ikinci kitabını oluşturan 136-556 ncı maddeler Ticaret Şirketlerini 

konu almıştır. 

Kanunda sermaye şirketlerinin; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, 
limited ve eshamlı komandit şirketler ile aynı nitelikteki yabancı kurumlar olduğu belirtilmiştir. Or
takların koydukları sermaye ile sınırlı sorumlulukları bulunması dolayısıyla sermaye şirketleri 
olarak adlandırılan anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler en çok rastlanan ticaret şirketleri 
ve kurumlar vergisi mükellefidirler. Eshamlı komandit şirketlerin kurumlar vergisi mükellefiyeti, 
komanditer ortağın hissesine yöneliktir. Vergiye tabi kurum kazancının komanditer ortakların his
sesine isabet eden kısmı kurumlar vergisine, komandite ortaklara isabet eden kısmı ise bu ortaklar
ca beyan edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulur. Anonim ve limited şirketlerde ise kazancın 
tamamı bu şirketlerce kurumlar vergisine tabi tutulur. Sermaye şirketleri bakımından, 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1949 yılından itibaren devam eden uygulama bu Kanunda da varlığını 
korumaktadır. Türk Ticaret Kanununda sayılan kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleri olarak 
nitelendirilmeleri nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Kollektif ve komandit şirket
lerin gelir vergisi mükellefiyetleri de yoktur. 

Maddede, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile aynı nitelik
teki yabancı fonların da bu Kanunun uygulanmasında sermaye şirketi sayılacağı belirtilmiştir. 

Kooperatifler: 

Kooperatifler, yine 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan 
kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifler olarak tanımlanmış, ancak, türler itibarıy
la tek tek sayılmamıştır. Bu çerçevede hangi türde olursa olsun kooperatifler kurumlar vergisi 
mükellefi olarak değerlendirilmektedir. Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesinde kooperatif 
kavramı aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle mes
lek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve 
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kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortak
lı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir." 

Kurumlar vergisi mükellefiyetine alınan kooperatiflerin yanında, yabancı kooperatifler de ver
gi mükellefi olarak sayılmıştır. Bu durumda, tüketim, üretim, kredi, satış, yapı ve sair yabancı 
kooperatiflerin de kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Yabancı bir kuruluşun kooperatif niteliğinde olup olmadığı Kooperatifler Kanununun İlgili 
hükümlerine göre değerlendirilecektir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu Kanunun uygulanmasın
da kooperatif sayılmayacak ve kurumlar vergisi mükellefi de olmayacaklardır. Okul kooperatif
lerinin 1163 sayılı Kanuna göre veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları durumun
da, hukuki durumlarının gerektirdiği şekilde kurumlar vergisi mükellefi olarak dikkate alınacağı 
tabiidir. 

İktisadi Kamu Kuruluşları: 

Her ne kadar günümüz dünyasında devletin iktisadi işletme meydana getirerek iktisadi faaliyet 
yürütmesi azalan bir eğilim olsa da devlete, İl özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu 
idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan iktisadi kamu kuruluş
ları bulunmaktadır. Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve kuruluş
larına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki ticari, 
sınai ve zirai işletmeler de vergilemede eşitlik prensibi uyarınca iktisadi kamu kuruluşu olarak, 
kurumlar vergisi mükellefi olmaları sağlanmış ve rekabet eşitsizliği önlenmiştir. Yabancı devletlere, 
yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları 
dışında kalan ve devamlılık unsuru taşıyan ticari, sınai ve zirai işletmeler de aynı şekilde kurumlar 
vergisinin kapsamına alınmıştır. 

iktisadi kamu kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı iktisadi işletmelerdir. Kamu 
hukuku tüzel kişileri; kamu idareleri ve kamu kuruluştan olmak üzere İki grupta toplanır. Kamu 
idareleri, muayyen bir bölgede yaşayanların tamamı ile ilgili genel hizmetleri yapan, başta devlet ol
mak üzere il özel idaresi, belediye ve köylerden ibaret tüzel kişilerdir. Kamu kunıhışlan ise belirli bir 
veya birden çok kamu hizmetini görmek üzere, genellikle özel bir kanunla kurulan devlete, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere bağlı kuruluşlardır. Üniversiteler, Devlet Demir Yollan, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü, Posta Hizmetleri İşletmesi kamu kuruluşlarına örnek olarak gösterilebilir. 

İktisadi kamu kuruluşları ise, bu idare ve kuruluşlardan birine ait olup sermaye şirketi veya 
kooperatif statüsü dışında faaliyet gösteren ticari, sınai ve zirai her türlü işletmeleri ifade eder. İk
tisadî kamu kuruluşlarının, vergiye tabi olmaları Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında bir
takım koşullara bağlanmıştır. İktisadi mahiyetteki işletmelerin belirgin özellikleri şöyle 
sıralanabilir: 

a) Bağlılık: İktisadi kamu kuruluş lan, kamu idareleri veya kamu kuruluşlarına ait veya bağlı 
olmalıdır. Ait olma, sermaye bakımından, bağlı olma ise idari balamdan bağlılığı ifade eder. 

b) İşletme Özelliği: İktisadi kamu kunıhışlan, ticari, sınai veya zirai bir işletme niteliğinde ol
malıdır. İşletmenin konusunun ve faaliyetinin piyasa (tedavül) ekonomisine dahil olması bedel 
mukabilinde her türlü mal ve hizmet üretimi ve alım satımı veya pazarlanması ya da kiralama ve 
benzeri faaliyetler olarak ifade edilebilir. 
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c) Devamlılık: Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin devamlı olarak yapılması gerekmektedir. 

Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet 
arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem 
nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla bir
likte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık un
surunun varlığı kabul edilmelidir. Örneğin, bir kamu idaresi veya demek tarafından telif ve yayın 
hakkı elinde bulundurulmak suretiyle bir kitabın yayınlanması bir defa da yapılmış olsa devamlılık 
unsuru gerçekleşmiş olur. 

Ekonomik faaliyetin yılda birden fazla tekrar ermesi halinde veya her yıl bir defa olmakla 
beraber müteakip yıllarda tekrar etmesi ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak 
tekrar ermesi ve organizasyonu gerektirmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü 
gerekmektedir. 

Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda ise devamlı bir ekonomik faaliyet 
söz konusu değildir. Örneğin, bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından, aynı yıl için
de bir veya bir kaçını elden çıkartması durumunda, devamlı bîr iktisadi faaliyetten bah-
sedüemeyecektir. 

Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj İşletmeciliği gibi) asıl olan işin 
niteliği olduğundan, faaliyetin devamlılığına engel teşkil etmemektedir. 

Bütün bu koşulları taşıyan kuruluşların sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamalan 
da şarttır. Aksi halde, iktisadı kamu kuruluştan olarak değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak 
vergiye tabi tutulurlar. 

Bu şartları taşıyan iktisadi kamu kuruluşları; 

- Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine, 
- Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına, 

- Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına, 
- Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına, 

- Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya İş yerlerinin olup olmadığına 

bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar. 

Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti kar
şılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların ik
tisadi işletme olma vasfını değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin 
konusunun ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer şekiller
de olması ve devamlı olması durumlarında da kamu idare ve kuruluşlarına ait iktisadi işletme oluş
tuğu kabul edilecektir. 

İktisadi kamu kuruluşları, Kurumlar Vergisi Kanununda kullanılmış bir ifadedir. Bu ifade, 
kamu idare ve kuruluş] arına bağlı tüm iktisadi işletmeleri kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kurulus
lan, hem kamu iktisadi teşebbüslerini ve hem de iktisadi devlet teşekküllerini kapsamı içine alır. İk
tisadi kamu kuruluslan son yıllarda ilgili yasalarla yeniden düzenlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bun
lar, İşletme, iştirak, bağlı ortaklık, müessese, kamu iktisadi kurulusu, iktisadi devlet teşekkülü ve 
kamu iktisadi teşebbüsüdür. 
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İktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesi, bir bakıma "kendi kendini vergilendirme" gibi 
diişiinülebilecekse de kamu idarelerine vergi ayrıcalığı tanınması piyasadaki serbest rekabet koşul
larını olumsuz yönde etkileyecek ve özel sektörün gelişine imkanı ile mal ve hizmet kalitesinin art
masını engelleyecektir, özelleştirme uygulamalarının yoğunlaştığı günümüzde piyasa 
ekonomisinin isteyişinin en etkin şekilde sağlanması ve rekabetin korunması açısından İktisadi 
kamu kuruluşlarının vergilendirilmesinin gereği açıktır. 

Vergi mükellefiyeti ve vergi denetimi dolayısıyla, diğer vergi mükellefleri gibi defter ve belge 
düzenine uymak, hesap tutmak, bilanço çıkartmak, maliyet ve fayda analizleri ile daha verimli çalış
mak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik nedeniyle kısmen yolsuzlukların önüne geçmek mümkün 
olabilecektir. 

Maddede ayrıca, yabancı kamu idare ve kuruluşlarının vergilendirilmesinde de yerli iktisadi 
kamu kuruluşlarının vergilendirilme ilkelerinin geçerli olduğu belirtilmektedir. 

Demek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri: 
Derneklere ve vakıflara ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai iş

letmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler. Ticari, sınai ve 
zirai İşletmenin belirlenmesinde Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen koşullar 
dikkate alınacak olup iktisadi mahiyetteki işletmelerin belirgin özellikleri, gerekçenin iktisadi kamu 
kuruluşlarına ilişkin bölümde de açıklandığı üzere, bağlılık, işletme özelliği, devamlılıktır. Diğer bir 
anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizas
yona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alun-satımı, imalatı ya da hizmet 
ifaları gibi faaliyetlerdir. Kanun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından 
piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen ve sermaye şirketi ya da kooperatif kazancı dışında kalan 
tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır. 

Derneklere ve vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren iktisadi İşletmelerce elde edilen 
kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabı anılan iktisadi işletmelerdir. Ancak, 
bu işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliklerinin olmaması halinde tarhiyatın muhatabı iktisadi işletmenin 
ait veya bağlı olduğu demek ve vakıfların olacağı tabiidir. 

Dernekler, 5253 sayılı Demekler Kanununa göre kurulmaktadır. Bazı dernekler ise Özel kanun
la kurulabilmektedir. Ne şekilde kurulursa kurulsun derneklere ait veya bağlı yukarıda nitelikleri 
açıklanan iktisadi işletmeler. Kurumlar Vergisi Kanununda kurumlar vergisinden muaf tutulmadığı 
sürece kurumlar vergisinin mükellefidir. 

Bu şartlan taşıyan demek veya vakıfların; 

- Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine, 
- Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına, 

- Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına, 

- Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına, 

- Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına 
bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar. 

Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti kar
şılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârnı kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların ik-
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tisadi İşletme olma vasfını değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin 
konusunun ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer şekiller
de olması ve devamlı olması durumlarında da dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu 
kabul edilecektir. 

Öte yandan, bu Kanunun uygulanmasında sendikaların dernek, cemaatlerin ise vakıf sayılacağı 
belirtilerek, dernek ya da vakıf niteliğindeki bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin vergi dışı ol
masına karşılık bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi konusuna açıklık kazandırıl
maktadır. Aynı şekilde vergi uygulamaları bakımından demek olarak kabul edilen odalar, borsalar, 
meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları ile siyasi partiler, kurumlar vergisi mükellefiyeti kap
samında olmayıp söz konusu kuruluşların iktisadi işletmelerinin bulunması durumunda ber hal ve 
takdirde kurumlar vergisine tabi olacaklardır. 

Ayrıca, kamuya yararlı sayılan demekler İle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf
ların, kurumlar vergisi acısmdan vakıf veya demeklerin mükellefiyet kapsamında olmaması 
nedeniyle geçerli değildir. Dolayısıyla, bizzat kendileri mükellef olmayan dernek veya vakıfların ik
tisadi işletmelerinin oluşması durumunda, söz konusu iktisadi işletmeler kurumlar vergisinin 
mükellefi olacaklardır. Örneğin, özel kanunlarla ber türlü vergi ve harçtan muaf tutulan bir der
neğin, maden suyu işletmesi, bir iktisadi işletme oluşturacağından, bu faaliyet gelirlerinin demeğin 
amacına tahsis edilecek olması halinde dahi kurumlar vergisinin konusuna dahil edilip vergilendiril
mesi gerekmektedir. 

İş Ortaklıkları: 

Türkiye'nin dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinin artması sonucu iş ortaklığı şeklindeki 
kuruluşların sayısı giderek artmaktadır. Bu kuruluşlar kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklık
lar olup, belli bir işin birlikte yapılmasını yüklenmektedirler. 6u noktada bir işin bölümlerini ayrı 
ayrı taahhüt eden (yüklenen) konsorsiyumlardan farklılaşmaktadırlar. Şahıs ortaklıkları veya gerçek 
kişilerin Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlarla veya Kanunun 2 nci maddesinde sayılanların ken
di aralarında oluşturdukları adi ortaklıkların, İstenilmesi halinde iş ortaklıkları olarak da Kurumlar 
Vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi imkanı getirilmiştir. Bu durumda söz konusu ortaklık tüzel 
kişiliğinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Kurumlar Vergisi mükellefi sayılacaktır. 

Madde 3- Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kurumlar, kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye'de 
bulunup bulunmadığı hususuna göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilen
dirilecektir. Kanuni merkezden kasıt, vergiye tabi kurumların kurulu; kanunlarında, tüzüklerinde, 
ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir, tş merkezi olarak ise iş bakımından iş
lemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkez dikkate alınacaktır. Kurumlardan; kanuni veya iş 
merkezleri Türkiye'de bulunanlar, tam mükellefiyet esasında gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye 
dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Tür
kiye'de bulunmayanlar, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerin
den vergilendirileceklerdir. 

Dar mükellefler için, kurum kazancı gelir vergisi konusuna giren aşağıdaki kazanç ve iratlar
dan oluştuğu belirlenmek suretiyle, kurumlar vergisinin konusu tanımlanmıştır: 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanununda tanımlanan iş yeri veya Gelir Vergisi Kanununda tanım
lanan daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler 
vasıtasıyla yapılan işlerde elde edilen ticari kazançlar, dar mükelleflerin kazanç unsurlarından birini 
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oluşturmaktadır. Ancak, bu şartlan taşı salar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın 
aldıkları mallan Türkiye'de sormaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doğan kazanç
ların, Türkiye'de elde edilmiş sayılmayacağı belirtilmiş; yine Türkiye'de satmaktan maksadın, alıcı 
veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması olduğu 
öngörülmüştür. 

Yapılan düzenleme ile, bir yabancı kurumun Türkiye'de yalnızca mal teminine yönelik bîr 
bölüm oluşturması, bu malların hiç bir surette Türkiye'de satılmaması halinde, teknik olarak kazanç 
ve vergi doğmayacağının kabulü gerekir. Ancak, söz konusu kurumların Türkiye'de bir organizas
yonu gerektiren imalat faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Alıcı veya satıcının veya 
her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması hallerinde, istisna için gerek
li şartlar ihlal edilmiş sayılacaktır. 

2. Türkiye'de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar. Dar mükellef yabancı kurumların 
Türkiye'de zirai kazanç elde edebilmeleri için, her şeyden Önce Türkiye'de bir zirai işletmenin var
lığı ve zirai faaliyetin bu işletmede yürütülmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 156 ncı mad
desindeki iş yeri tanımı zirai iş yerini de kapsadığı ve iş yeri olunca da kazanç ticari nitelik 
kazanacağı için, bir yabancı kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde etmesi hemen hemen İmkansız
dır. Ancak bu hüküm ile ortaklık halindeki zirai işletmede, dar mükellef kurumlara ait hisselerden 
kaynaklanan kazançların da kavranması yoluna gidilmiştir. 

3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançtan. Serbest meslek faaliyeti esas itibarıyla ger
çek kişilerce icra edilen ve Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde tanımlanan faaliyet 
türüdür. Dar mükellef kurumların bu tür kazanç elde etmeleri personelleri aracılığı ile olur. Serbest 
meslek kazançlarının Türkiye'de elde edilmiş sayılması için serbest meslek faaliyetinin Türkiye'de 
icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de değerlendirme, 
ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa Türkiye'de ödeyenin 
veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde sayılan "Türkiye'de elde edilen 
ücretler" bendine bu Kanunda yer verilmemiştir. Yabancı kurumların Türkiye'de ücret geliri elde et
mesi, bir mensubunu veya personelini tahsis etmesi, bu şahsın yabancı kurum hiyerarşisine dahil 
olarak firmaya Türkiye'de hizmet verilmesi veya bu hizmet bedelinin (yurt dışından fatura edilen 
bedel) Türkiye'de gider yazılması suretiyle olur. Bu şekliyle ücret ile serbest meslek kazancı arasın
da fark bulunmamaktadır. Dar mükellef kurumun, Türkiye'de hizmet ettiği kurum ya da kişiye 
bağımlı olmasının mümkün olamayacağı varsayımına dayanılarak, kurumun yalın anlamıyla ücret 
elde etmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bu Kanundan önce ücret kazancı grubunda değerlendirilen 
kazançların serbest meslek kazancı sayılacağı tabiidir. 

4. Taşınmazların, hakların ve taşınır malların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. 
Taşınmazların, hakların ve taşınır malların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar dar 
mükellef yabancı kurumların gayrimenkul sermaye iradı niteliğindeki kazançlarıdır. Bu tür kazanç
ların elde edilmiş sayılması için taşınmaz ve taşmır malların Türkiye'de bulunması ve bu malların 
ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekir. 

5. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratlan. Dar mükellef yabancı kunımlann Türkiye'de 
menkul sermaye iradı elde etmelerinin tek koşulu sermayenin Türkiye'ye yatırılmış olmasıdır. Ser
mayenin Türkiye'ye yatınlmış olması demek, Türkiye'de sermaye olarak konulması, borç olarak 
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verilmesi ve benzeri şekillerde Türkiye'de nemalandınlmasıdır. Böylece yatınlmış bulunan sermaye 
karşılığında elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri İratlar, dar mükellef kurumun Türkiye'de elde 
ettiği menkul sermaye iradıdır. Bent hükmü, Gelir Vergisi Kanununun aynı mahiyetteki hükmüne 
paralel olarak konulmuş, Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratlarının tamamı dar mükellefiyet 
mevzuuna alınmıştır. Menkul sermaye iratlarının kaynağını teşkil eden değerlerin dar mükellef 
kurumların Türkiye'deki şubelerinin bilançolarına dahil olması halinde, maddenin üçüncü fıkrasının 
(a) bendi gereğince ticari kazanç olarak vergi konusuna esasen girmektedir. Bu itibarla, anılan bent 
hükmüne girmeyen Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilci bulunmayan dar mükellef bir kurumun men
kul sermaye iradı elde etmesi halinde, bu kazançların vergilendirilmesi ile ilgili ödevler yabancı 
kuruma iradı sağlayanlar veya sağlanmasına aracılık edenler tarafından yerine getirilecektir. Kanuni 
ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye dışmda olan kurumların Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinde tanımlanan ve sayılan her nevi menkul sermaye iratlannın vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

6. Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar. Diğer kazanç ve İratlann Türkiye'de elde edil
miş sayılması için kazanç ve iradı doğuran kıymetin Türkiye'de bulunması, iş veya işlemlerin Tür
kiye'de yapılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekir. 

Madde 4- Bu maddede muafiyetler düzenlenmiştir. 

(a), (b) ve (c) bentleri ile kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, 
fenni ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla işletilen müesseseler, 
yine kamu idare ve kuraluşlan tarafından genel insan ve hayvan sağlığım korumak ve tedavi etmek 
amacıyla ve sosyal amaçlarla işletilen müesseseler vergiden muaf tutulmuştur. Söz konusu kuruluş
lar kanun metninde sayılmakla beraber, gibi ve benzeri müesseseler şeklinde düzenleme yapılmak 
suretiyle, sosyal devlet ilkesi gereği bentlerde sayılanlara benzer kuruluşlar da kurumlar vergisin
den muaf tutulmuşlardır. 

(c) bendine göre, kamu idare ve kuruluştan tarafından yetkili idarî makamların izni ile açılan 
yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar vergiden muaftır. Bu 
muafiyet, fuar alanında ticari faaüyet gösteren mükellefleri kapsamamaktadır. 

(d) bendine göre, 5018 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde sayılan merkezi yönetim kapsamın
daki idarelere ait olan kreş, konukevi ve askeri kışlalardaki kantinler; sadece kamu görevlilerine 
hizmet vermek, kâr amacı gütmemek ve üçüncü kişilere kiralanmamak koşullan ile kurumlar ver
gisinden muaftırlar. 

Bu muafiyetle sözü edilen askeri kışlalarda açılan ve burada kalanların bu süre içinde ihtiyaç 
duyduğu kısıtlı türden malların satışının yapıldığı kantinler kapsama alınmıştır. Bu kantinler, ev ih
tiyaçlarının karşılanmadığı ekonomik hacmi dar, dışarıya satış yapılmayan dolayısıyla rekabet eşit
sizliği yaratmayacak şekilde faaliyet gösteren yerlerdir. Bu amacı aşan kantinlerin vergi kapsamına 
alınacağı tabiidir. 

(e) bendi ile kanunla kurulan emekli yardım sandıkları ile sosyal sigorta kurumlan muafiyet 
kapsamına alınmaktadır. Muafiyet, özel bir kanunla kurulmuş olan ve üyelerinden topladığı prim
leri üyelerine emekli aylığı ve diğer sosyal yardımları sağlamak amacıyla kullanan emekli sandığı 
veya sigorta kuruluşlarına uygulanacaktır. 

(f) bendi ile kamu kuruluşlannın yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında aldıklan resim ve harç
ların ticari hasılat olarak kabul edilmesi ve bu nedenle bu tür kamu idarelerinin vergi kapsamında 
değerlendirilmesini önlemek amacıyla muafiyet hükmü getirilmiştir. 
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(g) bendi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkan
lığı ve Milli Piyango îdaresi muaf kuruluşlar arasında sayılmıştır. 

(h) bendine göre, Darphane, Damga Matbaası, askeri fabrika ve atölyelere tanınan vergi 
muafiyeti, bunların sadece kuruluş amacına uygun işler ile sınırlı olacaktır. 

(İ) bendine göre, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya 
bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen, 

1) Kanal, boru, nakil hattı ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri vergi muafiyeti kap
samına alınmıştır. Muafiyet kapsamına giren su işletmesinden şebeke suyunun anlaşılması gerekir. 
Çeşitli kaplara konularak yapılan su satışları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

2) Belediye sınırlan içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan işletmeler için kurumlar vergisi 
muafiyeti öngörülmüştür. Taşıma faaliyetinin belediye sınırlarını aşacak şekilde yapılması halinde 
muafiyet uygulanmayacaktır. 

3) Mezbahalar sadece kesim, taşıma ve muhafaza işleri ile sınırlı olmak üzere muafiyetin kap
samına alınmıştır. Mezbahalar genelde belediyeler tarafından kurulmaktadır. Ancak, il özel idareleri 
ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklerce kurulan mezbahalar da vergiden muaf olacaktır. 
Anılan kamu kurumlan dışındaki kuruluşlarca açılan mezbahalar vergiye tabi olacaktır. 

(j) bendine göre, köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ıhtıyaçlannı kar
şılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu işletmeleri ile tarım 
işletmeleri vergiden muaf olacaklardır. Aynca, köy ve köy birliklerine ait olup bağlı oldukları il 
sının içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri de vergiden muaf olacaktır. Yolcu taşıma 
faaliyetinin il sınırını aşması durumunda muafiyet söz konusu değildir. 

(k) bendine göre. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Özerk spor federasyonlarına tescil edil
miş spor klüplerinin İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler muafiyet kapsamındadır. 

(!) bendi, kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünü içermektedir. Kooperatiflerde üyelerin mes
lek ve geçimlerine ait ihtiyaçların, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esastır. Bu 
ilkeden hareketle, günümüzde kooperatif görüntüsü altında yürütülen ticari faaliyetlerin vergilen
dirme kapsamı dışına çıkmasını önlemek için kooperatiflere sağlanan muafiyet sınırlandırılmıştır. 
Tüketim ve nakliye kooperatifleri vergilendirme kapsamına alınırken, günümüzde yapı kooperatifi 
adı altında faaliyet gösteren ancak, gerçekte "Yap-Sat İnşaat" faaliyetinde bulunarak haksız rekabete 
ve vergi kaybına yol açan ve kooperatifçilikten beklenen sosyal amaçlarla örtüşmeyecek şekilde 
faaliyet gösteren oluşumların da vergilendirilmesi amaçlanmıştır. Kişilerin karşılıklı dayanışma ve 
yardımlaşma amacıyla bir araya gelerek konut ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurmuş oldukları yapı 
kooperatifleri ise muafiyetten yararlanmaya devam edeceklerdir. 

Yapılan düzenleme ile tüketim ve nakliye kooperatifleri dışında kalan diğer kooperatiflerin 
muafiyetten yararlanabilmeleri için, ana sözleşmelerinde; 

- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, 

- İdare meclisi başkan veya üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, 

- İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, 
- Münhasıran ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin bulunması 
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ve mutlak surette bu kayıt ve şartlara uyulması gerekmektedir. 

Ayrıca, yapı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için yukarıda belirtilen şartlara 
ilaveten; 

- Kuruluşlarından, söz konusu yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim 
kurullarında inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerinin ve bunların ilişkili olduğu 
kişiler veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi, 

* Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması 
gerekmektedir. 

(m) bendine göre muafiyetten yararlanacak kurumun, sadece 3624 sayılı Küçük ve Orta ölçek
li Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun'da tanımlanan 
küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlama alanında karşılaşılan güçlüklerin gideril
mesi amacıyla kurulmuş olması gerekmektedir. 

Ayrıca muafiyetten yararlanacak kurumun, kuruluş sözleşmelerinde sadece küçük ve orta Öl
çekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulduğu ve faaliyetlerini bu çerçevede sür
dürecekleri, ortaklara kâr payı dağıtmayacakları açıkça yazılı olacaktır. 

(n) bendine göre sadece bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlar, Bakanlar Kurulunun onayı ile kurumlar vergisinden muaf olabileceklerdir. 

Ayrıca maddenin ikinci fıkrası ile bu maddede sayılan muafiyetlerin uygulanmasına ilişkin 
Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 5- Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, S inci maddenin birinci fık
rasında sayılmıştır. 

Maddenin (a) bendinde, aynı kazancın iki ayrı kurumda vergilendirilmesini önlemek, müker
rer vergilemeye yol açmamak amacıyla iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Bu maddedeki 
düzenleme, yalnızca tam mükellefiyete tabi kurumun sermayesine katılımlar nedeniyle elde edilen 
kazançları kapsamaktadır. Diğer bir anlatımla, iştirak edilen kurumun tam mükellef kurum olması 
gerekmektedir. Kurumların, kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr paylan 
iştirak kazancı olarak değerlendirilecek; fonların katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde ettikleri kâr payları ise iştirak kazancı olarak değerlendin lmeyerek, kurumlar 
vergisine tabi tutulacaktır. 

Maddenin (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri İştirak kazançları, belli koşul
lar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu bentte belirtilen istisnadan yararlanabilmek için, iştirak edilen kurumun kanuni ve iş mer
kezinin her ikisinin de Türkiye'de olmaması; Türkiye'de tam mükellef olarak vergi lendirilmemesi 
gerekmektedir. 

İstisnadan yararlanabilmenin bir diğer koşulu, İştirak edilen yurt dışındaki kurumun anonim 
veya limited şirket niteliğinde olmasıdır. Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde kurum olarak 
nitelendirilmekle beraber anonim veya limited şirket niteliğinde olmayan kurumlardan elde 
edilecek iştirak kazançlarının bu istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. 

Bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullar, iştirakin oram ve elde bulundur
ma süresi ile ilgilidir. Buna göre, yurt dışındaki kurumdaki iştirakin en az % 1 û oranında olması ve 
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bu iştirakin iştirak kazancının elde edildiği tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle ve kesintisiz olarak 
elde tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla % 10 oranındaki iştirak koşulunun bütün bir yıl boyunca 
devam ettirilmiş olması bir zorunluluktur. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurtdışı iş
tirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle iktisap edilen iştirak paylan için bir 
yıllık süre, sahip olunan eski hisse senedinin İktisap tarihi esas alınarak belirlenecektir. 

(3) numaralı alt bent ile getirilen diğer koşul, söz konusu iştirak kazançlarının, doğduğu ülke 
kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü taşıması 
gerektiğidir. Oran kıstası, iade, mahsup gibi indirimler uygulandığında, karşılaştınlabilir olma özel
liğini zaman zaman yitirebilmekte, ilk belirtilen oran ile indirim İşlemleri sonrası kalan oran çok 
farklı olabilmektedir. Bu nedenle, kıyaslama içm vergi yükü kıstası esas alınmıştır. Vergi yükü kıs
tası, her tür indirim sonrası kalan nihai olarak ödenen vergi tutarını esas aldığı için karşılaştınlabilir 
niteliktedir. 

Öte yandan, iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman 
temini ve sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, 
yukarıda belirtilen % 15 vergi yükü yerine iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyannca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri bir vergi yükü taşıması şartı aranacaktır. Kâr dağıtırıma kaynak olan kazançlar üzerinden 
ödenen vergiler, bu vergi yükünün hesabında dikkate alınacaktır. 

Bendin (4) numaralı alt bendi uyarınca, söz konusu iştirak kazançlannın, elde edildiği vergilen
dirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir. 

Maddede anılan koşullann aranmadığı husus, yurt dışındaki inşaat, onarma, montaj işleri ve 
teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili Ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorun
lu olduğu durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu 
amaç dışmda faaliyetinin bulunmaması koşuluyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde 
edilen kazançlardır. Burada, zorunluluklardan dolayı şube ya da yurt dışmda bulunan iş yeri çer
çevesinde yapdamayan faaliyetler için söz konusu koşullar kaldırılmıştır. 

Maddede ayrıca vergi yükünün nasıl belirleneceği açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, 
kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden toplam gelir ve kurum
lar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahak
kuk eden kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Vergi yükü hesaplanır
ken kurumlar vergisi düştükten sonra kalan toplam dağıtılabilir kutum kazancının tespit edilmesi 
gerekmektedir. İşletmede bulunan ancak karşılık olarak veya yedek akçe olarak aynlan kazanç 
tutarlan da dağıtılabilir kânn bir unsuru olarak kabul edilecektir. Buna karşılık, bulunduğu ülke 
mevzuatı uyarınca vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen ancak fitlen yapıl
mış olan gerçek mahiyetteki giderler nedeniyle dağıtılabilir kazançta azalmaya yol açan unsurlar, 
dağıtılabilir kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. 

Örneğin, kurum ticari kazancının 90, vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul edil
meyen gerçek gider tutannın 10, dolayısıyla vergiye tabi kazancın 100 olduğunu ve bu kazancın 
yansının vergiden istisna edildiğini varsayalım. Aynı zamanda bu ülkede vergi oranının % 20 ol
ması durumunda, hesaplanacak kurumlar vergisi benzeri vergi [(90+IO)/2x%20=] 10 olacak; bu 
verginin dağıtılabilir kazanç olan 80 ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 10'un toplamı olan 90'a 
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oranlanması sonucu bulunacak vergi yükü % 12,5 olacaktır. Dolayısıyla bu kazanç üzerinden elde 
edilecek iştirak kazancının istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. 

Duna karşılık, diğer ülkede herhangi bir İstisnadan yararlanılmadığı varsayılır ise bu durumda 
kurumlar vergisi 20 olacak, kurumlar vergisi düştükten sonra kalan ve dağıtılabilir kazanç olan 70 
ile hesaplanan kurumlar vergisi olan 20'nin toplamı olan 90'a oranlanması sonucu ortaya çıkacak 
olan vergi yükü % 22,2 olacağından bu kazanç üzerinden elde edilecek iştirak kazançlarının istis
nadan yararlanması mümkün olacaktır. 

(c) bendinde, kazancın elde edildiği tarih itibarıyla devamlı olarak en az bir yıl süreyle nakit 
varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 
oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktif
lerinde yer alan yurt dışı! iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançlarına istis
na tanınmıştır. Tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin bu bent uyarınca yararlanacağı iştirak his
selerinin satış kazancı istisnası için, söz konusu iştirak hisselerinin iki tam yıl {730 gün) işletme ak
tifinde kayıtlı olması gerekir. Ayrıca, tam mükellef anonim şirketler (b) bendindeki koşulları sağ
lamaları halinde yurt dışı iştirak kazançları istisnasından da yararlanabilmeleri söz konusudur. Bu 
bentte yer alan anonim şirket, kazancın elde edildiği tarih itibarıyla devamlı olarak en az bir yıl 
süreyle nakit ve benzeri varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası kanuni veya 
iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine 
en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellef anonim şirketleri İfade etmekte olup, belirtilen 
şartlan taşımayan kurumların bu istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

(ç) bendi ile anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada 
çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde, payların itibari 
değerleri toplamı ile elden çıkarma bedelleri toplamı arasındaki fark olan, emisyon primleri herhan
gi bir koşul ile bağlı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

(d) bendinde, Türkiye'de kurulu menkul kıymetler yatınm fonları ile aynı nitelikteki menkul 
kıymetler yatınm ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, portföy içeriği herhan
gi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Türkiye'de kurulu 
girişim sermayesi yatınm fonlan veya ortaklıklarının kazançtan, gayrimenkul yatınm fonlan veya 
ortaklıklarının kazançları, emeklilik yatınm fonlarının kazançları ve konut finansmanı fonlan ile 
varlık finansmanı fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları da kurumlar vergisinden is
tisna edilmekledir. Bu istisnalar, söz konusu kuruluşların gelişmesinin sağlanması amacıyla getiril
miştir. Ancak bu istisna, söz konusu fon ve ortaklıkların kazançları üzerinden kesinti yoluyla vergi 
alınmasına engel teşkil etmemektedir. 

(e) bendinde, taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası düzenlenmektedir, istis
nanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanıl
masına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen 
koşulların sağlanması halinde söz konusu taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa 
senetleri ve riiçhan haklarının satışından doğan kazançların % 751ik kısmı istisnadan yararlanacak
tır. 

İştirak hisseleri, anonim şirketlerin hisse senetlerini, limited şirketlere ait iştirak paylarını, ser
mayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık paylarını ve iş or-
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taklıklaıı ile adi ortaklıklara ait ortaklık paylarını ifade eder. Esasen iştirak kazancı içerisinde yer 
alan ve kârdan pay alma amacı taşıyan kurucu senetleri ite intifa senetleri bentte ayrıca sayılmak 
suretiyle konuya açıklık getirilmiştir. 

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda yer alan "Taşınmaz" olarak tanım
lanan, esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla 
yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde, arazi, tapu 
siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağım
sız bölümler, olarak sayılmıştır. Taşınmazların bu istisnaya konu edilebilmesi için Medeni Kanunun 
705 İnci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olmaları gerekmektedir. 

İstisnanın uygulanabilmesinin temel koşulu, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senet
leri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer 
alması ve bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın, istisnadan yararlanan kısmının beş yıl 
süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulmasıdır. Söz konusu aktif kalemlerin para karşılığı ol
maksızın devir ve temliki, takası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir. Ancak, bu tür kıy
metlerin mevcut borçlar karşılığında nzaen veya icra yoluyla devredilmesi işlemleri ile kamulaştır
ma işlemleri, kurumların finansman olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında 
bulunmaktadır. 

Bu istisna satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. Bu nedenle, satışın yapıldığı hesap 
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar söz konusu satış kazan
cının özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen 
ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilemeyen veya beş 
yıl içinde özel fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilen, işletmeden 
çekilen, dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kazanç kısmı için, uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettiritemeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır. Aynı süre içinde iş
letmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacaktır. 

Kurumların mevcut hisse senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan hakkı kuponları kar
şılığında bedelsiz ya da itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap 
edilen söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da İştirak his
sesinin iktisap tarihi esas alınacaktır. Aynı dutum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun 
yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri için de geçer
lidir. 

İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar açısından geçerlidir. Ancak, esas faaliyeti 
menkul kıymet veya taşınmaz ticareti olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle ticari faaliyet 
çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar 
için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum 
aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı 
ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin 
faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istis
na uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya başka surette değerlendirilen 
taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir. 

Taşınmaz ticareti, aynı zamanda söz konusu taşınmazların kiralanmasını da kapsamaktadır. 
Faaliyet konusu, taşınmazların inşaası ve kiraya verilmesi olan kurumların bu amaçla inşa ettikleri 
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ve aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satılması neticesinde elde edilen kazançların istisna 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, "...taşınmazların kiralanmasıyla uğraşan kurum
ların..." ifadesi konuya açıklık kazandırmak amacıyla bent hükmüne eklenmiştir 

örneğin, inşaat faaliyetinde bulunan bir firmanın satın aldığı arsayı iki yıl geçtikten sonra sat
ması halinde ya da faaliyet konusu alış veri; merkezleri inşa etmek ve kiraya vermek olan şirketin 
bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki yıl geçtikten sonra satması halinde, söz konusu kurumların bu 
istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır. 

Aynı şekilde, iştirak amacı olmayıp ticari amaçla elde tutulan iştirak hisselerinin satışından el
de edilen kazançlar da, elde tutulma suresine bakılmaksızın istisna kapsamı dışında bulunmaktadır. 

İstisnanın temel amacı kurumların mali yapılarının güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, 
ekonomik açıdan firmalara ilave imkan sağlamayan işlemler istisna kapsamı dışında kalacaktır. Bu 
bağlamda, kurumların yönetimini etkileyecek şekilde birbiriyle ilişkili kişi veya kurumlar ya da ay
nı gruba dahil şirketler arasında yapılacak taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarından fiktif olarak elde 
edilecek kazançlara istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Aynı şekilde, elden çıkarılan taşınmaz veya iştirak hissesinden sağlanan likiditenin yine atıl 
hale dönüşmesine neden olacak şekilde fonksiyonel olarak benzer sabit kıymetlere kanalize edil
mesi durumu, istisna uygulaması ile sağlanması öngörülen amaca uygun düşmeyecektir. Örneğin, 
şehrin bir bölgesindeki kullanılmayan bir arazinin satılıp başka bir bölgesinden bir sure sonra rant 
sağlamak amacıyla yeni bir arazi alınması durumunda, firmanın fâaliyetleri açısından sağlanmış 
ekonomik katkı söz konusu olmayacağından, istisnanın amacına ters düşmektedir. Diğer taraftan, 
şehrin kenar mahallesinde bulunan bir binanın satılarak, şehir merkezinde faaliyet göstermek 
amacıyla merkezde bir bina alınması durumunda ise, firma faaliyetleri açısından açık bir ekonomik 
katkı söz konusu olduğundan istisna uygulamasının amacına uygun bulunmaktadır. 

(t) bendinde yer alan düzenleme, bankacılık sektöründe yaşanan krizlerden sonra ortaya çıkan 
tahsilat ve borç ödeme güçlüklerinin aşılarak bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, batık 
kredilerin geri dönüş olanaklarının genişletilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun elinde 
bulunan bankalara, dolayısıyla da bu fona ait alacakların tahsilinde çekilen güçlüklerin azaltılması 
hedeflenmiştir. Buna göre, banka borçlan nedeniyle takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'na borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kurum olan kefillerinin, iştirak hisseleri, kurucu 
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fon'a 
satışından veya diğer şekilde devrinden doğan kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde iktisap 
ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 75'i, en az iki yıl elde tutulma şar
tı aranmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmişlerdir. Banka ve fınans kurumlarının, bu tür ik
tisaplar dışında kalan ve çeşitli nedenlerle iktisap edilmiş olan bu tür kıymetlerin satışında iki tam 
yıllık elde tutma şartı aranacaktır. 

(g) numaralı bentte, kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcilikleri 
aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançtan, belli koşullar altında kurumlar vergisinden İstisna edil
miştir. 

Öte yandan, İştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, flnansal kiralama dahil finansman 
temini ve sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda mad
dede belirtilen % 15 vergi yükü yerine iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
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benzeri bir vergi yükü taşıması şartı aranacaktır. Kâr dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden 
ödenen vergiler, bu vergi yükümln hesabında dikkate alınacaktır. Maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendinde yer alan vergi yükü hesaplamasına ait ölçüler, bu bent için de geçerlidir. 

Yurt dışında bulunan İş yerleri veya daimi temsilcileri aracığıyla elde edilen kazançların, doğ
duğu ülke kanunlan uyannca ticari bilanço kân üzerinden en az % 15 oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri bir vergiye tabi olması gerekmektedir. 

(h) bendinde yapılan düzenleme ile yurtdışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ile teknik 
hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktanlan kazançlar, herhangi bir 
koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Uygulamada, inşaat, onarma ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir iş yeri 
bulunması gerekirken, bu işlere bağlı "teknik hizmetlerin" yurt dışında herhangi bir iş yeri olmak
sızın Türkiye'den gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hiz
metler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yun dışında 
devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir iş yeri veya daimi temsilci bulun-
durulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi ve yurt dışındaki inşaat işine 
bağlı olarak Türkiye'de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlan
dırılması mümkün değildir. 

(i) bendinde yer alan istisna ile özel kesimin eğitim faaliyetlerine yatırım yapması teşvik edil
mektedir. Burada, özel okullarm işletilmesinden elde edilen kazançlar. Milli Eğitim Bakanlığının 
görüşü alınmak koşuluyla. Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap 
dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Düzenlemede ayrıca. Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara ya da kamu yaranna çalışan demeklere bağlı rehabilitasyon merkez
lerinin İşletilmesinden elde edilen kazançlar da Maliye Bakanlığınca belirlenen usuller çerçevesin
de beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. İstisna süresinin başlangıcı, söz 
konusu kuruluşların faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren başlayacaktır. 

İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon fâaliyetlerinden elde edilen 
kazançlara uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri İle rehabilitasyon merkezlerinde yer alan 
kantin, büfe, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya 
verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Ancak, yemek ve 
konaklama hizmetlerinin de okul bünyesinde verildiği ve yemek ve yatma bedelinin okul ücretine 
dahil olduğu durumlarda, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın elde edilen kazanca İstisna uy
gulanacaktır. 

Maddenin (j) bendinde, kooperatiflerde ristura istisnası düzenlenmiştir. Burada, tüketim, 
üretim ve kredi kooperatiflerinin ortaklan için hesapladıklan risturnlar, ilgili alt bentlerde belirtilen 
bazı koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmişlerdir. Kooperatiflerde, ortakların yönetim 
gideri karşılığı olarak ödedikleri tutarlardan kullanılmayarak iade edilen kısımlar İstisnadan yarar
lanacaktır. Risturn istisnası, yalnızca ortaklarla ortaklık statüsü kapsamında yapılan işlerden kay
naklanan kazançlarla ilgilidir. Bundan dolayı, ortaklarla yapılan işlerden doğan kazançlarla, ortak
lardan başka kimselerle yapılan işlerden doğan kazançların aynlması gerekmektedir. Ayırma iş
leminde, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine oram esas alınacaktır. Burada öncelikle, 
ortaklarla ortaklık statüsüne göre yapılan yıllık iş hacmi saptanacak, daha sonra bu tutar, ortaklık 
dışındaki kişilerle yapılan iş hacmi de dahil olmak üzere kooperatifin yıllık genel iş hacmine oran-
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lanacaktır. Bu şekilde hesaplanan ristumlarm ortaklara dağıtılması batinde, dağıtılan bu kârlar or
taklar açısından kâr dağıtımı olarak değerlendirilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile uygulamaya ilişkin usullerin tespitine yönelik olarak Maliye Bakan
lığına yetki verilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara İlişkin giderler ile 
istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların istisna dışı kurum kazancından indirilmesine 
imkan verilmemektedir. İstisna kazançlar elde edilirken, giderlerin yanı sıra gider fazlalığı sebebiy
le doğan zararların da aynı kapsamda değerlendirileceği tabii olup, düzenleme ile konuya ilave açık
lama getirilmiş ve muhtemel tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu hükümle örneğin, iştirak 
kazançlarının Kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda kurumlar vergisinden istisna 
edilmesi nedeniyle, söz konusu iştiraklerin alınmasında kullanılan kredilere ilişkin faiz, kur farkı ve 
benzeri giderlerin istisna dışı faaliyetlere ilişkin kurum kazancından indirilmesinin mümkün ol
madığı konusuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 6- Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safı kurum 
kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. 

Safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanmakta olup, zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançlannın tes
pitinde. Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınacaktır. 

Gelir vergisi uygulamasında ticari kazanç, bilanço ve işletme hesabı esası olmak üzere İki fark
lı şekilde tespit edilmektedir. Buna İlave olarak, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (5) 
numaralı bent hükmüne göre, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan kurumlar vergisi 
mükelleflerinden Malîye Bakanlığınca müsaade edilen mükelleflerin işletme hesabı esasında 
kazançlarını tespit edebilecekleri belirtilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununda bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin 
hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu belirtilmiştir. 

Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce; 
- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan İndirileceği, 

- İşletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı 
öngörülmüştür. 

Ticari kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında. Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitinde indirecek giderlere ilişkin hüküm
lerine de uyulacaktır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda da safı kazancın belirlenmesinde temel ölçü öz sermaye kıyas-
temasıdır, öz sermayenin tespiti sırasında indirilecek giderler ile indirimi kabul edilmeyen gider
lerin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin indirilecek giderler uygulamasında, Getir Vergisi Kanunun
da indirimi kabul edilen giderlerin yanı sıra Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen giderler de ay
rıca hasılattan indirilir. Ancak, indirimi kabul edilmeyen gider uygulamasında, Kurumlar Vergisi 
Kanunu Getir Vergisi Kanunundan ayrılarak indirimi kabul edilmeyen giderleri kendisi düzenlemiş
tir. 
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Zirai faaliyetle uğraşan kurumlar, safi kurum kazançlarını tespit ederken belirtilen hükümlerin 
yanı sıra, hasılatın ve giderlerin tespitine dair özel düzenlemeler nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 
zirai kazancın tespitine dair hükümlerini de aynca dikkate alacaklardır. 

Madde 7- Bu Kanunla vergi sistemimize getirilen yeni uygulamalardan birisi "kontrol edilen 
yabancı kurum"dur. Bazı ülkeler, diğer ülkeler aleyhine fon ve yatırımları çekmek için vergi er
teleme olanağı getiren, zararlı vergi rekabetine yol açan uygulamalara yer vermektedirler. Vergi sis
temimizde vergi kayıp ve kaçağına yol açan ve vergiden kaçınmada kullanılabilen, bu yerlerdeki iş
tiraklere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amacıyla kontrol edilen yabancı kurum uygulaması vergi 
mevzuatımız kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu madde ile, uluslararası vergi uygulamalarındaki 
gelişmelere paralel olarak, ticari ve sınai mahiyette olmayan, yatınmlannı yurt dışmda düşük vergi 
oranlı ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye'de yatınm yapan mükellefler arasındaki vergi 
eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Vergi mevzuatımızda kurumlar vergisi yönünden iştirak yoluyla yapılan yatınmlardan elde 
edilen gelirler, iştirakin kâr dağıtımı yapmasına bağlı olarak vergilendirilmektedir. Öte yandan 
avantajlı vergi uygulamaları olan ülkelerde, genellikle kâr dağıtımı yapma zorunluluğu olmadığı ve 
bu durumun vergi planlaması ve vergi ertelemesi için elverişli ortam hazırladığı bilinmektedir. 
Kurumların Türkiye'de yerleşik kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları kurumlar vergisinden 
müstesna olmakla birlikte, yurt dışındaki kurumlardan elde edilen iştirak kazançtan için bu olanak, 
belli koşullann sağlanması halinde uygulanmaktadır. Bu maddede ise, belli şartlar altında yurt dışı 
iştiraklere yatınm yapan mükelleflerin yurt dışı iştirak kârlan, fiilen dağıtılmasa bile vergi uy
gulamaları açısından dağıtılmış kabul edilerek, bu iştiraklerin kazançlarının Türkiye'de kurumlar 
vergisine tabi tutulması öngörülmektedir. 

Madde kapsamındaki yurt dışı iştirakler, tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı 
olarak ayrı ayn ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma haklanın en az % 50'sine 
sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri iştiraklerden oluşmaktadır. Burada sözü edilen "doğrudan 
veya dolaylı" ve "ayn ayn ya da birlikte" ifadeleri ile iştirak paylarının grup şirketleri arasında pay
laştırılıp, maddede belirtilen iştirak oranının altında kalınarak yapılan düzenlemenin dışına çıkıl
ması engellenmektedir. 

Kontrol edilen yurt dışı iştirakin elde etmiş olduğu kârdan bu kuruma iştirak eden tam mükel
lef kuruma hissesi oranında isabet eden kısmın matraha dahil edilerek veıgilendirilebilmesi için 
aşağıda yer alan şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde aranan şart, iştirakin ilgili yıldaki toplam gayri safı 
hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı 
suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler dışındaki 
faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluş
masıdır, ifadedeki ticari, zirai veya serbest meslek kazancı, belli bir sermayenin yanı sıra, belli bir 
emek ve organizasyon ihtiyacı da gerektirdiği için aktif nitelikteki gelir olarak değerlendirilmekte 
ve bu tip iştirakler kontrol edilen yabancı kurura kapsamı dışında bırakılmaktadır. 

Örneğin, kurumun toplam 100 olan yurt dışı iştirak hasılatının bileşimi aşağıdaki gibi olsun: 
- Ticari hâsılat 30 
-Kâr payı 10 

- Faiz 50 

- Menkul kıymet satış geliri 10 
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Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin toplam gayrisafı hasılata oranı (70/100=) % 70 olduğu için 
yakanda kontrol edilen yabancı kurum için belirtilen koşul gerçekleşmiş olacaktır. 

Fıkranın (b) bendinde belirtilen, yurt dışında kurulu iştiraklerin kurum kazançlarının % 10'dan 
az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri gelir üzerinden alınan bir vergi yükü taşıması ifadesi ile 
nominal vergi oranı değil, efektif vergi yükü karşılaştırmaya esas alınacak; vergi yükü toplam gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri verginin bu donemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile 
tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. 

örneğin, kurumun ticari kazancı 90, vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul edil
meyen tutar da 10 ise vergiye tabi kazanç 100 olacaktır. Bu kazancın yansı vergiden istisna edilmiş
se ve ilgili ülkedeki vergi oranı da % 15 İse hesaplanacak kurumlar vergisi tutan (100/2 x 0,15=) 
7,5 olacaktır. Bu verginin vergi Öncesi kâra oram da (7,5/90=) % 8,33 olacaktır. Bu durumda, her 
ne kadar ülke mevzuatına göre uygulanan nominal vergi oranı % 15 olsa da efektif vergi yükü % 
8,33 olduğu için, iştirak edilen şirketin kontrol edilen yabancı kurum olarak değerlendirilmesi için, 
kazançtan üzerinden maddede belirtilen "% 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi veya ben
zeri gelir üzerinden alınan vergi yükü" taşıması şartı gerçekleşmiş olacaktır. 

Fıkranın (c) bendinde, yurt dışındaki iştiraklerin "kontrol edilen yabancı kurum" çerçevesinde 
değerlendirilebilmesi için minimum bir hasılat tutarı öngörülmüştür. Buna göre, yurt dışındaki iş
tiraklerin ilgili yıldaki toplam gayrisafı hasılatının 100.000 YTL karşılığı yabancı parayı geçmesi 
gerekmektedir. Bu toplam hasılatın altında kalan iştirakler, diğer tüm koşullar bulunsa dahi madde 
kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir. 

Yurt dışmdaki iştirakin hasılatının YTUye çevrilmesinde, İlgili iştirakin hesap döneminin son 
gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kuru esas alınacaktır. 

Madde kapsamına giren yurt dışı iştiraklerin Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kârları, vergi ön
cesi kurum kazancı olarak anlaşılmalıdır. Diğer bir anlatımla ilgili yurt dışı iştirakin hesap dönemi 
sonu itibanyla gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kurum kazancı vergilemede esas alınacaktır. 
Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kurum kazancı, Türkiye'deki kurumun yurt dışı iştirakinde ilgili 
hesap dönemi içerisinde sahip okluğu en yüksek hisse oranı dikkate alınmak sureti ile bulunacaktır. 
Eğer yıl içerisinde ortak olunan yurt dışı iştirakin hisseleri hesap döneminin son gününe gelmeden 
herhangi bir muvazaa olmaksızın elden çıkarılmış ise madde hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak 
kapanış günü itibarıyla halen kontrol unsuru devam ediyor ise o zaman Türkiye'de vergiye tabi 
tutulacak kazanç, hesap döneminin son gün itibanyla hesaplanan kontrol oram değil, ilgili hesap 
dönemi içinde sahip olunan en yüksek kontrol oranı esas alınarak hesaplanacaktır. 

Bu maddenin uygulanmasında yurt dışmdaki iştirakin ödemiş olduğu gelir üzerinden alınan 
vergiler Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde düzenlenen yurt dışında ödenen ver
gilerin mahsubuna ilişkin hükümlere göre Türkiye'de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 
edilebilecektir. Böylece yurt dışı iştirakin kazancı üzerinden çifte vergileme yapılması önlenmiş 
olacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasında, yurt dışında kurulu iştirakin elde ettiği gelirleri üzerinden kâr 
payı dağıtımında bulunması halinde, elde edilen kâr paylannın daha Önce Türkiye'de bu madde kap
samında vergilenmiş kısmı üzerinden Türkiye'de kurumlar vergisi hesaplanmaması gerektiği hük
mü yer almaktadır. Bu hüküm ile aynı kazanç üzerinden çifte vergilemenin Önlenmesi sağlanmak
tadır. Ancak yurt dışında kurulu iştirakin daha önce bu madde kapsamında Türkiye'de vergiye tabi 
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tutulmuş gelirinden daha fazla kâr payı dağıtması halinde, aşan kısım kurumlar vergisine tabi 
tutulacaktır. Zira, söz konusu bu kısım daha önce Türkiye'de vergiye tabi tutulmamıştır. 

Madde 8- Bu maddede mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitin
de, ayrıca hasılattan indirebilecekleri giderler düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen giderler 
hasılattan İndirilebilecektir. 

Birinci fıkranın (a) bendine göre, İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin tüm giderler hasılat
tan indirilebilecektir. Bu giderler arasında senetlerin kağıt ve basım giderlerini, mahkeme, noter ve 
diğer tasdik ve tecil giderlerini, damga resmini ve ihraç dolayısıyla ödenen sair barç ve resimleri, 
ihraç dolayısıyla bankalara verilen komisyonları, hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için 
yapılan giderleri ve bunlara benzer diğer her türlü giderleri örnek olarak saymak mümkündür. 

Madde kapsamına giren giderler tek tek sayılmayarak, menkul kıymet ihracında ortaya 
çıkabilecek farklı giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider sayılmasının önüne geçilmiştir. 

(b) bendinde, kurumların kuruluşları sırasında yapılan ana sözleşmenin hazırlanması, kuruluş 
genel kurulu toplantılarının yapılması, tanıtma ve reklam gibi bir takım kuruluş ve örgütlenmeye 
ilişkin giderlerin kurum kazancından indirilmesine imkan sağlanmaktadır. 

(c) bendinde, genel kurul toplantıları için kurum tarafından yapılacak giderler, ilan ve posta 
giderleri, toplantı salonu kira bedeli ve benzeri giderlerden oluşur. Ayrıca birleşme, bölünme, fesih 
ve tasfiye aşamasında yapılan kuruluş ve örgütlenme niteliğindeki giderler de kazancın tespitinde 
indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, hissedar ve ortakların toplantıya katılmak için yaptıkları 
giderler ile yemek ve kokteyl gibi özel ikram giderleri kurum kazancının tespiti ile ilişkilen-
dir ilemeyecek tir. 

(ç) bendinde, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi matrahı, şir
ket kazancından komandite ortaklara düşen pay dışındaki tutardan ibarettir. Komandite ortakların 
şirket kârından aldıkları pay, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançta ilgili hükümleri uyarınca şah
si ticari kazanç sayılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu payın şirket bünyesinde kurumlar vergisine 
tabi tutulmaması için komandite ortağın kâr hissesinin gider olarak hasılattan indirilmesi öngörül
müştür. 

(d) bendinde, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile katılım bankalarınca kâr ve 
zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylan kurum kazancından indirilecek giderler 
arasına dahil edilmiştir. 

(e) bendinde ise sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigor
ta sözleşmelerine ait teknik karşılıklar, aşağıdaki hesaplama ve şartlar dikkate alınarak kutum 
kazancından İndirim konusu yapılabilecektir. 

Bendin (1) numaralı alt bendinde, muallak hasar ve tazminat karşılıklanna yer verilmiştir. Bu 
karşılıklar, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap 
yapılmamışsa basar ve tazminatın ve bunlarla İlgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleş
miş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinden kurumlar vergisi beyannamesinin veril
diği tarihe kadar rapor edilenler ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra 
kalan tutardır. 

Sigorta kapsamına giren bir hasarın ortaya çıkması sadece sigorta şirketinin, poliçede Ön
görülen şartlarla hasar bedelim ödemesini gerektirir. Hesap dönemi içinde ortaya çıkmış hasarlarla 
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ilgili tazminat aynı dönem içinde meydana gelmiş hasarla ilgili tazminat, aynı dönem içinde ilgili 
kişiye ödenmiş olabilir ya da mahiyet ve miktar olarak kesinleşmiş olduğu balde henüz ödeme 
yapılmamış olabilir. Bu gibi durumlarda ödenmiş veya tahakkuk etmiş olan tazminat bedeli ticari 
kazancın tespiti hakkındaki esaslar dahilinde aynı dönem giderlerine înlikal ettirilir. Bazı durumlar
da da hasarla ilgili ekspertiz işlemlerinin sonuçlandırılmaması veya sigorta şirketi ile sigortalı 
arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ödenecek tazminat tutarı hesap dönemi sonuna kadar belirli bir 
hale gelip kesinleşmez. İşte bu durumlarda bu Kanun hükmü uyarınca tazminatın muhammen bedeli 
üzerinden muallak hasarlar tazminat karşılığı şeklinde geçici bir hesap açılarak tahakkuku ve 
ödemesi ileriki dönemlerde yapılacak tazminatlar, giderlere intikal ettirilir. Bu hükümde kesinleş
memiş hasar ve tazminat karşılığı, tahakkuk etmiş veya hesaben tespit edilmiş tazminat bedelleri 
veya bu hesap yapılmamışsa, tazminatın ve bununla ilgili tüm masrafların tahmini değerlerinden 
oluşmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, tahakkuk etmiş tazminat bedelleri esasen ticari kazancın tespiti 
hakkındaki genel hükümlere göre gider yazılır. Bu nedenle izah konusu hüküm, işlerliğini, hasar 
meydana gelmiş olduğu halde bununla ilgili ödenecek tazminatın tutar itibarıyla kesinleşip tahak
kuk etmediği hallerde burur. 

Anılan bentte yapılan bir düzenleme ile de gerçekleşmiş ancak, sigorta şirketine henüz rapor 
edilmemiş olan hasar ve tazminat bedellerinden, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe 
kadar rapor edilenler ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar
larının, muallak hasar karşılığı kapsamında indirim yapılması sağlanmaktadır. 

Bendin (2) numaralı alt bendinde kazanılmamış prim karşılıktan düzenlenmektedir. Bu kar
şılıklar, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri İçin tahakkuk etmiş primlerden komisyonlar düşül
dükten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilanço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa 
göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat em
tia sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama 
paylarında kalanının % 25'ini geçemez. Maddede ayrıca, gün bazlı hesaplama yöntemi uy
gulamasının istisnası olarak kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması müm
kün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabileceği hükmüne yer 
verilmiştir. 

Bendin (3) numaralı alt bendinde hayat sigortalarında matematik karşılıklar düzenlenmiştir. Bu 
karşılıkların her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanacağı belirtildikten sonra, bunların gelirleri 
vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr paylannın giderler 
arasında gösterilemeyeceği belirtilmiştir. 

Sigortacılıkta matematik karşılıklar, sigortalılardan alınan primler üzerinden hesaplanan kar
şılıklar ile bu şekilde ayrılan karşılıklara yürütülen faizler olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. 
Başka bir ifade ile bu karşılıklar, kendine ait giderleri olan bir fondur. Matematik karşılıklar, her 
sigorta sözleşmesi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere, sigorta aktüerya hesaplarına göre ve belirli ıs
lat ist iki veriler dikkate alınarak hesaplanır. Bunlar sigorta teknik ihtiyatları içinde özel bir yer tutar. 
Kesinleşmemiş hasarlar ve kazanılmamış prim karşılıkları hesap dönemleri arasındaki bir düzen
lemeyi ifade ettiği halde, matematik karşılıklar, sigortacılığın gereği olarak ortaya çıkan bir durumu 
ilgilendirir. Süreklilik ve faaliyetin bünyesine bağlı olma özelliği vardır ve bu yanı İle matematik 
karşılıklardan oluşan fon, sigorta şirketlerinde bir şekilde işletilip değerlendirilir. Bu şekilde sağ-
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lanan gelirler de normal olarak sigorta şirketlerinin vergilendirilecek kazancına dahil olursa da 
matematik karşılıklar genellikle faizi vergiye tabi olmayan devlet tahviline ya da hazine bonosuna 
yatırılır. Kendine ait giderleri olan bu karşılıkiann yukarıdaki alanlara yatınImak suretiyle vergiye 
tabi olmayan kazanç elde edilmesi şeklinde değerlendirilmesi, matematik karşılıkiann kendine ait 
faiz şeklindeki giderlerinin de vergi matrahı ile ilişkilendirilmemesini gerektirmektedir. Bu durum, 
madde metninde "Matematik karşılıkiann, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere 
yatırılan kısmına ait faiz ve kâr paylan, giderler arasında gösterilemez" hükmüyle sağlanmaktadır. 

Bendin (4) numaralı alt bendinde deprem hasar karşılıktan düzenlenmektedir. Bu karşılıklar, 
yangın ve mühendislik sigorta branşlannda verilen deprem teminatı karşılığında alınan ve şirket
lerin kendi saklama paylarında kalan primlerin üçte biri düşüldükten sonra kalan tutarın Sigorta 
Murakabe Kanunu uyarınca hesaplanan kısmı ile Önceki hesap dönemlerinde ayrılan karşılıkiann 
yatırıldığı fonların gelirleri toplamından oluşmaktadır. Deprem hasar karşılığı hesabına intikal et
tirilen primler, bu Kanunun uygulamasında kazanılmamış prim karşılığı hesaplamasına konu edil
meyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkranın (e) bendinde sayılan ve bir bilanço döneminde ay
rılan sigorta teknik karşılıklarının ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi gerektiği belir
tilmektedir. 

Madde 9- Bu madde ile kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararların maddede belirtilen 
şartların da gerçekleşmesi durumunda, sonraki dönemlerde doğan kazançlardan indirilmesine izin 
verilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan zararların 
beş yıldan fâzla nakledilmemek şartı ile izleyen yıl kazançlarından indirilebilmesine imkan sağlan
maktadır. Zarar mahsubu belirli bir süre içinde gerçekleştirilemediği takdirde, oluşan zarar işletme 
zararı olarak değerlendirilmemekte ve sermayede meydana gelen zarar olarak dikkate alınmaktadır. 
Zararın, işletme zararından çıkıp sermayede kesin eksilme sayılması için beş yıllık bir sûre öngörül
müştür. Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zarar beş hesap dönemi boyunca oluşacak 
kârlarla mahsup edilemîyorsa, o zarar artık sermayede meydana gelen bir eksilme olarak değerlen
dirilmekte ve mahsup imkanı ortadan kaldırılmaktadır. 

Ekonomik faaliyetin ana amacı kâr elde etmek olmakla beraber, zaman zaman faaliyet bazı 
kurumlarda zararla sonuçlanmaktadır. Bünyesinde zarar oluşan firmaların ekonomiye tekrar kazan
dırılması için, bu kurumların zararlarının aşağıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde, devir veya 
tam bölünme hallerinde varlıkları devralan kurum bünyesinde mahsubuna imkan verilmektedir. 

Buna göre devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluşan zararların yanı sıra; 

- Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi 
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, 

- Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi 
sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutannı geçmeyen ve devralman kıymetle orantılı zararları 

da kazançlarından indirebileceklerdir. 

Bu maddede belirtilen öz sermaye tutarından kasıt, devralınan kuruma ilişkin bilanço aktif top
lamından bilançoda yer alan borçlann düşülmesi sonucu bulunacak tutardır. 

Ancak söz konusu zarar mahsubunun yapılabilmesi için; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



_ 2 4 — 

- Devralınan veya bölünen kurumun son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 
kanuni süresinde verilmiş olması, 

- Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, devralınan kurumun 
faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl sürey
le devam etmesi 

gerekmektedir. 

Yukarıda yer alan "devralınan kurumun faaliyetine devam" şartı, "aynı sektörde faaliyet gös
terme" şartından daha dar kapsamlı bir şart olup faaliyetin zarar mahsubu olanağım elde ettikten 
sonra herhangi bir şekilde faaliyetin sınırlandın Imamasını ifade etmektedir. Faaliyetin, zarar mah
subu yapıldıktan sonra arızi hale getirilmesi veya sona erdirilmesi halinde zarar mahsubu uy
gulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

Şartların İhlali halinde zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından gerekli düzeltme işlemi 
yapılacak; yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi 
ziyaı doğmuş sayılacaktır. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile de. Kurumlanıl yurtdışı faaliyetlerinden zarar doğ
ması halinde, Türkiye'de kurumlar vergisinden İstisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak 
üzere, belirtilen koşullar dahilinde bu zararların da kurum kazancından indirebilmelerine imkan 
sağlanmaktadır 

Ancak Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt dışı zararların ilgili ülkede mahsup edilmesi 
veya gider yazılması halinde, Türkiye'de beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup ya 
da gider yazılmadan önceki tutar olacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile uygulamaya ilişkin usulleri belirleme konusunda Maliye Bakan
lığına yetki verilmektedir. 

Madde 10- Madde, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde aynca gösterilmek kaydıyla, kurum kazancından sırasıyla yapılacak indirimleri düzen
lemektedir. 

Maddede sayılan diğer indirimler, esasen kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden 
indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle de sonraki yıllara devretmeyen in
dirimlerdir. Bunun tek istisnası Ar-Ge indirimidir. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdik
leri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bar
camalann % 40'ının beyan edilen kurum kazancından indirimine imkan sağlanmaktadır. 

durumunda, bentte özel bir düzenlemeye yer verilmesi nedeniyle, bu tutar sonraki hesap dönem
lerine devrederek indirim konusu yapılabilecektir. 

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliş
tirmeye yönelik harcamaların gayri safı milli hasıla içindeki payının artırılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme harcaması yapan özel sektör kurumlarının bu alan
daki çabalannm desteklenmesi için araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların % 40'ının beyan 
edilen gelirden indirilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapılmaktadır. 
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Kapsatna sadece işletme içi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik harcamalar girmek
tedir. Bu yönüyle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanununda yer alan teşvik edici düzenlemenin bir tamamlayıcısı niteliğindedir. 

(b) bendi sponsorluk harcamalarına ilişkindir. 

Ülkemizdeki sportif faaliyetleri teşvik etmek amacıyla sportif faaliyetlere dönük sponsorluk 
harcamalarının kazançtan indirimine olanak verilmektedir. Buna göre; 3289 sayılı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk har
camalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profes
yonel spor dallan için % 50'st kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazan
cından indirim olarak dikkate alınabilecektir. 

(c) bendi ile bağış ve yardımlar düzenlenmektedir. Dayanışmayı, sivil toplum örgütlerini ve 
araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinin yapmış 
oldukları bağışların belli bir kısmının kazançtan indirimine izin verilmektedir. 

Bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için şu şartlara uymak gerekin 

- Bağış ve yardım, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı sayılan 
dernekler İle bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapıl
malıdır. 

• Bağış ve yardım makbuz karşılığı olmalıdır. 

- Anılan kuruluşlara yapılan ödemenin bağış kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için 
bağış ve yardımın karşılıksız yapılması gerekmektedir. 

• Bağış ve yardımın matrahtan indirimi o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırıl
mıştır. İndirime esas kazanç tutarının tespitinde, zarar mahsubu dahil giderler ve iştirak kazançları 
düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 

- Bağış ve yardımın sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım 
diğer yıla nakledilemez. 

- Bağış ve yardım, nakden veya aynen olabilir. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halin
de bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet 
değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tes
pit edilecek değeri esas alınır. 

(ç) bendinde, eğitimi, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla 
yapılan harcamaların da kazançtan indirilmesine izin verilmektedir. 

Buna göre, 

- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan 
okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az ol
mamak üzere Öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamaların, 

- Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış 
ve yardımların, 
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- Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, 
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ay
ni bağış ve yardımların 

tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
Sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı der

nekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise (c) 
bendi kapsamında o yi İki kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlı olmak üzere bağı; ve yardım in
diriminden yararlanabilecektir. 

(d) bendi ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve 
kamu yaranna çalışan demekler. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel 
araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile makbuz karşılığında 
yapılan bağış ve yardımlardan bu bentte sayılanlar da kurum kazancından indirilebilecektir. 

(e) bendi ile Bakanlar Kurulunca yardım karan alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı kurum kazancından in
dirilebilecektir. 

İkinci fıkra ile bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değerin mevcut ol
maması halinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlannca tespit edilecek 
değerinin esas alınacağı belirtilmektedir. 

Üçüncü fıkrada ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin usullerin belirlenmesi konusunda 
Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 11 - Bu maddede, kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında matrahtan indiril
mesine izin verilmeyen giderler topluca sıralanmaktadır. Esas itibarıyla 5422 sayılı Kanunun 1S in
ci maddesi çerçevesinde uzun bir süredir uygulanan bu hükümlerle ilgili olarak dikkat çekici 
sayılabilecek yenilikler, örtülü sermaye ve örtülü kazanç müesseselerinin içeriğinde yapılan 
değişikliklerdir ki, bu konular izleyen iki madde gerekçesinde ayrıntılı olarak ele alınmakta olup; 
bunlara ilişkin kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen indirimler ile öz sermaye üzerinden 
ödenen veya hesaplanan faizler, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılmaktadır. 

(ç) bendi ile yapısı itibanyla maddede sayılan diğer gider unsurlanndan farklılık gösteren 
yedek akçelerin de kabul edilmeyen indirimler arasında gösterilmesine devam olunmaktadır. Aslın
da yedek akçeler gider niteliğinde değildir ve bunlar işletme bünyesinde elde edilen kazancın 
dağıtılmayıp işletmede alıkonulan kısmıdır. Yedek akçelerin vergiye tabi kazançtan indirilmesi hiç
bir şekilde düşünülemez. Bu nedenle, vergi kanunlanmızda elli yılı aşkın bir süreden beri korunmuş 
olan bu hükme göre, her ne şekilde ve isimle ayrılmış olursa olsun aynlan yedek akçeler indirim 
konusu yapılmayacaktır. 

Bendin parantez içi hükmü ile Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzük
lerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi kazançtan ayırdıktan tüm yedek akçeler ile 
Bankacılık Kanununa göre aynlan genel karşılıkların bu bent kapsamında olduğu açıkça belirtilmiş 
ve bunların gider olarak indirimi kabul edilmemiştir. Bankacılık Kanununa göre aynlan özel kar
şılıkların ise bankalarca gider yazılabileceği tabiidir. 
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(d) bendi ile bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her turlu para cezalan, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme 
zamları ve faizler ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizlerinin kurum 
kazancından indirimi kabul edilmemektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre tecil edilen vergilere ilişkin tecil faizleri de bu kapsamda olup kurum 
kazancından indirilmesi mümkün değildir. 

(e) bendi ile menkul kıymet pazarlama komisyonlarının gider kaydı konusunda kısıtlama 
getirilmektedir. Ayrıca, menkul kıymetlerin Kanunların belirlediği hadler hariç olmak üzere itibari 
değerlerinin altında ihraç edilerek aradaki farkın gider yazılması önlenmektedir. 

(f) bendi ile kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan bazı motorlu deniz taşıttan 
ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların 
giderleri ile amortismanlarının matrahtan indirilemeyeceği öngörülmektedir. 

(g) bendi ile kurumun kendisinin, ortaklanma, yöneticilerinin ve çalışanlannın suçlanndan 
doğan maddi ve manevi zarar tazminatı giderlerinin indirim konusu yapılmaması öngörülmektedir. 
Ancak, işletmenin ticari faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerde cezai şart olarak konulan tazminatlar, 
bu bendin kapsamına dahil edilmediğinden anılan sözleşmelere göre ödenen tazminatlar gider 
olarak indirilebilecektir. Kurumun ve bentte sayılan diğer kişilerin kusurlarından doğan tazminatlar, 
işle ilgili olsa dahi kurum kazancından indirilemeyecektir. 

(h) bendi ile basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan 
maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderlerinin gider olarak indirimi kabul edil
memektedir. 

(i) bendi ile de, her türü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve rek
lam giderlerinin % 50'sinin kurumlar vergisi matrahından İndirimi kabul edilmemektedir. Ancak 
bentte yer alan % 50 oranım sıfıra kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırma hususunda Bakan
lar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 12- Bu madde ile "örtülü sermaye" müessesesi, uluslararası gelişmeler ve genel kabul 
görmüş ilkeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre, örtülü sermaye uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili kişi ve öz ser
maye tanımlarına açıklık getirilerek objektif kıstaslar konulmakta ve örtülü sermaye kapsamına gir
meyecek borçlanmalar sayılmaktadır. 

Bu maddenin uygulanmasında ortakla ilişkili kişi; 

- Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az % 10 
oranında oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da 

- Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya 
kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % Kfumı elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, 

ifade etmektedir. Fıkrada geçen "gerçek kişi" ifadesi, Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasın
da gerçek kişi olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan şahıslar ile şahıs şirketleri ya da adi ortaklık
ları; "kurum" ifadesi de, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşlan, dernek veya 
vakıflar ile bunlara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarını kapsamaktadır. 

Buna bağlı olarak kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin 
edinilmesi ve borç verilen kurumla sadece bu hisse senetlerinin alınması nedeniyle ortaklık bağlan-
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tısının kurulmasını önlemek amacıyla en az % 10 oranında ortaklık payı ölçütü getirilmektedir. Bu 
şekilde, ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortak
lık payı aranması kuralı konmak suretiyle, fınansal enstrümanlarının ekonomik gereklerle alım-
satımına ve fraans piyasasının gelişmesine olumsuz etki yapabilecek sübjektif değerlendirmeler en
gellenmeye çalışılmıştır. 

Madde ile, işletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi, bu borçların ortak veya or
takla ilişkili kişiden alınması ve belirlenen borç/öz sermaye oranım aşması koşullarına bağlanmıştır. 

Uluslararası genel kabul görmüş uygulamalara paralel olarak örtülü sermaye, ortakların işlet
meye verdiği borçların öz sermayenin iki katını aşan kısmı olarak belirlenmiştir. Buna göre ortak
lar ve ortakla ilişkili kişilerden yapılan toplam borçlanmaların, kurumun Öz sermayesinin iki katını 
aşan kısmı, diğer şartlanıl da gerçekleşmesi halinde örtülü sermaye sayılmıştır. Bu karşılaştırma 
sırasında; 

- Ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve 

- Ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan 
banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınacak

tır. Yalnızca İlişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar için 
% 50 oranı değil, genel kurallar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

Ayrıca öz sermaye karşılaştırmasında, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş 
hesap dönemi başındaki öz sermayesinin dikkate alınacağı hususu da açıkça belirlenmiştir. 

Maddeyle yapılan diğer bir düzenleme ile örtülü sermaye uygulamasında kapsama giren bor
cun tümünün değil, sadece öz sermayenin iki katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu 
kısma ilişkin faizlerin gider olarak kabul edilmemesi hüküm altına alınmıştır. Maddede ayrıca bor
cun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki katım aşan kısmı örtülü 
sermaye olarak kabul edildiğinden, bu limiti aşan kısma isabet eden faizin geçici vergi dönemleri 
de dahil olmak üzere vergi matrahından indirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Maddenin altıncı fıkrasında, örtülü sermaye kapsamına girmeyecek borçlanmalar, tereddüde 
yer vermemek amacıyla iki bent halinde sayılmıştır. 

Buna göre, kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi 
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden temin ettikleri borçlanmalar örtülü sermaye sayılacak 
tutarın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Nakdi teminat karşılığında sağlanan krediler ise kötüye 
kullanımı engellemek amacıyla, borç/öz sermaye oranın hesabında işletmeye verilen borç olarak 
dikkate alınacaktır. 

(b) bendinde ise kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka 
veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani kredi söz
leşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik 
yapılmadan kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında 
tutulmuştur. Böylece, grup şirketlerinde kredi temin etmek için kredibilitesi olan grup şirketinin, 
anılan kaynaklardan kredi temin ederek ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen 
veya tamamen aktarabilmesine olanak sağlanmaktadır. Örtülü sermaye kapsamı dışına çıkarılan bu 
tipteki borçlanmalann, transfer Ayarlandırması açısından normal koşullar altında değerlendirileceği 
ve transfer fıyatlandırması işlemleri için bir istisna getirilmediği tabiîdir. 
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Maddenin yedinci fıkrasında ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin 
Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, gerek borç alan gerekse borç veren nez-
dinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr 
payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
şekilde dağıtılmış kar paymın net kâr payı tutan olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması 
sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesin
tisi yapılacaktır. 

Böylece, bir kurumda örtülü sermaye şartlarını taşıması sebebiyle indirimi reddedilen borçlar 
için nakden veya hesaben ödenen faizlerin, mükerrer vergilemeyi önlemek amacıyla elde eden 
yönünden kâr payı olarak yeniden tasnif edilmesi ve buna göre gerekli düzeltmelerin yapılması 
amaçlanmıştır. Ancak düzeltme işlemi, sadece taraf olan mükellefler nezdinde yapılacak olup bu 
mükelleflerin ortaklarına ilişkin daha alt kademelerde düzeltme yapılması söz konusu olmayacaktır. 

Ödenen faizin reddedilmesi nedeniyle her borç veren yönünden kâr payı olarak kabul edilecek 
tutarlar, reddedilen faiz tutarına, borç verenlerin verdikleri borçların toplam borca oranı dikkate 
alınarak belirlenecektir. 

örneğin, 
- Ortak (A) nın borç verdiği tutar 100, 

- Ortak (B) nin borç verdiği tutar 200, 

- Ortak (C) Bankasının borç verdiği tutar ise 400 ve 

işletme öz sermayesinin 150 birim olduğu varsayımı ile, toplam borcun 300 birimi aşan kısmı 
örtülü sermaye sayılacak; bu hesaplamada ortak (C)*nin banka olması nedeniyle verdiği borç 
tutarının % 50'si olan (400/2=) 200 birim dikkate alınacaktır. 

Buna göre, örtülü sermaye sayılacak olan tutar [(100+200+200) - (2 x 150) =] 200 birim olup 
bu tutarın dağılımı aşağıdaki gibidir. {Ortaklara isabet eden örtülü sermaye tutan = (Ortağın borç 
verdiği tutar/Örtülü sermayenin hesabında dikkate alınacak toplam borç tutan) x örtülü sermaye 
tutan) 

- Ortak (A) İçin {(100/500) x 200=} 40, 
- Ortak (B> için {(200/500) x 200=} 80, 
- Ortak (C) için {(200/500) x 200= } 80 ve 
birime isabet eden tutarlar, ortaklara isabet eden kısım olarak dikkate alınacaktır. 
Yedinci fıkrada yer alan bir diğer düzenleme ile, düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye 

kullanan kurum adına tartı edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartı getirilmektedir. 

Madde 13- Bu madde ile "transfer uyarlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" müessesesi, 
uluslararası gelişmeler özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nın düzen
lemeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, "kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı 
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım veya satımı işlemlerinde 
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fıyatlandırması yohıyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılır." denilmiş ve ilişkili kişi kavramı maddenin yine üçüncü fıkrasında, emsallere uygunluk İl
kesi tanımı da maddenin beşinci fıkrasında yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



- 3 0 — 

Buna göre ilişkili kişi, "kurumların kendi ortaklan, ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 
kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulun
duğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlan ifade eder. Ortakların esleri, or
takların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yatısoy hısımları ve kayın hısım
ları da ilişkili kişi sayılır" biçiminde tanımlanmıştır, Fıkrada geçen "gerçek kişi" İfadesi, Gelir Ver
gisi Kanununun uygulanmasında gerçek kişi olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan şahıslar ile 
şahıs şirketleri ya da adi ortaklıkları; "kurum" ifadesi de, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi 
kamu kuruluşları, demek veya vakıflar ile bunlara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarını kap
samaktadır. 

Ayrıca, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilen
dirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme İmkânı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz 
önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan 
kişilerle yapılmış tüm işlemler kötüye kullanımların önlenmesi amacıyla ilişkili kişilerle yapılmış 
sayılacaktır. 

Maddenin birinci fıkrasında geçen "mal veya hizmet alım veya satımı" ifadesinin; alım, satım, 
imalat, inşaat işlemleri, kiralama, kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması, verilmesi, ikramiye, 
ücret ve benzeri Ödemeleri gerektiren işlemlerinin de her halükarda mal veya hizmet alım veya 
satımı olarak değerlendirileceği, maddenin ikinci fıkrasında açıkça belirtilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrasında "emsallere uygunluk ilkesi"nin tanımı yapılmıştır. OECD'nin 
"Uluslararası Şirketler ve Vergi idareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi" esas alınarak 
yapılan bu tanım, "emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım veya 
satımında uygulanan fiyat ya da bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda 
oluşacak fiyat ya da bedele uygun olmasını ifade eder" şeklindedir. Burada, emsallere uygun fiyat 
ya da bedel, aralarında ilişkili kişi tanımı kapsamında söz konusu bu fiyat ya da bedeli etkileyecek 
herhangi bir bağ, ilişki olmayan kişilerin, tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında 
oluşturduğu, piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutan ifade etmektedir. Bu şekilde 
oluşan fiyat ya da bedel, işlem anında hiç bir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen ideal tutar
dır. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde mükelleflerin uygulayabileceği üç ayrı yöntem 
öngörülmüştür. Bu yöntemler, OECD'nin "Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer 
Fiyatlandırması Rehberinde "geleneksel işlem yöntemleri" olarak öncelikle önerilen temel yön
temlerdir. Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları İşlemlerde bu yöntemlerden işlemin niteliğine en 
uygun olanını seçerek, söz konusu yöntem doğrultusunda fiyat ya da bedeli belirleyeceklerdir. Bu 
yöntemlerden hiç birisi yukanda açıklanan emsallere uygunluk İlkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel 
tespitine olanak vermiyorsa, mükellefler kendi belirleyecekleri bir yöntem ile anılan fiyat ya da 
bedeli belirleyebileceklerdir. Ancak, bu şekilde bir belirleme yapabilmeleri için maddede öngörülen 
üç yönteme de başvurabilme olanağının olmaması gerekmektedir. Bu durum, maddede 4 üncü yön
tem olarak belirtilmiştir. Bu yöntemler arasında uygulama açısından herhangi bir öncelik sırası yok
tur, uygulama kıstası, "işlemin niteliğine en uygun yÖntem"dir. Bu bağlamda, işleme uygulanacak 
yöntemlerden birisi, emsallere uygun fiyat ya da bedeli yansıtma açısından diğer yöntemlerden daha 
belirleyici ise yani "işlemin niteliğine en uygun yöntem" ise, uygulanacak yöntem olarak söz 
konusu bu yöntem seçilecek, diğer yöntemlere kesinlikle başvurulmayacaklır. 
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Maddede emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için belirlenen yöntemler, karşılaş-
tırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemidir. 

Karşılaştmlabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, 
karşılaştınlabilir mal veya hizmet alım veya satımında bulunan ve aralannda herhangi bir şekilde 
İlişki bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıktan işlemlerde uygulayacağı 
piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir. Bu yöntemin uygulanabilmesi 
için ilişkili kişilerle yapılan işlemin, birbiriyle ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlem ile karşılaş
tınlabilir nitelikte olması gerekmektedir. Burada karşılaştınlabilir nitelik kavramı, işleme konu mal 
veya hizmet ile işlemin koşullarının gerek ilişkili kişiler arasındaki İşlemlerde, gerekse aralannda 
ilişki bulunmayan kişilerin arasındaki işlemlerde benzer nitelikte olmasını ifade etmektedir. Söz 
konusu işlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek 
yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların Öl-
çülebilmesİnin yani somut bir biçimde, tespit işlemlerinde dikkate ahnabilme olanağının mümkün 
olmaması halinde, yöntemin de uygulanabilmesi mümkün olamayacaktır. Doğrudan karşılaştırma 
yapılmasına olanak veren bu yöntem, karşılaştınlabilir kontrol dışı işlemler için uygulamada en sık 
kullanılan yöntemdir. 

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal ya da hizmet maliyet bedelinin uygun 
bir brüt kâr oram kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade etmektedir. Buradaki uygun brüt 
kâr oranı, söz konusu mal veya hizmet alım veya satım anında ilişkisiz kişilere satılması halinde uy
gulanacak fiyatı yansıtan kâr oranını ifâde etmektedir. Eğer koşullar uygunsa, işlemi yapan mükel
lefin bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı genel brüt 
kâr marjı (iç emsal), ideal oran olacaktır. Karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, uygun 
brüt kâr oranı kıstası, söz konusu mal veya hizmetin ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak 
fiyatı yansıtan kâr oranı olarak dikkate alınacaktır. Bu yöntem özellikle hammadde ve yan mamul
ler ile imal edilen mallara ilişkin işlemlerde uygulama alanı bulmaktadır. 

Yeniden satış fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 
aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde 
uygulanacak fiyattan uygun bir brüt satış kân düşülerek hesaplanmasını ifade etmektedir. Bu yön
temde emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak İçin temel alınan unsur, aralannda herhangi bir 
bağlantı bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yapılması muhtemel satış ve bu satışta uygulanacak 
fiyat ya da bedeldir. Varsayımlara dayalı olarak saptanan söz konusu fiyat ya da bedelden uygun bir 
brüt satış kân düşülerek ilgili işlem için emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır. Buradaki uygun brüt 
satış kân, söz konusu mal ya da hizmet için işlem anında uygulanabilecek, piyasa koşullarına göre 
belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bİT oran ile saptanan kân ifade etmektedir. Bu kâr 
tutarı düşüldükten sonra da mal ya da hizmetin ilişkili kişilere satılmasında uygulanabilecek emsal
lere uygun fiyata ulaşılacaktır. 

Emsallere uygun fiyata ulaşmada bu yöntemlerin hiç birisi uygulanamıyorsa, mükellef kendi 
belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de transfer fiyatlandırmasına 
konu işlemlere uygulayabilir. Mükellefler, bu kapsamda uygulayabilecekleri yöntemleri tamamen 
kendileri belirleyecekleri gibi, maddede sayılmayan ancak OECD'nin "Uluslararası Şirketler ve 
Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi" nde belirtilen ya da diğer ülkelerin uy-
gulamalannda karşılaşılabilen yöntemleri de kullanabileceklerdir. Bu bağlamda uygulama olanağı 
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bulabilecek yöntemlerin en önemlileri, OECD'nin Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin 
Transfer Fiyatlandırması Rehberi'nde "geleneksel işlem yöntemleri" ne başvurma olanağının ol
madığı haller için "diğer yöntemler" başlığı altında önerilen kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı 
net kâr marjı yöntemidir. Bu yöntemler, bağlantılı şirketler arasındaki işlemlerden doğan kân temel 
almaktadır. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak İçin bu yöntemlere başvurulmasında en güvenilir 
karşılaştırma unsuru olması açısından Öncelikle mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kul
landığı fiyat ya da bedel (iç emsal) karşılaştırmaya esas ölçü olarak alınacaktır. Bu şekilde kul
lanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde doğrudan benzeri 
nitelikteki mükellef ya da kurumların işlemleri (dış emsal) karşılaştırmada esas alınacaktır. Bu belir
leme, iç emsallerin ya da dış emsallerin birbirlerinin karşıt seçeneği olduğu, yani bu emsallerden 
yalnızca birisinin kullanılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Emsallere uygunluğun saptan
ması amacıyla karşılaştırma yapılması esnasında, gerek iç emsallerin gerekse dış emsallerin birlik
te kullanılması ber zaman mümkündür. Amaç, en doğru ve güvenilir şekilde emsallere uygun fiyat 
ya da bedeli tespit etmektir. 

Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesap
lamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Bu doğrul
tuda, seçilen yöntem ve uygulanmasına ilişkin bütün hesaplama ve işlemler ayrıntılı olarak tutul
malı ve saklanmalıdır. Bu hesaplama ve belgeler, yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan en 
önemli unsurlardır. 

Maddenin sekizinci fıkrası ile mükellefin ilişkili taraflarla yaptığı işlemlere ilişkin olarak belir
leyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığına başvurarak anlaşma yapma olanağı getirilmiştir. 
Uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellef, Maliye Bakanlığı'na başvurarak bel
li bir dönem için yöntem tespiti isteğinde bulunabilecektir. OECD'nin Uluslararası Şirketler ve Ver
gi İdareleri îçin Transfer Fiyatlandırması Rehberinde de önerilen ve bir çok gelişmiş ülkenin vergi 
sisteminde yer alan bu uygulama (advance pricing arrangements ya da advance pricing agreements) 
içm mükellefin Maliye Bakanlığına gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir. 
Yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntem üç yılı aşmamak üzere belirlenen süre ve 
koşullar altında kesinlik taşıyacaktır. Bu şekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koşullar altında 
eleştiri konusu yapılamayacaktır. Bu sistemin en büyük avantajı, mükellefler açısından belli bir süre 
için uygulanacak yöntemin kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan 
yapabilme, önünü görebilme olanağı vermesidir. İdare açısından en büyük avantaj ise konunun baş
langıçta belli bir anlaşma ile belirlenmesi ve eleştiri sürecinden başlayarak yargı sürecine kadar 
taşınabilecek bir işlemin getirdiği zaman ve iş yükünden tasarruf sağlanmasıdır. 

Maddenin dokuzuncu fıkrasında yapılan düzenleme ile "tamamen veya kısmen transfer fiyat
landırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının uy
gulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış 
kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır". Bu hükmün getiril
mesindeki temel amaç, transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı yapan mükellef 
nezdinde bir eleştiri getirildiği zaman, Örtülü kazanç dağıtılan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin 
yapılmasını sağlamaktır. Örtülü olarak dağıtılan kazancın kâr payı sayılması ile mükellefler bu kâr 
payına ilişkin olarak istisna hükümlerinden yararlanacağından, "karşı taraf düzeltmesi" bu şekilde, 
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işleme taraf olanlar arasında gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, aynı işlem üzerinden mükerrer ver
gilemenin önüne de geçilmektedir. Bu şekilde dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutan olarak kabul 
edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre 
belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. 

Onuncu fıkra ile transfer fiyatlandırması düzenlemesi; gerek tanımlar, gerek yöntemler, gerek
se de getirilen yeni uygulamalar açısından ayrıntılı açıklamaları ve süreçleri gerektirmektedir. Mad
dede ayrıca Bakanlar Kuruluna, düzenlemenin işleyişine İlişkin olarak usulleri belirleme yetkisi 
verilmektedir. 

Madde 14- Beyan esası ile ilgili hükümleri içeren bu maddede, tam mükellefiyete tabi kurum
ların uyması gereken hususlar yer almaktadır. Dar mükellefiyete tabi olanlarla ilgili hükümler ise 
dar mükellefiyete ayrılmış kısım içinde bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrası ile vergi sorumlularının da vergi mükellefleri gibi beyanname ver
meleri temin edilmiştir. 

Her mükellefin vergiye tabi kazancının tamamı için beyanname vereceği açıklandıktan sonra, 
mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alış ve satış büro ve mağazaları, İmalathaneleri veyahut ken
dilerine doğrudan doğruya bağlı sair işyerleri için, bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsun olmasın, ayrı beyanname verilmesi kabul edilmemiştir. 

Tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu müesseseleri ile demek ve vakıflara ait İktisadi işlet
melerden her biri için, bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ile demek ve vakıflar tarafından 
ayrı beyanname verilmesi esası getirilmiştir. Bu nedenle, söz konusu kuruluşlara ait iktisadi işlet
melerin her biri için ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecektir. Ayrıca, aynı fıkrada 
gelirleri sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş gayrimenkul kira gelirlerinden ibaret olan kooperatif
lerin bu gelirleri için yıllık beyanname vermemeleri sağlanmaktadır. 

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan bu kooperatiflerin beyanname verme dışında mükel
lefiyetle ilgili diğer ödevlerini yerine getirecekleri tabiidir. 

Beyanname verilme zamanını düzenleyen maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, kurumlar 
vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın birinci gününden 
yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefin 
bağlı olduğu vergi dairesi ifadesinden, kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesinin 
anlaşılması gerekir. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığına mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanuni veya İş mer
kezlerine bakılmaksızın belirleme konusunda yetki verilmektedir. 

Maddenin sekizinci fıkrası ile kurumlar vergisi beyannamesinin yasal düzenlemelere paralel 
olarak ihtiyaç duyulan bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesine ve mümkün olduğu ölçüde 
basitleştirilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 15- Bu maddede tam mükellefiyete tabi kurumlara uygulanacak vergi kesintisine dair 
hükümlere yer verilmektedir. 

Kurum kazançları ile ilgili olduğu halde bu güne kadar Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş 
bulunan vergi kesintisine dair hükümler ile yapılan kesintilerin beyanına ilişkin diğer düzenlemeler 
tamamen Kurumlar Vergisi Kanununun içine alınmak suretiyle kanunun İçsel bütünlüğü sağlanmış
tır. Bu tercih, kuşkusuz Gelir Vergisi Kanunu ile olan irtibatı tamamen koparmak amacı gütmemek-
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tedir. Nitekim, maddenin düzenlenişinde yine Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine atıfta 
bulunulmuştur. Ancak tasarıya eklenen bir geçici madde İle bu madde çerçevesinde vergi kesin
tisine tabi tutulacak ödemeler konusunda Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ayrıca uy
gulanamayacağı hususuna açıklık getirilmiştir. Aynı geçici madde, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 
67 nci maddesinin uygulanmasına öncelik veren uyum sağlama amaçlı bir diğer düzenlemeyi de 
içermektedir. 

Buna göre. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen sorumlular, bu maddenin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri İle ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan 
ödemeleri (avans olarak ödenenler de dahil olmak üzere) nakden veya hesaben ödemeleri halinde 
bu madde hükmüne göre % 15 oranında vergi kesintisi yapmak zorundadırlar. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım 
işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden, kesinti yapıl
ması öngörülmektedir. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin tanımı konusun
da Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

(b) bendinde, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında kooperatiflere yapılan 
kira Ödemelerine ilişkin kesintiye yer verilmiştir. Kesinti yapılmasında, taşınmazı kiraya veren 
kooperatifin türünün veya mükellef ya da muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

(c). (ç). (d) ve (e) bentlerinde, her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi 
ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, mevduat faizleri, faiz
siz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr pay
lan, katılım bankaları tarafından kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ile 
repo gelirleri vergi kesintisi kapsamına alınmaktadır. Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baş
ka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışlannın kesintiye tabi 
tutulmayacağı ayrıca belirtilmektedir. 

İkinci fıkra ile vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları vergi kesintisi kapsamına 
alınmaktadır. Üçüncü fıkra uyannea vergi kesintisine tabi tutulan kazançların dağıtılması halinde, 
aynca maddenin İkinci fıkrası uyannea vergi kesintisine tabi tutulmayacaktır. Aynca, kânn ser
mayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayarak kesintiye tabi tutulmayacağı hususuna açıklık 
getirilmektedir. Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr paylan için yapılması ön
görülen vergi kesintisi de söz konusu kurumlar için nihai vergi olmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre Kanunun 5 inci maddesi ile kurumlar vergisinden istisna 
edilen fon ve ortaklıklann kazançlan, emeklilik yatırım fonlannın kazançlan hariç olmak üzere, 
dağıtılsın veya dağıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Anılan oranda vergi 
yükü taşıyan söz konusu fon ve ortaklıklannın kazançlan, aynca kâr dağıtımına ilişkin öngörülen 
vergi kesintisine tabi olmayacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oran
larını, her bir ödeme ve gelir için ayn ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar 
yükseltmeye ve fon ve ortaklık kazançlanndan yapılacak kesinti için fon veya ortaklık türlerine 
göre ya da portföylerindeki varlıklann nitelik ve dağılımına göre farklılaştırma yetkisi verilmek
tedir. 
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Maddenin beşinci fıkrası ile bu madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu 
vergileri Ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar 
beyanname ile bildirmeleri sağlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanununa göre yapılan gelir vergisi kesin
tisine ilişkin usul ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uy
gulanacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununa göre, yapılan kesintilerin vergilendirme dönemini takip eden ayın yir
minci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyanı gerekir. Bu madde uyarınca verilecek 
muhtasar beyanname de aynı sürede verilecektir. Ancak, kurumlar vergisinden istisna edilen fon ve 
ortaklıkların kazançları üzerinden yapılacak kesinti kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği 
döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. Bu kesinti için aynca muhtasar beyanname 
verilmeyecektir. 

Altı, yedi ve sekizinci fıkralar ile bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, kesintiye tabi 
kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem
leri ifade edeceği ve yapılan vergi kesintisinin, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında aynca gös
terileceği açıklanmaktadır. Bu madde uyannca yapılacak kesintilerde, kazanç ve iratların gayrisafi 
tutarlan dikkate alınacaktır. Ancak, ödemenin net.tutar üzerinden yapılması, başka bir ifade ile ver
ginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisinin, Ödenen miktar İle ödemeyi 
yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması esası öngörülmektedir. 

Madde 16- Bu madde ile vergilendirmenin dönemi, tarh yeri, tarhiyatın muhatabı ve tarh 
zamanı konuları tam mükelleflere ilişkin olarak tek bir maddede toplanarak uygulamada basitlik 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Aynca tarhiyatın muhatabı, bu Kanuna göre mükellef olanların tüzel kişilik; iktisadi kamu 
kuruluştan ile demeklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği hâiz olmayanlar için 
bağlı olduklan kamu tüzel kişileri veya demek veya vakıf; fonlarda fonun kurucusu; iş ortaklık-
lannda ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklar
dan herhangi birisi olacaktır. 

Öte yandan kurumlar vergisinin, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği veya 
elektronik ortamda gönderildiği günde; beyannamenin posta ile gönderilmesi durumunda beyan
namenin ilgili vergi dairesine geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edileceği belirtilmektedir. 

Madde 17- Bu madde ile tasfiye edilen kurumlann vergilendirmesi düzenlenmektedir. Tasfiye 
hali, mükellefiyeti sona erdiren bir olay olarak ele alınmakta ve tasfiye hükümleri tek bir madde 
içinde toplanmaktadır. Aynca, tasfiyeden vazgeçilmesi halinde yapılması gereken işlemler 
konusunda da açıklayıcı hükümlere yer verilmektedir. 

Tasfiyeye giren bir kurumun işlemlerinde kâr elde edilmesi temel amaç olmadığından, mat
rahın belirlenmesinde tasfiye kânna itibar edilmektedir. Keza vergilendirme dönemi yerine tasfiye 
döneminden söz edilmekte; bir yıldan uzun süren tasfiyelerde yıllık olarak verilecek tasfiye beyan
nameleri üzerinden hesaplanan vergiler, otuz gün İçinde verilen nihai tasfiye beyannamesi ile tas
fiye sonuçlandırılıp tasfiye kân kes inleşt ir ildiğinde düzeltilmektedir. 

Düzenlenen madde ile her bir tasfiye dönemi bağımsız birer vergilendirme dönemi olarak dik
kate alınmakta; tasfiyenin başlangıç ve bitiş tarihlerine açıklık kazandırılmakta; ancak tasfiyenin 
zararla kapanması durumunda, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltme yapılıp anılan dönemler
de fazla ödenen vergi mükellefe iade edilmektedir 
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Tasfıye kârının hesaplanmasında dikkate alınacak kurallar İle kârın tespiti sırasında ortaklara 
dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değerlerinin 
belirlenmesinde, transfer fiyatlandırmasıyla ilgili hükümlerin dikkate alınacağı açıklanmaktadır. 

Ayrıca tasfiye memurlarının kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamesine göre 
hesaplanan vergiler ve diğer tarhiyatlar ile tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek 
vergi ve cezalardan dolayı sorumlulukları düzenlenmekte; Maliye Bakanına, tasfiye işlemlerine 
yönelik inceleme yaptırmama yetkisi verilmektedir. 

Madde 18' Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda da birleşme 
sebebiyle infisah eden kurumların birleşme kân için tasfiye hükümlerine müracaat edilmesi ön
görülmektedir. Bu kârın hesaplanması sırasında, birleşen kurumların ortaklarına birleşilen kurum 
tarafından verilen değerlerin, transfer fiyatlandırması esaslarına göre belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 19- Maddenin birinci ve ikinci fıkrası, birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanım
lamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma 
suretiyle gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bölünme ve hisse değişimi işlemleri düzenlenmektedir. Ancak, 
kanun metninde açıklık sağlama amacıyla bazı belirlemelere yer verilmektedir. Üretim veya hizmet 
işletmelerinin devrinde ise işletme bütünlüğü korunacak şekilde fâaliyetin devamı için gerekli aktif 
ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Devre konu iktisadi kıymet
lere ilişkin aktif ve pasif kalemlerin de ilgili oldukları kıymetlerle aynı şekilde işleme tabi olmaları 
gereği vurgulanmaktadır. 

Devir işlemlerinde olduğu gibi bölünmenin de vergisiz olarak yapılmasına olanak sağlanarak, 
işletmelerin daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlayabilecek bölünme işlemlerini gerçekleştir
meleri mümkün hale getirilmektedir. Dolayısıyla bölünmeye ilişkin hükümler, aynı şirket bünyesin
de yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetinin ayrıştırılarak, işletmelerin yeni oluş
turulacak üretim ve hizmet işletmelerinin betti alanlarda yoğunlaşarak uzmanlaşmasını sağlayarak 
verimli ve kârlı kuruluşlar haline getirilebilmesini amaçlamaktadır. Böylece şirketler yeniden 
yapılanabilecek, aynı şirket bünyesinde yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetini ayrış
tırarak bu faaliyetlerin her birini ayrı şirketler bünyesinde yürütebileceklerdir. 

Maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketinin bütün mal var
lığı, atacak ve borçlarının mukayyet değerleri üzerinden tam mükellefiyete tabi mevcut veya yeni 
kurulacak iki veya daha fazla şirkete devrolunmak suretiyle şirketin tasfiyesiz dağılması hali ön
görülmüştür. Tam bölünme olarak nitelendirilen bu halde, bölünen şirketin tüm mal varlığı iki veya 
daha fazla şirkete geçmekte ve bölünen şirketin ortaklan devralan şirketlerin ortaklık paylarını ik
tisap etmektedir. Ayrıca, bölünme işlemi sonucu devralan şirketin ortaklarına belli miktarda nakit 
ödeme yapılması imkânı verilerek, hesapların kapatılması amacıyla yapılacak küçük miktarlardaki 
nakit ödemelerin bölünme işleminin vergisiz yapılmasını engellememesi sağlanmaktadır. 

Maddede yer alan düzenlemeye göre, bölünen şirketin varlıklan kayıtlı değer üzerinden dev
ralan şirketlere aktarılacaktır. Vergi Usul Kanununun 265 inci maddesine göre bu değer, bir iktisadî 
kıymetin muhasebe kayıtlarında yer alan hesap değeridir. Bu varlıklar, devir olan şirket tarafından 
da kayıtlı değerleriyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Böylece, bölünme işlemiyle gerçekte bir vergi 
ertelemesi yapılmış olmaktadır. Zira, varlıklan devralan şirket ilerde bunları elden çıkardığında 
satış bedeliyle kayıtlı bedel arasındaki fark, kurum kazancına dahil edecektir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde kısmî bölünme Öngörülmektedir. Buna göre, tam 
mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye'deki iş 
yeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer alan ve en az İki 
tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin 
bir veya bir kaçının mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine kayıtlı değer
leri üzerinden ayni sermaye olarak konulması mümkündür. 

Bentte yer alan düzenleme ile iştirak hisselerinin kısmî bölünme kapsamında değerlendirilebil
mesi için, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki iştirak hisselerinin satışın
dan doğan kazanç istisnası ile paralel düzenleme yapılmış ve 5 inci maddenin Üçüncü fıkrasında yer 
alan hükmün bu iştirak hisseleri açısından da uygulanması sağlanmıştır. Düzenleme ile aktifte yer 
alan bu kıymetlerin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması şart koşulmuştur. Dolayısıyla, kısmi 
bölünme nedeniyle vergilendirilmeyecek olan ve istisna kapsamında bulunan bu kıymetlerin alımı 
ile ilgili finansman giderlerinin kurum kazancından indirim konusu yapılmaması gerekmektedir, iki 
yıldan az süreyle elde tutulan iştirak hisselerinin elden çıkarılması ya da bir başka kuruma devredil
mesi durumunda, söz konusu iştirak hisseleri vergilendirme kapsamında olduğundan bunlara ilişkin 
giderlerin de ilgili kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Ayni sermaye olarak konulan varlıklar karşılığında devralan şirket kendi hisse senetlerini, ay
ni sermaye koyan şirkete veya bunun ortaklarına verecektir. Hisselerin, şirketin hisselerini devreden 
ortaklarına verilmesi halinde, ayni sermaye olarak aktifinden bir varlık çıkan şirketin bilançosunun, 
sermaye azaltılmasıyla dengelenmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca söz konusu taşınmazlar ile iş
tirak hisselerinin bu bent kapsamında devredilmesi durumunda, devralan şirketin hisselerinin dev
reden şirketin ortaklarına verilmesi aşamasında, devredilen taşınmazlara ya da İştirak hisselerine 
ilişkin borçlann da devrinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. 

Aynı fıkranın (c) bendinde yer alan düzenleme, tam mükellef bir sermaye şirketinin diğer bir 
sermaye şirketinin hisselerini vergisiz devralabilmesi ve karşılığında bu şirketin ortaklarına kendi 
sirkelinin sermayesini temsil eden iştirak hissesini vermesi öngörülmektedir. Bu değişimin vergisiz 
yapılabilmesi için hisseleri toplayan tam mükellef şirketin, hisselerini topladığı şirketin yönetimini 
ve hisse çoğunluğunu elde etmesi gerekmektedir Bu şartlar birlikte aranacaktır. 

Diğer taraftan bölünme işlemlerinde aktifi ve pasifi düzenleyici hesapların ilgili olduğu aktif 
veya pasif hesapla birlikte devredileceği hususuna da açıklık kazandırılmaktadır. 

Şüphesiz ki, varlıkların kayıtlı değer üzerinden diğer şirketlere intikal ettirilmesi bölünen şir
ketin ortaklarına varlıkların mukayyet değeri kadar bir hisse verilmesini gerektirmemektedir. 
Bölünen ve devralan şirketlerin karşılıklı olarak devre konu varlıkların değerlerini belirlemek 
suretiyle bölünen şirketin ortaklarının haklarım koruyacak bir değişim oranını tespit etmeleri gerek
mektedir. Değiştirme oranının ise bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek değeri üzerin
den belirleneceği tabiidir. 

Aynca son fıkra ile de devir, bölünme ve hisse değişimi işlemleri ile ilgili usulleri belirleme 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 20- Devir ve bölünmenin bu maddede belirtilen şartlar çerçevesinde yapılması halinde, 
devrohınan veya bölünen kurumun sadece devir ve bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar ver
gilendirilecek olup, devir ve bölünmeden doğan kazanç hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecek
tir. 
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Buna göre. Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak yapılacak devirlerde; 

- İlgili hesap döneminin başlangıcından devir tarihine kadar olan döneme ilişkin faaliyet sonuç
larına ilişkin olarak hazırlanarak müştereken imzalanan münfesih kuruma ait kist dönem kurumlar 
vergisi beyannamesi ile 

- Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği 
ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap 
dönemine İlişkin olarak hazırlanarak müştereken imzalanan münfesih kuruma ait kurumlar vergisi 
beyannamesi, 

bu madde uyarınca birleşmenin ticaret sicilinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
münfesih kurum ve birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine 
bildirilecektir. 

Devir tarihine kadar olan kazanç, devir ile ilgili şirket yetkili kurul kararının Ticaret Sicilinde 
tescil edildiği tarih itibarıyla hesaplanacaktır. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan kazanç, dev
ralan kuruma ait olacaktır. 

Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre gerçekleştirilen tam bölün
melerde de bölünen kurumun, sadece bölünme tarihine kadar olan kazancının vergilenmesi ve 
bölünmeden doğan kârın hesaplanmaması ve vergilendirilmemesi için devir sırasında yapılan iş
lemlerin, bölünme durumunda da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

19 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kısmi bölünme ve hisse 
değişimi işlemlerinden doğan kazançlar da hesaplanmayacak ve vergilendirme yapılmayacaktır. 
Diğer taraftan bu bentler çerçevesinde yapılan kısmi bölünme ve hisse değişimi sonucunda bölünen 
veya hisseleri değiştirilen kurumların tüzel kişiliği devam ettiğinden bölünme veya hisse değişimi 
tarihine kadar olan kist dönem için beyanname verilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, 19 uncu 
maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre kısmi bölünme yapan kurumun bölünme tarihine 
kadar tahakkuk etmiş veya edecek vergi borçlarından bu kurumun varlıklarını devralan kurumların 
devraldıkları varlığın nispetine göre müteselsilen sorumlu olacaktan madde metninde açık bir şekil
de ifade edilmektedir. 

Madde 21- Madde, kurumlar vergisinin ödeme süresini hem genel hükümler itibarıyla, hem de 
tasfiye, birleşme, devir ve bölünme durumları ile muhtasar beyanname için ayrı ayrı düzenlemek
tedir. 

Kurumlar vergisi beyannamesi, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hesap döneminin kapan
dığı ayı takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin 
bağlı olduğu vergi dairesine verilmektedir. 

Düzenlenen bu madde ile kurumlar vergisinin, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar 
ödenmesi sağlanmaktadır. Buna göre beyannamenin verildiği ayda, beyanname verildikten sonra il
gili ayın sonuna kadar herhangi bir günde ödeme yapılabilecektir. 

Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlara ait beyannameler tas
fiyenin sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin de bu madde hükmüne göre 
beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 
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Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, tasfiye dönemlerine ait beyannamelerin hesap 
dönemini takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verileceği 
ve tahakkuk eden vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir. 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen 
devir ve tam bölünmelerde, münfesih kurum adına kısl döneme ilişkin (hesap dönemi başından 
devir veya bölünmenin gerçekleştiği tarihe kadar geçen süreye ilişkin) tahakkuk eden vergilerin, 
devralan veya birleşilen kurumun devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin 
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar devralan veya birleşilen kurumlarca 
ödenmesi sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla bu kurumlar, münfesih kurumlara ait vergileri de kendi vergileri ile birlikte aynı 
sürede ödemeleri gerekmektedir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise kurum
lar vergisi beyannamelerini verdikleri aynı sonuna kadar münfesih kuruma ait tahakkuk eden ver
gileri Ödemeleri gerekliği tabiidir. 

Ancak, devir veya bölünme işlemlerinin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih 
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ve tasfiyenin 
sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde, tahakkuk eden vergilerin de ödenmesi gerekmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, muhtasar beyanname ile beyan edilen vergilerin beyannamenin 
verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Madde 22- Bu maddenin birinci fıkrası, dar mükellefiyette safi kurum kazancının tespitine iliş
kindir. 

Kanunun 3 üncü maddesine göre; dar mükellefiyet esasmda vergilendirilecek kurumlanıl gelir
lerine bakıldığında, Gelir Vergisi Kanunundaki kazanç ve iratlarla paralellik içerdiği görülecektir. 
Tam mükellefiyet ile dar mükellefiyet arasındaki kazanç unsurları arasındaki paralellik vergileme 
ilkelerinin doğası gereği tespit aşamasından sonra ayrılmaktadır. Tam mükellefiyet esasmdaki 
kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm gelirler üzerinden vergilendirilirken, dar 
mükellefiyet esasmdaki kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendiril
mektedirler. 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yapılabilmesi için safi kurum kazancının tespit 
edilmesi gerekmektedir. Safı kurum kazancı, mükelleflerin hasılatlarından bu Kanuna göre in
direbilecekleri gider veya maliyet unsurları ile diğer indirimleri düşmeleri ve indirimi kabul edil
meyen giderleri ilave etmeleriyle bulunur. 

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumların iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla el
de ettikleri kazanca ilişkin safı kurum kazancının tespitinde, tam mükellef kurumlar için geçerli 
olan hükümler uygulanır. Bu kazançlar kurumlar vergisi uygulamasında ticari kazanç veya zirai 
kazanç olarak vergilendirilmektedir. 

Dar mükellef kurumların elde ettikleri zirai kazançların vergilendirilmesinde de bu madde hük
mü uygulanmaktadır. Çünkü bir dar mükellef kurumun Türkiye'de zirai kazanç elde edebilmesi için 
zirai İşletmesinin Türkiye'de bulunması gerekmektedir. Bu zirai işletme de Vergi Usu! Kanunu 
hükümlerine göre iş yeri oluşturacağı için belirtilen hükmün uygulaması, zirai kazançlar için de 
geçerlilik kazanacaktır. 
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Dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazanç dışındaki kazanç ve iratları için Gelir Vergisi 
Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Örneğin dar mükellef bir 
kurumun menkul sermaye iradı elde etmesi halinde, bu kazanca ilişkin safi kurum kazancının tes
pitinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili kazanç hükümleri uygulanacaktır. 

Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye'de yapılmakta oları ticari veya zirai faaliyet kapsamında 
elde edilmesi halinde, kazancın tespitinde ticari veya zirai kazanç hükümleri geçerli olur. örneğin 
dar mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı bir kurumun Türkiye'deki şubesinin aktifine 
kayıtlı gayrimenkulun vergilendirilmesinde ticari kazanç hükümleri geçerli olacaktır. Söz konusu 
gayrimenkul yabancı kurumun ana merkezinin aktifine kayıtlı olsaydı, bu takdirde Gelir Vergisi 
Kanununun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, dar mükellefiyette safi kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen 
indirimleri düzenlemektedir. 

Dar mükellef kurumun Türkiye'de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise, safı kurum kazancı, il
ke olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre hesaplanır. Ancak dar mükellefiyete tabi 
kurumların, Türkiye dışındaki merkezleri ile olan ilişkileri, tam mükellefiyettekinden farklı bazı 
giderlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle aşağıdaki giderlerin indirimi, dar mükellef 
kurumlar için kabul edilmemiştir: 

- Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin Türkiye'deki dar mükellef kurumlar hesabına 
yaptıkları alım-satımlar için, dar mükellefin ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verdiği 
faizler, komisyonlar ve benzerleri kurum kazancının tespitinde indirilmez. Bu hüküm ile Türkiye'de 
oluşan kazancın, ana merkez veya diğer şubelere aktarılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

- Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlarına 
katılmak üzere ayrılan paylar kurum kazancının tespitinde indirilemez. Ancak, indirimlerden Tür
kiye'deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi 
uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile Türkiye'deki kurumun denetimi 
için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat giderlerinin indirimi kabul edilecek
tir. Ancak gider indirimi emsaline uygun belirli esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır. Buna göre, söz 
konusu giderler, Türkiye'deki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak zorun
dadır. Ayrıca söz konusu giderlerin Türkiye'deki kazanca isabet eden kısmının belirlenmesinde kul
lanılan dağıtım anahtarının emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. 
Emsallere uygunluk ilkesi, bu Kanunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
maddesine uygun olarak belirlenecektir. 

Dördüncü fıkra ile dar mükellef kurumların işletmede kullandıkları borçlanmalar için örtülü 
sermaye hükümlerinin uygulanmasında, ortakla İlişkili kişinin tespiti açısından % 10luk sermaye 
payı veya oy hakkı şartı aranmayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla dar mükellef kurumların ortak
larından veya ortaklarının İlişkili olduğu kişilerden yapılan borçlanmalarda ortaklık yapısına ilişkin 
herhangi bir oran dikkate alınmaksızın öz sermayenin iki katını aşan kısım örtülü sermaye 
sayılacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasında, Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri ile kısmî bölünme hüküm
lerinin dar mükellef kurumlar için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

Madde 23- Maddede yabancı ulaştırma kurumlarının kurum kazancının belirlenmesine ilişkin 
hükümler yer almaktadır. 
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Yabancı kurumlarca yapılan ve bir bölümü Türkiye sınırlarını da kapsayan ulaştırma işleri 
ticari bir faaliyettir. 

Ülkeler arasında yapılan ulaştırma işlerinden dolayı Türkiye'de oluşan safi kurum kazancını 
kesin olarak tespit etmek mümkün olmadığından, bu kazancın tespitine ilişkin birkısım ölçülerin 
konulması gerekmektedir. Bu nedenle, fıkra İle yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde et
tikleri hasılatın kurumlar vergisi matrahına esas alınacak kısmının tespitine yönelik oranlar getiril
mektedir. 

Buna göre, Türkiye'de daimi veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için aşağıda belirtilen or
talama emsal oranlan uygulanacaktır: 

- Kara taşımacılığında % 12, 

- Deniz taşımacılığında % 15, 

- Hava taşımacılığında % 5. 

Türkiye'de elde edilen hasılatın brüt tutarına söz konusu oranların uygulanması suretiyle 
bulunacak tutar, yabancı ulaştırma kurumlan için vergiye tabi kurum kazancı olacaktır. 

Aynca yabancı ulaştırma kurumlarında Türkiye'de elde edilen hasılatın hangi unsurlardan oluş
tuğu konusuna açıklık getirilmektedir. Bu şekilde tespit edilen hasılattan, aynca herhangi bir in
dirim yapılması söz konusu değildir. 

Madde 24- Dar mükellef kurumlann vergilendirilmesinde tam mükellef kurumların gene! 
beyan esasına paralel düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 25- Dar mükellef kurumlann vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi, beyan
namenin verilme yeri, zamanı ve içeriği bu madde ile düzenlenmekte; Maliye Bakanlığına, dar 
mükellefler tarafından verilecek beyannamenin şekli, içeriği ve eklerini belirleme konusunda yetki 
verilmektedir. 

Madde 26- Dar mükellef kurumlann, vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı 
telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve 
temliki karşılığında alınan bedeller hariç olmak üzere diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması halin
de, bu kazançların yabancı kurum veya Türkiye'de bunlar adına hareket eden kimseler tarafından 
kazancın elde edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde. Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen 
vergi dairesine beyanname ile bildirilmesi öngörülmektedir. 

Diğer kazanç ve iratların belirlenmesi konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uy
gulanacaktır. Ancak, diğer kazanç ve iratlara ilişkin hükümlerde yer alan vergilendirilmeme 
konusunda getirilen kayıt, şart ve süreler ile istisnalar dar mükellef kurumlarca elde edilen diğer 
kazanç ve iratların belirlenmesinde dikkate alınmayacağı hususu da düzenlenmektedir. 

Bu prensibin tek İstisnası, Türkiye'ye bizzat getirilen nakdi ve aynî sermaye karşılığında elde 
edilen menkul kıymetler İle İştirak hisselerinin elden çıkanlması sırasında kur farkı kazancına dair 
hükümlerdir. Gelir Vergisi Kanununda diğer kazanç ve iratların tespitinde kur farkı kazancı ile ilgili 
belirlemeler, dar mükellef kurumlar için de geçerli olacaktır. 

Madde 27 • Dar mükellef kurumlar tarafından elde edilen diğer kazanç ve iratların türüne göre 
kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği vergi daireleri belirlenmektedir. 
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Madde 28- Bu madde ile dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlarda, tarhîyatın muhatabı, tarh 
zamanı ve tarh yeri belirlenmektedir. 

Kurumlar vergisinin, yabancı kurum hesabına Türkiye'deki mudur veya temsilcileri, müdür 
veya temsilcileri mevcut değil İse kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh edileceği 
hususu açıklanmaktadır. 

Ayrıca, kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildiği veya elektronik ortamda gön
derildiği günde, posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek dairesine geldiği tarihi takip eden üç 
gün içinde tarh edileceği belirtilmekledir. 

Madde 29- Bu madde ile dar mükellefiyette kurumlar vergisinin ödeme süresi belirlenmektedir. 
Buna göre dar mükellefiyette kurumlar vergisinin; 

• Yıllık beyanname ile bildirilen kurumlar vergisinin, beyannamenin verildiği ayın sonuna 
kadar, 

- Muhtasar beyanname ile bildirilen kurumlar vergisinin, beyannamenin verildiği ayın yirmial-
tmcı günü akşamına kadar, 

- Özel beyannameyle bildirilen diğer kazançlara ilişkin kurumlar vergisi ile dar mükellefin Tür
kiye'yi terk etmesi, tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde bildirilen kurumlar ver
gisinin, beyanname verme suresi içinde, 

ödeneceği açıklığa kavuşturulmakladır. 

Madde 30- Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye'de elde ettiği kazanç ve iratlardan 
yapılacak vergi kesintisi bu maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu maddeye göre vergi kesintisi, kazanç ve iratların nakden veya hesaben Ödenmesi veya 
tahakkuk ettirilmesi aşamasında avanslar da dahil olmak üzere gayri safı tutar üzerinden % 15 
oranında yapılacaktır. 

Bu madde hükmü kapsamında kuramlar vergisi kesintisi, dar mükellefiyete tabî kurumların 
Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde etmediği kazanç ve iratlara ilişkindir. Dar 
mükellef kurumların Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde ettiği kazanç ve irat
lar ticari kazanç olarak değerlendirileceğinden, bu madde hükmüne güre kesintiye tabi tutulması söz 
konusu değildir. 

Ancak, telif, imtiyaz, İhtira, İşletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların 
satışı, devir ve temliki karşılığında yapılan ödemeler üzerinden bu kazanç ve iratların ticari veya 
zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın sorumlularca % 15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılması öngörülmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef kurumlara veya 
kurum statüsünde olup, bu Kanunla veya özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuş 
bulunan yabancı kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 İnci maddesinin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr paylan üzerinden % 15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılması öngörülmektedir. Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyet 
gösteren dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden bu kesinti yapılmayacaktır. 

Dördüncü fıkra ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kurumlar ver
gisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendinde belirtilen şirketlerin (b) bendindeki şartları taşıyan 
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iştirak kazançlarının anonim veya limited şirket niteliğindeki dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr 
paylarından yapılacak kesinti oranı, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan oranın (% 15) yansını 
aşamayacaktır. 

Beşinci fıkrası İle Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, hükümetin 
izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, 
kurum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması sağlanmaktadır. 

Altıncı fıkra ile, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istis
nalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 
kısımdan ana merkeze aktarılan tutar üzerinden kurum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılması sağlanmaktadır. 

Yedinci fıkrada, vergi cennetleriyle mücadele amacıyla getirilmiş özel bir hüküm yer almak
tadır. Buna göre, zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleşik kurumlara yapılan her türlü 
ödemeler üzerinden, Türkiye'deki kurum kazançlarının taşıdığı vergi yüküne yaklaşık oranda bir 
vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür. 

Zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleşik kurumlara veya bu ülkelerde bulunan tam 
mükellef kurumlara ait işyeri veya daimi temsilcilere yapılacak her türlü ödemeler bu kapsamdadır. 
Ancak, transfer fiyatlandırması esaslarına göre emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak 
hisseleri için yapılan ödemelerle kredi ana para ve kâr payı ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca 
vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

Yapılan düzenleme ile, vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel 
kişilere çeşitli adlar altında yapılacak ödemelerin, Türkiye'deki vergi matrahlarını azaltmak amacıy
la kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu haliyle söz konusu hüküm, kontrol edilen 
yabancı kurumlarla ilgili düzenlemeye de paraleldir. Ancak her iki düzenlemenin aynı yabancı 
kuruma uygulandığı durumlarda mükerrer vergilendirmeye yol açmamak için, vergi mahsuplarını 
düzenleyen maddede de özel bir hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna yutandaki fıkralarda belirtilen vergi kesin
tisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konulan itibarıyla ayn ayrı belirlemeye, sıfıra kadar İn
dirmeye veya belirtilen oranı bir katma kadar artırmaya yetki verilmiştir. 

Maddenin dokuzuncu fıkrası ile dar mükellef kurumlara, bu maddeye göre vergisi kesintisine 
tabi tutulan kazanç ve İratları için, bu Kanunun 24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname veril
mesi veya kesintiye tabi tutulmamış kazançları için verilecek beyannamelere dahil edilmesi 
konusunda mükelleflere ihtiyarilik tanınmaktadır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan her nevi tahvil ve hazine 
bonosu faizleri, Toplu Konut İdaresi ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağ
lanan gelirler, mevduat faizleri ile fonların katılma belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi konusunda zorun
luluk getirilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin on, onbir ve onikinci fıkralarında ise; maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, 
kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü 
kayıt ve işlemleri ifade edeceği, yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratfann gayrisafi tutarları 
üzerinden dikkate alınacağı; vergi kesintisi yapanların, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve hesap
larında aynca gösterecekleri hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 31- Dar mükellefiyete tabi kurumlardan yapılacak vergi kesintilerinde uyulacak usul
lere dair hükümler içermektedir. Kesilen vergilerin beyanı konusunda temelde Gelir Vergisi 
Kanununda yer alan hükümlere uyulacağı belirtilmektedir. 

Madde 32- Kurumlar vergisinin, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınacağı belirlen
mektedir. 

tkinci fıkrada. Cam mükellefler ile ticari ve zirai kazançla sınırlı olarak dar mükellef kurumların 
cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere kurumlar vergisi oranında 
geçici vergi ödemeleri öngörülmektedir. Ayrıca Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi oranı ile il
gili hükümlerin dar mükellef kurumlar için de aynen geçerli olacağı hususuna yer verilmektedir. 

Üçüncü fıkra ile Bakanlar Kuruluna, geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar 
kanuni seviyesine kadar getirmeye yetki verilmektedir. 

Dördüncü fıkra ile de, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma 
kurumlarında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma 
kurumlan için ayrı ayn veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir katım 
geçmemek üzere yeni bîr oran tespit etmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 33- Madde ile yurt dışında elde edilip de Türkiye'de vergilendirilecek kazançlar için 
daha önce mahallinde ödenen vergilerin, Türkiye'de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar 
vergisinden mahsup edilmesi olanağı verilmekte ve bu mahsubun yöntem ve sınırlan belirlenmek
tedir. Ayrıca, söz konusu sınırlamalar asıl olmak kaydıyla, yurt İçi faaliyetlerin mali zararla sonuç
lanmış olması sebebiyle Türkiye'deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden 
mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup 
hakkının da izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabileceğine dair bir hükme yer 
verilmektedir. 

Bir başka düzenleme de, tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin yurt dışı iştiraklerinden el
de ettikleri ve Türkiye'de vergilendirilecek olan kazançlar için hesaplanacak kurumlar vergisinden 
mahsup edilebilecek yurt dışı vergilerin kapsamının, mahallinde ödenen kurumlar vergisinin bu 
kazançlara isabet eden kısmı ile sınırlı tutulmuş olmasıdır. Kontrol edilen yabancı kurumların Tür
kiye'de vergilendirilecek kazançları için de aynı uygulama söz konusudur. Yurt dışında ödenen ver
gilerin Türkiye'de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi istendiğinde, Türkiye'deki 
vergi matrahına dahil edilen yurt dışı kazanç tutarının bu vergileri de İçerecek şekilde brütleştİril-
miş olması gerektiği ise açıktır. Fıkra ayrıca geçici vergi dönemleri açısından tanınmış bir mahsup 
olanağını da içermektedir. 

Yabancı ülkelerde vergi ödendiğinin, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik 
veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsil
cileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Tür
kiye'de tarh olunan vergiden indirilemeyeceği belirtilmektedir. 

Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir 
belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef taraftndan ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen 
veya ödenecek olan vergi, bu Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şar
tıyla o memlekette câri olduğu bilinen oran üzerinden hesaplanacaktır. Tarhiyatın bu suretle hesap
lanan miktara isabet eden kısmının ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin tarh tarihinden 
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itibaren en geç bir yıl içinde İlgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin 
tutara göre tarhiyatm düzeltilmesi öngörülmektedir. 

Aynca, mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu bel
gelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşıl
ması halinde, ertelenen vergiler için 6183 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gecikme zammı 
hesaplanacaktır. 

Madde 34- Madde ile, yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu düzenlenmektedir. Kontrol edilen 
yabancı kurumların Türkiye'de vergilendirilecek yurt dışı kazançları üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden vergi cennetleri ile mücadele amacıyla yapılması öngörülen vergi kesintisinin 
mahsubu da bu fıkrada yer almaktadır. 

Maddede yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde, fazla olan vergi tutarı mükellefe yazı ile bil
dirilecektir. Mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurması şar
tıyla kendisine iade edileceği, bu süre içinde başvurmayanların bu farktan doğan alacaklarmm 
düşeceği belirtilmektedir. 

Aynca mahsup işleminin hangi tarih itibarıyla yapılacağı konusuna da açıklık kazandırılmak
tadır. 

Maddede yer alan bir diğer düzenleme de, yurt içinde kesilen vergilerin, fon ve ortaklık bün
yesinde yapılan vergi kesintisine mahsup imkanı getirilmesine dair hükümdür. 

Dar mükellefiyete tabi kurumların vergisi kesinti yoluyla alınan ve kurumlar vergisi beyan
namesine dahil edilmesi ihtiyari kılınan kazançları için beyanname verilmesi halinde, bu kazançlar 
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden, evvelce kesinti yoluyla alınan vergilerin genel 
hükümler çerçevesinde mahsup edilebileceği de açıktır. 

Madde 35- Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanunu dışında diğer kanunlarda yer alan muafiyet, 
istisna ve indirim hükümlerinin kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu; muafiyet, istisna ve 
kurum kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümlerin, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi 
Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiy
le düzenleneceği ve uluslar arası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Madde 36- 10/0671949 tarih ve 7229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 3/6/1949 tarihli 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde I- Maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile bu Kanuna göre vergi kesintisine tabi 
tutulmuş kazanç ve iratlar üzerinden aynca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyannca 
kesinti yapılmayacağı; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyannca kesintiye tabi tutul
muş kazanç ve iratların da bu Kanuna göre aynca vergi kesintisine tabi tutulmayacağı açıkça belir
lenmektedir. 

Üçüncü fıkra ile dar mükellef kurumlann Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimi 
temsilcileri aracılığı olmaksızın elde ettikleri ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi 
kapsamında kesinti yapılmış kazançtan ile bu kurumlann tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin 
elden çıkarılmasından elde ettikleri ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında ver
gi kesintisine tabi tutulmayan kazançları ve bu kurumlann daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettik-
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leri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş kazançları için yıllık 
veya özel beyanname verilmemesi öngörülmektedir. 

Dördüncü Akra ile bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni 
kararlar alınıncaya kadar, daha önceki tarihlerde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlannda yer alan 
düzenlemelerin, bu Kanunda belirlenen yasal sınırlan aşmamak üzere geçerli olması öngörülmek
tedir. 

Beşinci fıkra ile diğer Kanunlarla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa yapılmış olan atıf
ların, ilgili olduğu maddeler itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılacağı belirtilmektedir. 

Altıncı fikra ile bu Kanunla getirilen yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf tutul
masına ilişkin sınırlamalara uymaları için kooperatiflere 2006 yılı sonuna kadar bir sure verilmek
tedir. 

Yedinci fıkrada, üretim ve istihdamda olan katkısı artarak devam eden organize sanayi böl
geleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların or
tak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve elde edilecek kazancının tamamını bu 
yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler için, Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren on yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti getirilmektedir. 

Sekizinci fıkra ile, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başka kanunlarla tanınmış muafiyet, 
istisna ve indirimlerin geçerli olduğu ve Kanunun yürürlüğünden Önceki dönemler itibarıyla 5422 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hususu açıklanmaktadır. Özellikle 
Kanunun 13 üncü maddesinin 1/7/2006 tarihinden itibaren uygulanacak olması nedeniyle muhtemel 
boşluğun giderilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 37- Yürürlük maddesidir. 

Madde 38- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz 
gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Şefik Zengin 
Mersin 

Atıla Emek 
Antalya 

Nail Kamacı 
Antalya 

Ufuk Özkan 

Manisa 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

M. Nuri Soygun 
Tekirdağ 

Türkan Miçooğuiları 

İzmir 
Mehmet Işık 

Giresun 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Vahit Çekmez 

Mersin 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ali Oksal 
Mersin 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Feridun Âyvazoğlu 
Çorum 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Uğur Aksöz 
Adana 

Alî Arslan 
Muğla 

Kemal Sağ 
Adana 

Gökhan Durgun 
Hatay 

Yakup Kepenek 
Ankara 

N. Gaye Erbalur 

Adana 
Muharrem Toprak 

İzmir 
Fahrettin Üstün 

Muğla 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Hasan Ören 
Manisa 

Kazım Türkmen 
Ordu 

2/2/2006 
Necati Uzdil 

Osmaniye 
Osman Kaptan 

Antalya 

Osman özcan 
Antalya 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

R. Kerim Özkan 

Burdur 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Nurettin Sözen 

Sivas 
İsmail Özay 
Çanakkale 

Erdal Karademir 
İzmir 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Canan Arıtman 
İzmir 

Mehmet Kartal 
Van 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 
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GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz nüfusunun büyük bir bölümü geçimini tanm sektöründen sağlayan, dolayısıyla tarım
sal faaliyetlerin büyük önem arz ettiği bir tarım ülkesidir. 

Bu çerçevede 29/6/2004 tarih ve 5200 sayılı Yasa ile hukuksal zemine kavuşturulan Tarımsal 
Üretici Birlikleri; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine al
mamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve 
uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tanm üreticilerinin, ürün veya 
ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağ
lamak amacıyla kurulan gönüllü kuruluşlardır. 

Ancak 5200 sayılı Yasa ile kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana çeşitli sorunlarla karşılaşmakta, yasanın uygulanmasında büyük yanlışlıklar yapılmak
ta, bu durumdan da yeni yeni kurulmaya başlanan Tarımsal Üretici Birlikleri zarar görmektedir. 

Bu sorunların başında ülke genelindeki Vergi Daireleri Müdürlüklerinin Tarımsal Üretici Bir
liklerinden Kurumlar Vergisi, KDV ve ÖTV ödemesini istemeleri ve bu konuda zorluk çıkarmaları 
gelmektedir. 

Oysa 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 19. maddesinde "Birliğe ait her türlü 
taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet 
ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır" denilmek
tedir. Kanunun bu hükmüne rağmen böyle bir uygulama yapılmak istenmesi, yeni ve daha açık bir 
düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca 5200 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ilgili bakanlıklar olarak Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının herhangi bir düzenleyici çalışması olmamıştır. 

Ülkemizde henüz emekleme evresinde olan Tarımsal Üretici Birliklerinin üzerlerine düşen 
görevleri daha iyi yapabilmeleri, çiftçilerimizin haklarını koruyabilmeleri, ürünlerin daha verimli 
bir biçimde değerlendirilmesi için ilgili yasanın 19. maddesine ek olarak, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisinde yeni ve yoruma yer vermeyecek bir düzenlemeye gidilmesi uygun olacağından hareketle bu 
teklif hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- 5200 sayılı Yasa ile kurulan Tarımsal Üretici Birliklerinin uygulamada karşı!aştıklan 
en önemli sorun vergi muafiyetine tâbi ohıp olmadıklarıdır. 5200 sayılı Yasanın 19. maddesinde 
açıkça "Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile 
Birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı 
payından muaftır." denilmesine karşın, uygulamada bu konuda tereddütler yaşanmaktadır. Düzen
leme ile sorunun 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde çözümü amaçlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ MEHMET KÜÇÜKAŞIK VE 47 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine 
aşağıdaki 26. bend eklenmiştir. 

"26. Tarımsal Üretici Birlikleri," 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/1170, 2/719 31/5/2006 

Karar No.: 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca S/2/2006 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20/2/2006 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen (1/1170) esas numaralı "Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 28/2/2006 
tarihinde yaptığı 49 uncu Birleşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile 
Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Vergi Konseyi temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmeye başlanmıştır. 

Bilindiği gibi, 1949 yılında başlatılan büyük vergi reformunun asli unsurlarından birisi olan 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), onbir yıllık ilk uygulama döneminin ardından, özel
likle dar mükellefiyete tâbi kurumların vergilendirilmesine yönelik eksiklikler nedeniyle 1960 yılın
da bazı önemli değişikliklere uğramış ve günümüze kadar da farklı tarihlerde yapılan değişiklikler
le güncel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışmıştır. 

I990'lı yıllar boyunca dünya ölçeğinde yaşanan politik ve ekonomik dönüşümlerle beslenen 
küreselleşme olgusuna paralel olarak Türkiye'deki sosyal, siyasal ve ekonomik yapmın dış dünya 
ile giderek daha fazla etkileşim, hatta bütünleşme süreci içine girmesi, yeni fırsatlara ve buna 
paralel olarak yeni risklere de kapı aralamıştır. Yakın zamanda yaşanan önemli krizlerin ardından, 
krizlerin etkilerinin azaltılmasına ilişkin olarak alınan önlemler, yeterli altyapıyla desteklenebilirse, 
basan lı olacaktır. 

Günümüze gelene kadar 5422 sayılı Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) gibi Türk 
vergiciliğinde önemli bir köşe taşı olmuştur. Bu nedenle, bu alanda yapılacak her türlü atılımın bu 
birikimi bir kenara itmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu ile bu Kanun
da yapılacak değişiklikler arasında çok yakın bir bağın ve çoğu konuda belirgin bir devamlılık iliş
kisinin bulunması gerekir. Kurumlar Vergisi Kanununda da ekonomik ve ticari alanda yaşanan çağ
daş gelişmelere paralel olarak, gerekli değişikliklerin yapılması ihtiyacı söz konusudur. Ancak, 
yapılacak değişikliklerin bu alandaki yenilikler ve geçmişten gelen birikimlerin sınıflandırılıp iyileş
tirilmesine yönelik düzenlemelerle, hedeflenen iktisadi ve mali amaçlara ulaşmayı kolaylaştıracak 
nitelikte olması gerekir. Bu hususlar göz Önünde bulundurularak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun ve azımsanmayacak bir vergicilik deneyiminin sağlam temel ve birikimi üzerine inşa 
edilen; buna karşılık içinde bulunulan yeni dönemin gerçeklerine ve ülkemizin uzun dönemli 
stratejik hedeflerinin gereklerine de sırt çevirmeyen; tüm bu hususları sağlam iktisadi, mali ve hukuki 
perspektifler içinde harmanlayıp uyumlulaştıran yeni bir Kanunun çıkarılması ihtiyacı ortadadır. 

Tasan ile; 
- Mükellef odaklı yaklaşımla tam ve dar mükellefiyet esasına ilişkin hükümlerin kendi içinde 

bütünlüğünün sağlanması, tam ve dar mükelleflere ilişkin hususların ayrı bölümlerde düzenlen
mesi, 
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- Kurum kazancına yönelik hükümlerin mümkün olduğunca Kurumlar Vergisi Kanunu 
Tasarısında toplanması, 

- GVK ile KVK arasındaki referansların azaltılması, kurumlar vergisinin ilgili hükümlerinin 
ortak maddelerde toplanması, 5422 sayılı Kanundaki geçici ve uygulanmayan hükümlere ise yer 
verilmemesi, 

- Dilde sadeleştirmenin yapılması ve metinde ifade birliğinin sağlanması, belirsiz ve ihtilaflı 
konulara açıklık getirilmesi, 

- Örtülü sermaye ve Örtülü kazanç (transfer fiyatlandırması) konularında uluslararası standart
lara uygun objektif kriterlerin ve bu müesseselere işlerlik kazandıracak yeni hükümlerin getirilmesi, 

- Yurtdışı inşaat onarım işleri için zorunlu hallerde kurulan iştiraklerin kazançlarının da istisna 
kapsamına alınması, 

- Kurumlar vergisi oranının aşağıya çekilmesi, muafiyet ve istisnaların daraltılması ve vergi 
güvenlik müesseselerinin geliştirilmesi, 

- İktisadi nitelik taşıyan ve piyasa ekonomisinde rekabet eşitliğini bozan muafiyetlere sınır
lamalar getirilmesi, 

- Sistemde var olan uluslararası yatırım şirketi modelinin aksayan yönlerinin iyileştirilerek, bu 
şirketlerin cazibesinin artırılması ve bunlara ilişkin hükümlerin uygulanabilir hale getirilmesine 
yönelik düzenlemeler yapılması, 

- Dünyada kabul görmüş fiyat I andırma yöntemlerinin tanımlanması ve bu konuda OECD 
modeline uyum sağlanması, 

- Bakanlar Kurulunca İlan edilecek ve "Vergi Cenneti" olarak bilinen ülke veya bölgelere 
yapılan ödemelerde, bazı istisnalar hariç olmak üzere % 30 oranında vergi stopajı getirilmesi, 

- Kurum kazancından indirilecek giderler ile zarar mahsubu ya da beyanname üzerinde gös
terilerek indirim konusu yapılacak unsurların ayrı maddelerde düzenlenmesi, 

- Tasfiyeye başlama ve bitiş tarihleri ile tasfiyeden vazgeçilmesi durumunda ortaya çıkabilecek 
hususlara ilişkin net belirlemeler yapılması, 

öngörül mektedir. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce verilen bir önergenin kabulüyle 
konunun daha detaylı incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt komisyon; 15/3/2006, 22/3/2006, 29/3/2006,4/4/2006, 5/4/2006, 19/4/2006 ve 25/4/2006 
tarihlerinde Maliye Bakanlığı ve İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Sanayiciler ve 
İşadamları Demeği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Organize Sanayi Böl
geleri Üst Kuruluşu, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ve Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tem
silcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Komisyonda yapılan 
değerlendirmeleri de dikkate alarak çalışmalarını tamamlamıştır. 

Alt Komisyonda, Tasarının geneli Üzerinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dinlenil
mesine karar verilmiş ve yapılan değerlendirmelerde; 

- Tasanda Türk Vergi Sistemindeki temel ilkelerin korunmuş olduğu ve Tasarının sistemin ek
sikliklerini giderici nitelikte bulunduğu, 
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- Dar mükelleflere ilişkin sistemin doğru bir şekilde tedvin edildiği ve bunlara ilişkin hüküm
lerin tutarlı hale getirildiği, 

- Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen kurumlar vergisine ilişkin hususların Tasarının kap
samına alındığı, böylece kurumlar vergisine ilişkin düzenlemelerin tek bir çatı altında toplandığı, 
ancak stopaja tâbi kurumların Gelir Vergisi Kanununa atıf yapılmadan bu Kanun Tasarısı kapsamın
da düzenlenmesinin uygulama açısından daha doğru olacağı, 

- Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun birlikte değerlendirilmesi ve düzen
lemelerin eşgüdüm içerisinde yapılmasının yerinde olacağı, 

- Kurumlar vergisinde bir yapısal dönüşümün söz konusu olduğu, ancak yatırımcıların 
geleceğe ilişkin uzun vadeli planlar öngördükleri, bu nedenle meri mevzuat kapsamında istisna veya 
muafiyetlerden yararlanan mükelleflerin korunmasına ilişkin hükümlerin Tasarıya eklenmesi gerek
tiği, aksi taktirde hukuk güvenliği ilkesinin gereği olarak Anayasaya aykırı bir düzenlemenin ortaya 
çıkabileceği, 

- Yatırım indirimi, Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmekle beraber kurumlar vergisi mükel
leflerinin de bu indirimden yararlandığı, ancak yatırım indiriminin Gelir Vergisi Kanununda yapılan 
son değişikliklerle yürürlükten kaldırıldığı; yatırım indiriminin, yatırım ve istihdam artışını sağ
layan bir modelinin yeniden getirilmesi gerektiği, 

- Kanun Tasarısının yürürlük maddesindeki hükümlerin, kazanılmış hakların İhlaline yol 
açabileceği ve bu hususun anayasaya aykırılık teşkil edebileceği, bu sakıncaların giderilmesi gerek
tiği. 

• Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarım hazırlamak gibi bir çok 
faaliyette bulunan iktisadi işletmelere ilişkin muafiyetin, bu bölgelerin gelişimi açısından süresiz ol
masının yararlı olacağı, 

- Geçici vergi oranının kurumlar vergisi oranının yüzde 80'ine tekabül edecek şekilde düzen
lenmesinin daha uygun olacağı, 

- Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile 
aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan 
kazançlara İlişkin istisnanın tam istisna olması gerektiği, 

- Ceza ve infaz kurumlan ile tutukevlerine ait iş yurtlarına tanınan muafiyetin "sadece mah
kumlar ve tutuklular tarafından üretim yapılan ceza ve infaz kurumları ile tutukevleri" şeklinde 
değiştirilmesinin rekabetin korunması adına önemli olduğu, 

• Yurtdışı inşaat ve onarım İşleri ile ilgili istisnanın mevcut şirketlere de tanınması ve gerekli 
şartları yerine getirmeleri için bu şirketlere ek süre verilmesi yönünde düzenleme yapılmasının 
kurumlar arasında rekabet eşitliğini sağlayacağı, 

- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatlann işletilmesinden ve devrinden el
de edilen kazançların istisna kapsamına alınmasının deniz ticaretinin gelişmesine imkân sağ
layacağı, 

- Maliye Bakanlığı ile şirketler arasında devamlı uyuşmazlık konusu olan örtülü sermaye ile 
transfer fiy atlandırması konularına ilişkin olarak. Tasanda getirilen objektif kriterlerin bu alanlarda 
ortaya çıkan İhtilafları ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



- 5 3 -

- Gayrimenkul ve iştiraklerin, kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl yer atması koşuluyla 
satılması sonucu elde edilen kazançların istisnadan yararlanabilmesine ilişkin hükmün yürürlük 
tarihinin ileriye alınması hususunun Tasarıya eklenmesinin yararlı olacağı, 

• Kontrol edilen yabancı kurumlara ilişkin düzenlemenin olumlu bir gelişme olduğu, ancak bu 
hükümlerin uygulanması için bir geçiş döneminin öngörülmesi gerektiği, 

- Banka ve katılım bankalarının, ilişkili kişi veya kurumlardan aldıkları kredilere yönelik bir 
sınırlama getirilmesinin doğru olmadığı, Bankacılık Kanununda bu konuyla ilgili düzenlemelerin 
bulunduğu, 

- özel hesap dönemi olan kurumların, 2006 yılı için yüzde 30 kurumlar vergisine tâbi olmaları 
yönündeki düzenlemenin doğru olmadığı, hesap döneminin başlangıç tarihi yerine bitiş tarihinin 
vergilendirme açısından göz önünde bulundurulması gerektiği, 

• Dar mükelleflerin ulaştırma sektörü ile ilgili kazançlarının yüzde 30 vergi stopajına tâbi 
tutulmasının bu kurumlarda büyük sıkıntılara yol açacağı, 

- Kooperatifler için muafiyetten yararlanma koşulları arasında üst birliğe üye olma şartının kal
dırılmasının, vergiyi tabana yayma ve vergiyi artırma yönünde bir fayda sağlamayacağı, 

belirtilmiştir. 

D Alt Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmede; 

- Tasarının kimi maddelerinde yer alan hükümler ile madde gerekçeleri arasında bazı tutarsız
lıkların olduğu, gerekçelerin ayrı idari düzenlemelerin konusu olabilecek konulan barındırmasının 
doğru olmadığı, 

- Tasarının çok Önemli değişiklikler yanında, uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmeye 
yönelik düzenlemeleri de içerdiği ve konuların bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı, 

- Örtülü sermaye ve örtülü kazanca ilişkin hükümlerin uluslararası standartlara uygun olarak 
hazırlanmasının yerinde olduğu, 

• Kurumlarla ilgili vergi stopajına ilişkin hükümlerin bu Kanun Tasarısında düzenlendiği, an
cak kurumların vergi tevkifah yapmakla mükellef olup olmadıkları yönünde Gelir Vergisi 
Kanununa atıf yapılmasının doğru olmadığı, 

- Sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kurumların katılımının, Tasarının hazırlanmasına yönelik 
olarak önemli katkılar sağladığı, 

- Tasarıdaki en önemli düzenlemenin kurumlar vergisi oranındaki 10 puanlık indirim olduğu, 

ifade edilmiştir. 

D Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, Tasarının maddelerine geçil
mesine karar verilmiştir. 

Tasarının; 

- 1 inci maddesi; aynen, 

- 2 nci maddesi; altıncı fıkrasının konu bakımından beşinci fıkranın devamı niteliğinde olması 
nedeniyle beşinci fıkran m son cümlesi şeklinde düzenlenmesi, diğer fıkraların buna göre teselsül et
tirilmesi; anlama açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla maddenin tamamının redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
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- 3 üncü maddesi; birinci fıkrada yer alan "tam mükellefiyet esasında" ve ikinci fıkrada yer alan 
"dar mükellefiyet esasında" ibarelerinin, hangi esasta vergilendirileceği hususu açık olduğu ve bu 
ibarelere gerek bulunmadığı gerekçesiyle metinden çıkan İması; üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer 
alan "taşınır mallar" ibaresinin Medeni Kanuna uygun olarak "taşınırlar" şeklinde değiştirilerek 
redaksiyona tâbi tutulması, dördüncü fıkranın sonunda yer alan "geçerlidir" ibaresinin daha doğru 
bir ifade biçimi olacağı gerekçesiyle "uygulanır" şeklinde değiştirilmesi; beş ve altıncı fıkraların dil 
bilgisi kurallarına uygun olarak tanım cümlesi şeklinde düzenlenmesi için redaksiyona tâbi tutul
ması suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; kamu idareleri arasında eşitliğin sağlanması amacıyla birinci fıkranın (d) 
bendinde belirtilen muafiyetten il Özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumlarının da 
yararianması için "Merkezi yönetim" ifadesinin "Genel yönetim" şeklinde değiştirilmesi; konut 
yapı kooperatiflerinin konut edindirmek amacıyla, müteahhitlerle yapmış oldukları kat karşılığı in
şaat sözleşmelerinin, kurumlar vergisi uygulamaları bakımından ortak dışı işlem sayılmasının uy
gun olmadığı, kooperatiflerin ortaklarına konut sağlayabilmesi için dışarıdan müteahhitlik hizmeti 
satın almasının işin gereği olduğu, kooperatiflerin müteahhide yaptırdığı iş karşılığı arsa vermesinin 
gelir getirici ortak dışı muamele olarak düşünülemeyeceği gerekçesiyle birinci fıkranın (1) bendin
de yer alan "sadece ortaklarla iş görülmesine" ibaresinden sonra gelmek üzere parantez içinde 
"(Konut yapı kooperatiflerinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle gerçek veya tüzel kişilere inşaat 
yaptırarak inşa edilecek konutların bir kısmını ve/veya bir kısım arsa ve/veya arsa payını müteah
hitlik giderlerini karşılamak üzere bu gerçek ve/veya tüzel kişilere vermesi ortak dışı işlem sayıl
maz.)" cümlesinin eklenmesi; (n) bendinde belirtilen bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de bulunan kurum ve kuruluşların, kurumlar vergisine ilişkin muafiyetten yararlanmaları için yal
nızca bu alanda faaliyet gösterme koşutunun getirilmesi gerektiğinden bendin başına "Münhasıran" 
ibaresinin eklenmesi ve kurum ve kuruluşların bu muafiyetten yararlanma ve muafiyeti kaybetme 
koşutlarının uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığın
ca düzenlenmesi için bendin devamına "(Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyet
lerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)" ifadesinin eklenmesi; or
ganize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için modem, teknolojik ve ekonomik yatırımların yapıl
masının sağlanmasına yönelik olarak organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt 
yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak 
ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla, kamu kurumlan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ih
tiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmelere ilişkin bu Kanunun geçici 1 inci mad
desinin yedinci fıkrasında belirtilen 10 yıllık geçici muafiyetin süresiz hale getirilerek maddeye 
yeni (n) bendi olarak eklenmesi ve bent numaralan ile madde metninin redaksiyona tâbi tutulması 
suretiyle, 

- 5 inci maddesi; altının ülkemizde çok önemli bir tasarruf aracı olduğu, bir çok ülkede bu 
tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla altın yatırım fonlarının kurulduğu, bu tasarruf
ların ekonomiye kazandırılması amacıyla ülkemizde de altın yatırım fonlarının kurulacağı, bu 
nedenle kanılacak bu fonların kurumlar vergisinden istisna edilmesi amacıyla birinci fıkranın (d) 
bendine 2 numaralı alt bent olarak "Altın ve kıymetli madenlere dayalı borsa yatırım fonları veya 
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançtan," ifadesinin eklenmesi ve diğer alt bent
lerin buna göre teselsül ettirilmesi; Bankalara olan borçlan nedeniyle kanuni takibe alınmış veya 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ve bunların kefillerinin sahip ol
duğu taşınmazlar ile birlikte bu kurumlara ipotek veren üçüncü kişilerin taşınmazlarının da irade 
dışı satımının söz konusu olması nedeniyle elde edilen kazancın tamamının kurumlar vergisinden 
istisna edilmesinin hakkaniyete daha uygun olacağı düşüncesiyle birinci fıkranın (0 bendindeki 
"keti İlerinin" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve ipotek veren üçüncü kişilerin" ifadesinin eklen
mesi, maddenin tamamının redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 6 ncı ve 7 nci maddeleri; yazım yanlışlarının düzeltilmesi amacıyla redaksiyona tâbi tutul
maları suretiyle, 

- 8 inci maddesi; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre katılım ban
kalarının da banka olarak kabul edildiği, bu nedenle "kâr ve zara katılma hesabı" ibaresi yerine 
"katılma hesabı" ibaresinin kullanılması gerektiğinden (d) bendinin anılan Kanuna uygun olarak 
değiştirilmesi; dönemseli ik ilkesi ve Avrupa Birliği uygulamalarına paralel olarak, herhangi bir ih
bar süresi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen istatistiki 
yöntemler esas alınarak hesaplanan, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedel
lerinin tamamının vergi matrahından indirimini teminen (e) bendinin I numaralı alt bendinin değiş
tirilmesi; yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı karşılığında elde 
edilen ve şirketlerin kendi saklama paylarında kalan primlerin 1/3'ü düşüldükten sonra kalan tutarın 
Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hesaplanan kısmının indirimine imkân 
tanınmakta olduğu, ancak bu indirimin anılan Kanunun 25 inci maddesi tarafından verilen yetki 
ile Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendiği, bu Kanun Tasarısında da 1/3 indirim yapılması 
hususu ayrıca düzenlendiğinden iki defa indirim yapılması yönünde yorumlara neden olunabileceği, 
dolayısıyla, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla (e) bendmin 4 
numaralı alt bendindeki "1/3'ü düşüldükten sonra kalan tutarın" ifadesinin çıkan İması; ikinci fık
ranın maddenin kodifikasyonu açısından (e) bendinin 5 numaralı alt bendi olacak şekilde düzenlen
mesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi; aynen, 

- 10 uncu ve 11 inci maddeleri; kanun tekniğine uygunluğun sağlanmasını teminen metin için
deki kanunların numaralarının yazılması şeklinde redaksiyona tâbi tutulmaları suretiyle, 

- 12 nci maddesi; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde temin ederek işletmede kullandıktan borçların, hesap dönemi içinde herhan
gi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılmasının öz kay
nak yetersizliği nedeniyle dış kaynaklara yönelmek zorunda kalan kurumlar aleyhine bir yük oluş
turacağı, kurumların sermaye temininde büyük güçlükler yaşamasına ve ticari hayatın olumsuz yön
de etkilenmesine neden olunacağından birinci fıkradaki "iki kah" ibaresinin "Uç katı" şeklinde değiş
tirilmesi; finansal sektörün, mali kaynaklan reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendiren, ser
maye birikimini sağlayan ve ekonomik büyüme sürecini doğrudan etkileyen önemli sektörlerden biri 
olması nedeniyle; ekonominin bütünü açısından hayati önemi haiz olan güven ve istikrarın sağlan
ması ve sağlıklı bir finansal alt yapının oluşturulması amacıyla, bütün finansman kuruluşlarının daha 
fazla fon elde etme yönünde desteklenmesi gerektiği; bankacılık sisteminin fon ihtiyacının söz 
konusu olduğu ve bu ihtiyaçların da yurt dışından karşılanacağı, bankacılık sektörünün bu şekilde 
büyüyeceği, bankalar tarafından alınan kredilere ilişkin olarak Bankacılık Kanununda gerekli düzen
lemelerin yer aldığı; bu nedenle Kurumlar Vergisi Kanununda ayrıca düzenleme yapılmasına gerek 
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olmadığı, bu değerlendirmeler ışığında, bankaların öz sermayelerini artırmaları için aldıkları 
kredilere veya yaptıkları borçlanmalara belirli bir sınırlamanın getirilmemesini temin etmeye yönelik 
bir hükmün altıncı fıkraya (c) bendi olarak eklenmesi; "leasing" ve "factoring" şirketlerinin esas 
amaçlarının bankalar gibi sermaye temini ve kullandırılması olduğu, bunların fon alım satımı esasına 
göre fâaliyet gösterdikleri, bu nedenle bu kurumların da şahıs ortak dışında yaptıkları borçlanmalar
da öz sermayenin 6 katının aşılması durumunda örtülü sermaye sayılmamasını; İpotek finansman 
kuruluşlarının Konut Finansmanı Kanununun yürürlüğe girmesiyle büyük oranda fona ihtiyaçlarının 
olacağı ve bu fonların da yurt dışından karşılanacağı, tüketici finansman kuruluşlarının yapı olarak 
factoring şirketlerine benzemesi nedeniyle benzer işi yapan kuruluşların benzer hükümlere tâbi ol
maları gerektiği, ayrıca tüketici finansman kuruluşlarının da Konut Finansmanı Kanununun 
kabulünün ardından konut kredisi verecek olmaları nedeniyle büyük miktarda sermaye-fona ihtiyaç
larının olacağı, bu nedenle bu kurumların banka ve finansman kuruluşlarından yapacakları borçlan
malara ilişkin bir smırtamanm olmamasmı temine yönelik bir hükmün altıncı fıkraya (d) bendi 
olarak eklenmesi; kur farkının, örtülü sermaye üzerinden yapılan ödemeler ve hesaplanan tutarlardan 
istisna edilmesini teminen yedinci fıkranın değiştirilmesi suretiyle, 

-13 üncü maddesi; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konusunda Bakan
lar Kurulunca ülkeler veya bölgeler ilan edilirken bu ülkelerle bilgi değişiminin söz konusu olup ol
madığı hususunun da göz önünde bulundurulmasını teminen dördüncü fıkraya "sağlayıp sağ
lamadığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bilgi değişimi" ibaresinin eklenmesi; anlama açıklık 
kazandırılması ve kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda birbirleriy
le bağlantılı olan birinci ve ikinci fıkraların birinci fıkra; üçüncü ve dördüncü fıkraların ikinci fık
ra; beşinci ve yedinci fıkraların üçüncü fıkra olarak birleştirilmesi ve diğer fıkraların buna göre 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 14 üncü maddesi; dil bilgisi kurallarına uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyon tâbi 
tutulması suretiyle, 

-15 inci maddesi; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen vergi kesintisi yap
makla sorumlu olan kurumların Gelir Vergisi Kanununa yapılan atıfların en aza indirilmesi an
layışından hareketle birinci fıkrada tek tek sayılması; Bankacılık Kanununda yapılan değişikliğe 
paralel olarak "kâr ve zara katılma hesabı" ibaresi yerine, "katılma hesabı" ibaresinin kullanıl
masının gerekmesi nedeniyle, (d) bendinin 3 numaralı alt bendinin (d) bendinin devamı seklinde 
düzenlenmesi; vergi kanunlarındaki düzenlemelere paralel olarak faizsiz olarak kredi verenlere 
ödenen kâr paylarının bazı islam ülkeleri finans kuruluşlarından alınan kredi karşılığında bu 
kuruluşlara yapılan ödemeler bakımından bir anlam ifade ettiği ve dar mükellefiyet esasında vergi 
kesintisi ile ilgili olduğundan bir hüküm ifade etmeyeceği, bu nedenle (d) bendinin 1 numaralı alt 
bendinin maddeden çıkarılması; ayrıca kâr ve zarar ortaklığı belgelerinin Türk Hukukuna 1983 
yılında girdiği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 2003 yılında yaptığı düzenlemelerle menkul kıymet 
alım satımı ile uğraşan ortaklıklar dışındaki anonim ortaklıkların da kâr ve zarar ortaklığı belgesi 
adı altında menkul kıymet ihraç edebilecekleri, bunların sadece katılım bankaları ile ilişkilendiril-
mesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, bu nedenle birinci fıkranın (d) bendinin (2) numaralı alt ben
dinin (e) bendi şeklinde bağımsız olarak düzenlenmesi suretiyle, 

-16 ncı maddesi; vergilerle alakalı beyannamelere ilişkin tüm hususların genel bir kanun olan 
Vergi Usul Kanununda düzenlenmesi nedeniyle burada ayrıca düzenlenmesinin tekrara yol açacağı 
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gerekçesiyle, "veya elektronik ortamda gönderildiği" ibaresinin beşinci fıkradan çıkarılması 
suretiyle, 

-17 nci maddesi; anlama açıklık kazandırılması ve uygulayıcılara kolaylık sağlanması amacıy
la bir ila altıncı fıkraların birinci fıkra; dokuz ila onikinci fıkraların dördüncü; onbeş ila onyedinci 
fıkraların yedinci fıkra olarak birleştirilmesi, diğer fikralaruı buna göre teselsül ettirilmesi ve bazı 
fıkralara başlık konulması suretiyle, 

- 18 inci maddesi; aynen, 

- 19 uncu maddesi; anlama açıklık kazandırılması ve uygulayıcılara da kolaylık sağlanması 
amacıyla maddenin kodİfıkasyonunun yeniden yapılması suretiyle, 

- 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri; aynen, 

- 23 öncü maddesi; üçüncü fıkrasında yer alan "kapsamına alınan" ibaresinin anlatıma açıklık 
kazandırılması amacıyla "kapsamında vergilendirilen" şeklinde redaksiyona tâbi tutulması suretiy
le, 

- 24 uncu maddesi; üçüncü fıkrasında yer alan "ajanlıkları" ibaresinin Türkçe'ye uygun olarak 
"ajansları" şeklinde redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 25 inci ve 26 nci maddeleri; aynen, 
- 27 nci maddesi; (b) bendinde yer alan 'Taşınır malların" ibaresinin Medeni Kanuna uygun 

olarak "Taşınırların" şeklinde redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

• 28 inci maddesi; vergilerle alakalı beyannamelere ilişkin tüm hususların genel bir kanun olan 
Vergi Usul Kanununda düzenlenmesi nedeniyle burada ayrıca düzenlenmesinin tekerrüre yol 
açacağı gerekçesiyle, "veya elektronik ortamda gönderildiği" İbaresinin ikinci fikradan çıkarılması 
suretiyle, 

- 29 uncu maddesi; aynen, 
- 30 uncu maddesi; fonların bu Kanun Tasarısının 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

vergi lendirildiği ve ayrıca tasannm mevcut haline göre hem fonun kendisinin hem de fonun 
dağıtımının vergilendirilebileceğine dikkat çekilerek çifte vergilemeye neden olunabileceği, bu an
lamda uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Üçüncü fıkrada yer alan 
•bentlerinde sayılan kâr" ifadesinden sonra gelmek üzere "paylan üzerinden bu Kanunun 15 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere" 
ifâdesinin eklenmesi; transfer fıyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konusunda Bakanlar 
Kurulunca ülkeler veya bölgeler ilan edilirken bu ülkelerle bilgi değişiminin söz konusu olup ol
madığı hususunun göz Önünde bulundurulmasını tem inen yedinci fıkraya "sağlayıp sağlamadığı" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bilgi değişimi" ibaresinin eklenmesi; dördüncü fıkrasının 
redaksiyona tâbi tutulması; vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilere çeşitli adlar altında yapılacak ödemelerin Türkiye'deki vergi matrahlarını azaltmak amacıy- . 
la kullanılmasının Önüne geçilmesini teminen bu ülkelerde faaliyet gösteren kurumlara herhangi bir 
ödeme yapılması durumunda % 30 oranında vergi kesintisine tâbi tutulmasına; ancak bu vergilen
dirmenin yapılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunun söz konusu ülkeleri bilgi değişimi esası göz 
önünde bulundurularak belirlemesi ve emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri 
için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması 
için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden ödemeler 
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üzerinden yapılacak kesinti oranını, her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibariyle ayn 
ayn belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye Bakanlar 
Kurulunun yetkili kılınmasına yönelik bir hükmün yedinci fıkraya (a) bendi olarak eklenmesi; yurt 
dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı 
ödemeleri ile sigorta ve reasürans Ödemelerinin de tamamen istisna edilmesine yönelik bir hükmün 
yedinci fıkraya (b) bendi olarak eklenmesi suretiyle, 

- 31 inci ve 32 nci maddeleri; aynen, 

- 33 üncü maddesi; yedinci fıkrasında yer alan "ülkede geçerli olduğu bilinen oran" İbaresinin 
"ülkede geçerli olan oran" şeklinde redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 34 üncü maddesi; beşinci fıkrada yer alan "Bu fıkrada" ibaresinin "Bu maddede" şeklinde 
redaksiyona tutulması suretiyle, 

- 35 inci ve 36 ncı maddeleri; aynen, 
- Geçici 1 inci maddesi; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarım 

hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanlara ilişkin on yıllık geçici muafiyetin sürekli hale getiril
mesini sa|lamak amacıyla, buna ilişkin hükmün geçici 1 inci maddeden çıkarılarak Tasarının 4 ün
cü maddesine (n) bendi olarak eklenmesi ve fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi; anlama açıklık 
kazandın İması amacıyla sekizinci fıkrasının redaksiyona tâbi tutularak, yedinci ve sekizinci fıkralar 
şeklinde düzenlenmesi suretiyle, 

- 37 nci maddesi; yürürlükteki Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumların, en az iki tam yıl 
süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin istisnanın tam is
tisna olduğu, ancak Kanun Tasansında bu istisnanın kısmi istisna olarak düzenlendiği, bu nedenle 
bu hükmün Kanunun yayımından Önce yürürlüğe girmesinin kazanılmış haklann ihlal edilmesine 
neden olacağından, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini teminen (a) bendi olarak; trans
fer fıyatlandırması yoluyla örtülü sermayeye ilişkin hükümlerin uygulanması amacıyla idareye, 
gerekli idari düzenlemelerin yapılması için uygun bir sürenin tanınmasını teminen 13 üncü mad
denin 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girmesini öngören düzenlemenin (b) bendi olarak; yeni kurum
lar vergisi oranını yüzde 20 olarak öngören 32 nci maddenin birinci fıkrasının t/1/2006 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmasını teminen (c) bendi olarak; diğer hüküm
lerin ise 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini teminen (ç) 
bendi olarak maddeye eklenmesi suretiyle, 

- 38 inci maddesi; aynen, 

kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon, Tasanuın madde gerekçelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları Plan ve 
Bütçe Komisyonunun bilgisine sunmuştur: 

- Taşandaki gerekçelerin yapısı, gerekçelerin yasama İçinde özellikle vergi hukukundaki 
durumunun tartışılması gereğini doğurmuştur. Anayasa Mahkemesi bir kararında hukuk devleti ve 
vergi ödevi ile ilgili olarak şu görüşe yer vermiştir: "Hukuk devleti, insan haklarına saygılı ve bu 
haklan koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni 
sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallanna ve Anayasa'ya uyan, 
işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. 
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- Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı irade İle kamu hizmetlerinin bir gereği 
olarak belirli kurallara göre kişi ve kurumlardan aldığı iktisadi değerdir. Anayasa ve yasalarla kamu 
giderlerinin karşılanabilmesi için herkese ödev olarak öngörülen vergi ödeme yükümlülüğünün, 
zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi durumunda kanunlarla idareye yüklenen kamu hizmet
lerinin aksatılmadan sürdürülmesi mümkün olacaktır." Bu çerçevede. Anayasanın 73 üncü mad
desine göre, vergi ve benzeri mal! yükümlülükler kanunla konulup, değiştirilmekte veya kaldırıl
maktadır. Normatif vergilendirmenin en temel İlkelerinden biri olan verginin kanuniliği ilkesi 
Anayasamızın bu maddesinde yer almaktadır. Vergilerin yaşattığının sağlanmasında geçirilen süreç
ler büyük önem arz etmektedir. Bu sürecin bir parçası da kanun gerekçeleridir. 

- Vergilendirme sürecinde Kanun gerekçeleri, vergi ve benzeri malî yükümlülükler ite ilgili 
olarak gerek idari işlemler gerekse yargı organlarınca ne derece hukuki norm niteliğindedir? Bu çer
çevede gerekçe aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

- Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat hükümlerini düzenleyen Vergi Usul Kanununun 
(VUK) 3 üncü maddesine göre, vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Ancak lafzın açık 
olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konulusımdaki maksat, hükümlerin kanunun 
yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. Bu maddeden 
de anlaşılacağı üzere, vergi kanunlarının uygulanmasında lafzın açık olmadığı durumlarda kıyas yap
madan yorum yapılabilmektedir. Vergi hukukunda yorum sayesinde, anlamı sarih olmayan hüküm
lerle neyin kastedildiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Böylece yapılan yorum ile kanun koyucunun 
madde hükmündeki getirme iradesi ve amacı tespit edilerek uygulamaya yön verilmektedir. 

- Vergi hukukunda kanunların yorumlanması, vergilerin kanuniliği ilkesi gereği öncelikle or
tada yorumlanması gerekli bir kanun metni olmalıdır. Bundan sonra, söz konusu madde belirli bir 
sistematik içerisinde, ilgili maddenin yer aldığı kanunun diğer kanunlar karşısındaki durumu ve 
yorumlanacak hükmün ilgili kanun içindeki yerini ifade eder. 

- Vergi hukukunda yorum, ilgili kanunun hazırlanması ve kabulüne kadar geçen süreç İle bu 
süreçte aldığı hali izlemeyi gerektirir. Bu çerçevede, vergi hukukunda kanunların yorumlanmasına 
ilişkin hükümler esas itibariyle VUK'un vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı düzenleyen 3 ün
cü maddesine dayanmaktadır. Genel olarak, hukuk literatüründe lâfeî yorum, tarihi yorum, amaca 
yönelik yorum yöntemleri mevcuttur. Vergi hukukunda söz konusu yöntemler birbirini tamamlayıcı 
niteliktedir. 

- Yukarıda belirtildiği üzere; VUK öncelikle lâfzı yorum yapılmasını, kanun metninin (laftın) 
yeterli olmadığı durumlarda ise diğer yöntemlerin kul lanı İmasını esas almaktadır. Bu çerçevede 
lafızdan hareketle yapılan yorum ilk olarak başvurulan bir yorumlama yöntemi olarak kullanılmak
tadır. Söz konusu yöntemin sakıncası Kanun koyucunun amacına nüfuz etmeye her zaman imkân 
vermemesidir. 

Lâfzı yorumdan beklenen amaç hâsıl olmadığında tarihi yorum yöntemi kullanılarak, madde met
ninin kanun koyucunun amacına uygun sonuç vermesine çalışılmaktadır. Bu aşamada, en çok kul
lanılan araçlar; yasama sürecinde düzenlenen komisyon raporu ve tutanakları, tartışma notlan, tasan 
ve teklifler, TBMM görüşme tutanakları, hazırlanan kanun gerekçeleridir. Tarihi yorum tekniğinin tek 
başına ve etkin bir şekilde kullanılması kanun hükmünü durgun ve işlevsiz bir pozisyona itebilecek ve 
bunun sonucunda kanunların yetersiz kalmasıyla hukuk devleti prensibi zayıflayacaktır. 
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Bu yöntemin en önemli sakıncası, Kanun maddesinin yeterince açık olmadığı durumlarda, 
kanunun genel veya madde gerekçelerinde yer alan ve kanun lafzını aşan açıklamalar, örnekler ve 
benzeri ifadeler içermesidir. Ancak, yasa gerekçesi lafzın amacını aşan bir şekilde yazılır ise bu 
durumda sadece gerekçeden hareketle yorum yapmak, Anayasada yer alan vergilerin kanuniliği il
kesine aykırılık teşkil edecektir. Bunun nedeni, yasama organmm madde metninin öngörmediği bir 
durumu yasa gerekçesine koyarak gerekçeye yasa hükmü niteliği kazandırmağıdır. 

- Bir diğer yöntem ise amaca yönelik yorum olarak, kanun hükmünün konuluş amacını sağ
layacak şekilde anlamlandınlmasıdır. Kanun hükümleri bir ihtiyacı karşılamak veya yeni ortaya 
çıkan bir sistemin İşleyişini belli kurallara bağlamak üzere çıkartıldığından, kanun koyucunun 
kanunun tedvinindeki bu amacı dikkate alınmak suretiyle kanun hükmünün bu amacı sağlayacak 
şeklinde yorumlanması amaca yönelik yorumdur. Bu yorum yönteminin kullanılabilmesi için 
yorum makamının yorumlama yetkisinin geniş olması, kanun hükmünün de buna imkân verecek 
şekilde esnek (genel) düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Kanun gerekçeleri aşağıdaki amaç
lan sağlamalı, bunların aksine vergilerin kanuniliği ilkesini zedeleyecek nitelikte olmamalıdır: 
Gerekçeler; 

- Kamın maddesi ile çelismemeli, kanun maddesinin öngörmediği düzenlemeler içermemeli; 
vergi, resim, harç ve benzeri mal! yükümlülüklerin kanunla konulup, değiştirildiği veya kaldırıldığı 
ilkesi ile tezat teşkil etmemeli, 

• Gelecekte yasamanın yerini alacak şekilde hukuk kaynağı olmamalı, gerekçe idare ve yargı 
organlarının yanılmasını önleyici bir araç olarak Kanun koyucunun amacını içerecek nitelikte ol
malı, 

- Kıyas yolu ile vergileme aracına dönüşmemelidir. 

• Yukarıda açıklandığı üzere, kanun gerekçelerinin madde metinlerinin bir parçası olmamaları 
nedeniyle kanunların sahip olduğu hukuk gücüne sahip olmadıktan kabul edilmelidir. Aksi takdir
de, söz konusu gerekçelerin kanunun madde metinleri ile çelişen veya madde metinlerindeki amacı 
aşan düzenlemelerin yapılmasına imkân verecek nitelikte olmaları, ilgili Kanunun bu gerekçelerle 
yürürlüğe girmesi durumunda, aslında yasalan yürütmekle mükellef olan idarenin Kanun 
koyucunun yerini almasına neden olacaktır. Diğer bir deyişle, bu gerekçeler nedeniyle yasa 
koyucunun devredilemez asli düzenleme yetkisi, idare tarafından kullanılacak ve bunun neticesin
de de hukuk düzeninde tam bir karmaşa oluşacaktır. Bu karmaşanın önüne geçmek; kanun mad
delerinin metinlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan madde gerekçelerinde değişiklik yapıl
ması mümkün olmadığından, bundan sonraki herhangi bir aşamada kanun maddelerinde ufak da ol
sa yapılacak bazı değişikliklerle mümkün olabilecektir. 

- Gerekçelerin bahsedildiği şekilde hazırlanması, idarenin kanun koyucunun yerini alması 
hususuna ilave olarak, bu gerekçelere dayanılarak hazırlanacak düzenlemeler sonrasında 
oluşabilecek uyuşmazlıklarda, idarenin yargı mercilerinde yapacağı savunmalarda bu gerekçeleri 
yasama organının iradesi olarak kullanması ile yargı organlarının yanlış yönlendirilmesine neden 
olabilecektir. 

Bu çerçevede Kamın Tasarısının gerekçeleri, gerek detaylandırma gerekse kanun metninde 
bulunmayan unsurları içermesi nedeniyle, yasamanın önüne geçme sakıncasını taşımaktadır. 
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Alt Komisyon, Tasan üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıca; 

- Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde düzenlenen "tüketim ve 
taşıma kooperatiflerinin" muafiyet kapsamı dışında tutulup tutulamaması ve ayrıca anılan 
kooperatiflerin 4 üncü maddede belirtilen muafiyetten yararlanma koşullan arasına, bu kooperatif
lerin faaliyet alanlarıyla ilgili üst birliklere üye olma koşulunun eklenip eklenmemesi, 

hususunu Komisyonun dikkatine sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 18/5/2006 ve 25/5/2006 tarihlerinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 
ile Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gelir 
idaresi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Vergi Konseyi, Tür
kiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği 
ve Ankobirlik temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 66 ncı ve 69 uncu birleşimlerinde, 
verilen bir Önerge ile Komisyonumuz portföyünde bulunan 2/719 esas numaralı Kanun Teklifinin, 
Tasan ile ilgili olması nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesine göre birleştirilerek görüşülmesine, 
görüşmelerde (1 /l 170) esas numaralı Kanun Tasarısının esas alınmasına karar verilmiş ve görüşmeler 
Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle tamamlanmıştır. 

Tasarının geneli üzerinde Alt Komisyon metni de dikkate alınarak yapılan müzakerelerde; 
- Örtülü sermaye ve örtülü kazanç gibi vergi hukukunda tartışmalı olan hususlara objektif 

kriterler getirilerek konunun açıklığa kavuşturulduğu, 

- Reel sektörün sermaye teminine İlişkin olarak rahatlatıcı hükümler getirildiği, fînans sek
törünün kredi almasının önündeki engellerin kaldırıldığı, 

- Organize sanayi bölgelerine ilişkin geçici muafiyetin, bu bölgelerin geliştirilmesi için sürek
li muafiyetler arasına alındığı, 

- Bir çok ülkede önemli bir yatınm aracı olan ve ülkemizde de kurulması amaçlanan altın ve 
kıymetli madenlere dayalı yatınm fonlan veya bunlann ortaklıklarının portföy İşletmeciliğinden 
doğan kazançlarının istisnaların kapsamına alındığı, 

- Kanun Tasansımn yürürlük maddesinin kazanılmış haklann İhlaline neden olmayacak şekil
de yeniden düzenlendiği, 

- Sigorta sektörünü ilgilendiren bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla Alt Komisyonda bazı 
yeni düzenlemelerin yapıldığı, 

- Tasarının ana hedefinin kurumlar vergisi oranını indirmek olduğu, çok fazla yeniliğe yer ver
meden 5422 sayılı Kanunun kodifîkasyonunun yapıldığı, 

- Kurumlar vergisi oranının düşürülmesinin yabancı ülkelerle yapılan rekabetin bir neticesi ol
duğu, ancak bunun sonucu olarak vergi hasılatının düşeceği, Tasanda bu konuya ilişkin olarak her
hangi bir önlemin yer almadığı, 

- Sermaye hareketleri serbestisinin firmalar açısından uygun yatınm ortamı arayışım başlattığı, 
bunun neticesinde ülkelerin kurumlar vergisi oranlannda indirime gittiği, bu ana eğilimin yerinde 
olduğu, ancak 2000 yılına kadar OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok büyük bir bölümünde ver
gi oranlan düşürülmekle beraber vergi hasılatı ve vergi yükünde herhangi bir düşüşün söz konusu 
olmadığı, bunun nedeninin vergi oranı düşürülürken İstisna ve muafiyetlerin daraltılması yoluna 
gidilerek vergi tabanının genişletildiği, ancak Tasanda vergi hasılatının düşmesinin önüne geçilmesi 
ve vergi tabanın genişletilmesi anlamında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, 
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- Tasarının genel gerekçesi ve bazı madde gerekçelerinde, Öngörülen amacı aşan hususlara yer 
verildiği, 

- Transfer fiyatlandırmasma ilişkin düzenlemenin yerinde olduğu, ancak uygulamaya ilişkin 
olarak düzenlemelerin tereddütlere yol açmayacak şekilde hazırlanması gerektiği, 

- Transfer fiyatlandırmasma ilişkin olarak, kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uy
gulanacak emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde kullanılacak yöntemler doğru olmakla 
beraber, bu yöntemlerden biri ile emsallere uygun fiyata ulaşma olanağı bulunmadığında mükellefe 
istediği yöntemi belirleme imkânının tanınmasının doğru olmadığı, 

- Kurumlar Vergisi Kanununun büyük ölçüde Gelir Vergisi Kanunu üzerine inşa edildiği, bu 
nedenle önce Gelir Vergisi Kanununun hazırlanıp Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanun üzerine 
bina edilmesinin yerinde olacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

- Kanun Tasarısının madde gerekçelerinin ayrıntılı düzenlenmesinin temel amacının, uy
gulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi yönünde bazı tartışmalı hususlara madde gerek
çelerinde yer verilmek suretiyle mümkün olduğunca konuların açıklığa kavuşturulması olduğu; 
idare tarafından çıkanları tebliğlerde düzenleme konusu olan hususların madde gerekçelerinde yer 
verilmesi suretiyle uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı, 

- Ekonomideki iyileşmeye paralel olarak piyasada güvensizliğe neden olan unsurların da 
elimine edilip bir uzlaşma ortamı sağlandıktan sonra vergi sisteminin yemden yapılandın İması 
çalışmalannın başlatıldığı ve bu çalışmaların belirli bir strateji çerçevesinde yürütüldüğü, 

- 5422 sayılı Kanunda yer alan istisna ve muafiyet maddeleri gözden geçirilerek, bir kısmının 
günümüz ekonomik ve sosyal şartlarına göre yeniden düzenlendiği, bir kısmının ise tamamen kal
dırıldığı, 

- Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler başta olmak üzere zarar mahsubu, matrahın 
tespiti, yurtdışı ve yurt içerisinde ödenen vergilerin mahsubu ile tasfiye, devir ve birleşme ile ilgili 
müesseselerin işleyişinde ortaya çıkan sorunların ve tereddütlü konulardaki net olmayan durumların 
açıklığa kavuşturulmasının amaçlandığı, 

- Zararlı vergi rekabeti yapmak suretiyle vergi kaybına neden olan ve "Vergi Cenneti" olarak 
bilinen yerlerde kurulu firmalarla mücadele etmek için, Türkiye'deki firmaların bu bölgelere kâr 
transfer etmelerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı, aynca, bu bölgelerde kurulu firmalar tarafın
dan düzenlenerek Türkiye'deki vergi mükelleflerinin hesaplarına gider olarak intikal ettirilecek 
faturalar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına yönelik hükümlerin getirildiği, 

• Mükellefler ile idare arasında sürekli uyuşmazlık konusu olan örtülü sermaye ve örtülü 
kazanç dağıtımı gibi müesseselerin, günün koşullan ve gelişmiş ülke örnekleri de dikkate alınarak 
objektif kriterlere uygun hale getirildiği, 

- Kurumlar vergisi oranında yapılan indirim nedeniyle ülkemizin, kendisine komşu olan ve Av
rupa Birliğine tam üye olmuş ya da olacak ülkeler İle yabancı sermaye yatınmları yönünden rekabet 
etme kapasitesinin büyük ölçüde artacağı, 

• Kurumlar vergisi oranının % 20'ye indirilmesîyle, mükelleflerin vergi oranlarının yüksek
liğini gerekçe göstererek kayıt dışına yönelmelerinin engellenmesinin amaçlandığı, 
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- Toplumsal mutabakata dayalı ve geniş katılımla hazırlanmış olmasının. Tasarının temel özel
liklerinden biri olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Alt Komisyon metninin; 

- İ inci ve 2 nci maddeleri; aynen, 
- 3 üncü maddesi; üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinin, ifadenin düzeltilmesi için 

redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
- 4 üncü maddesi; yapı kooperatiflerinin arsalarını kat karşılığı vererek konut veya işyeri elde 

etmeleri halinde yapı kooperatiflerinin her hisse için bir iş yeri veya konut elde etmelerinin ortak 
dışı işlem sayılmamasını teminen birinci fıkranın (k) bendinin değiştirilmesi suretiyle, 

• 5 inci maddesi; sermaye piyasası mevzuatına göre altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım 
fonlarının, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenler İle bu madenlere 
dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabildiği, bu nedenle sadece portföyü Türkiye'de 
kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları ve ortaklılıklarının 
portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesini teminen 
birinci fıkranın (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin yeniden düzenlenmesi; yanlış anlamaların ön
lenmesi ve anlama açıklık kazandırılması amacıyla birinci fıkranın (f) bendinde yer alan "ipotek 
veren üçüncü kişilerin" ibaresinin, "ipotek verenlerin" şeklinde değiştirilmesi; iştirak hisseleri 
alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara 
ilişkin giderlerin istisna dışı kurum kazancından indirilmesi imkânının tanınması, kurumlar ver
gisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar doğması halinde bu zararlann gider 
fazlalığından kaynaklanmasından dolayı istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlann da 
giderlerde olduğu gibi kurum kazancından indirilmemesi gerektiğinden üçüncü Akranın değiştiril
mesi ve maddenin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 6 ncı ,7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri; aynen, 
- 11 İnci maddesi; kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla "i" bendinin "ı" şeklinde 

redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
-12 nci maddesi; kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla "d" bendinin "ç" şeklinde 

redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

-13 üncü, 14 üncü, IS inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri; aynen, 
-19 uncu maddesi; kısmi bölünmeye konu olacak varlıkların mevcut veya yeni kurulacak tam 

mükellef bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi hususuna açıklık getirilmesi ve an
lama açıklık kazandırılması amacıyla üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "bir veya birkaçını 
kayıtlı değerleri üzerinden" ibaresinden sonra gelmek üzere "ayni sermaye olarak" ibaresinin eklen
mesi suretiyle, 

- 20 nci maddesi; yazım yanlışlarının giderilmesi amacıyla redaksiyona tâbi tutulması suretiy
le, 

- 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri; ay
nen, 
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- 30 uncu maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda birin
ci fıkranın (d) bendinin (ç) bendi şeklinde değiştirilmesi; zorunluluk arz eden ödemeler konusuna 
açıklık kazandırılması ve bu ödemelerin kapsamının belirlenmesini teminen yedinci fıkranın (a) 
bendine "yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden" ibaresinden sonra gel
mek üzere "geçiş Ücreti, liman ücreti gibi" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 31 inci ve 32 nci maddeleri; aynen, 

- 33 üncü maddesi; tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy 
hakkının %25'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr paylarının brüt tutarının 
Türkiye'de beyan edilecek kazanca dahil edilmesi, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı 
dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri ver
gilerin de Türkiye'de beyan edilecek kazanca dahil edilen kâr payı tutarına isabet eden kısmının 
Türkiye'de Ödenecek kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesine imkân tanınması; böylelikle, 
Türkiye'de genel sonuç hcsaplanna intikal ettirilen kazançlara ilişkin yurt dışında ödenen vergilerin 
mahsubu işlemlerinde şimdiye kadar şube kazançtan ile kar paylarına ilişkin kurumlar vergisi ve 
benzeri vergilerin mahsup edilebilme imkânı söz konusu iken, kâr payı dağıtımına kaynak teşkil 
eden belirli nitelikteki (%25) yurt dışı iştirakin kazançtan üzerinden ödenen gelir ve kurumlar ver
gisi benzeri vergilerin de mahsubuna imkân tanınması ve bu sistem ile yurt dışı iştiraklerin kazanç
larının vergilendirilmesinde istisna uygulaması yanında vergi mahsubu imkânının da tanınarak yurt 
dışı kazançlarının Türkiye'ye getirilmesinin sağlanması amacıyla üçüncü fıkranın yeniden düzen
lenmesi; 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının yurt dışında ödenen vergilerle ilgili olması 
nedeniyle dokuzuncu fıkra olarak maddeye eklenmesi suretiyle, 

- 34 üncü maddesi; dokuzuncu fıkranın, yurt dışında ödenen vergilerle ilgili olmasından dolayı, 
konuyla ilgili 33 üncü maddeye dokuzuncu fıkra olarak eklenmesi nedeniyle maddeden çıkarılması 
suretiyle, 

- 35 inci ve 36 ncı maddeleri; aynen, 
- Geçici 1 nci maddesi; kurumlar vergisi oranının % 20ye indirilmesine paralel olarak ken

dilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin 1/1/2006 tarihinden Önce 
başlayan ve bu tarihten sonraki bir tarihte sona eren özel hesap dönemlerine ait kazançlarının ver
gilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oranına açıklık getirilmesi, böylece mükellefin 
özel hesap döneminin vergilendirilmesinde, hesaplanan aritmetik ortalamanın oran kesirleri dikkate 
alınmaksızın kurumlar vergisi oranının uygulanması suretiyle vergilendirilmesi ve hesap dönemi 
takvim yılı olan mükelleflerle paralellik sağlanmasını teminen altıncı fıkra olarak; kısmi bölünme 
hükümlerinin 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe 
gireceğinden, Kanunun yayımı tarihinden önce başlamakla birlikte yayımı tarihine kadar tamam
lanamayan işlemlerin hangi hükümlere tâbi olacağı konusuna açıklık getirilerek isteyen mükellef
lerin 5422 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmesine imkân sağlamaya yönelik bir düzen
lemenin yedinci fıkra olarak maddeye eklenmesi ve diğer fıkraların teselsül ettirilmesi; altıncı fık
radaki "t bendi" şeklindeki atfın metin içindeki teselsüller nedeniyle "k bendi" şeklinde redaksiyona 
tâbi tutulması suretiyle, 

- 37 nci maddesi; kontrol edilen yabancı kurumlarla ilgili olan 7 nci maddenin 1/1/2006 tarihin
den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine yönelik bir hükmün maddeye (b) bendi olarak; örtülü ser-
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mayeye ilişkin olan 12 nri maddenin 1/1/2006 tarihinden sonraya sarkan ödünç işlemlerine de uy
gulanmak ve 1/1/2006 tarihînden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine 
ilişkin bir hâkmün maddeye (c) bendi olarak eklenmesi ve diğer bentlerin teselsttl ettirilmesi 
suretiyle, 

- 38 inci maddesi; aynen, 

kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
M. Atlan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Haiti Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 

Üye 
Birgen Keleş 

istanbul 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(Ayrışık oy yazısı ekledir) 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Sözcü 
Sabahattin Yılda 

Muş 
Üye 

Mehmet Zeka! Özcan 
Ankara 

Üye 
Osman Nuri F'diz 

Denizli 

Üye 
Kemal Ktlıçdaroğlu 

İstanbul 
(Karşı oy ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Muzaffer Bas topçu 

Kocaeli 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

M. ÂkifHamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkatın 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldt 

Konya 
Üye 

imdat Sütlüoğlu 
Rize 

Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 
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AYRIŞIK OY 
Küreselleşme; tarihi süreç İçerisinde meydana gelmiş bîr oluşumu değişime uğratmaktadır. 

Küreselleşmenin değişime uğrattığı bu oluşum; devlet, toplum ve ekonominin aynı sınırlar içerisin
de gelişmesi olmuştur. Uluslararası ekonomide ticari ilişkileri iç ve dış ticaret diye ayıran sınırlan 
devletler belirler. Pazarların küreselleşmesiyle birlikte bu uluslararası sistem artık uluslarüstü 
ekonomiye dönüşmeye başlamıştır. Bu değişimin belirgin özelliği sermaye hareketlerinin serbestles
in esidir. 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, ülkeleri yatınmlan kendilerine çekebilmek için daha 
iyi bir yatırım ortamı hazırlamaya ve bu çerçevede kazanç üzerinden alınan vergilerin oranlarım in
dirmeye yöneltmiştir. "Vergi rekabeti" dediğimiz bu kavram ülkelerin vergi politikalarını belir
lemede çok önemli olmaktadır. Artık devletler vergi politikalarını belirlerken salt hükümranlık hak
larına dayanarak ve kamu maliyesinin ihtiyaçlarını dikkate alarak değil, uluslararası gelişmeleri de 
gözeterek karar alma durumuna gelmişlerdir. 

Vergi oranlarındaki düşüş eğilimi kendisini Özellikle kurumlar vegisi ve kâr payı vergilemesin
de göstermektedir. Avrupa Birliği (AB) nin katma değer vergisi ile özel tüketim vergilerinde üye ül
kelerin vergi sistemlerini uyumlaşhrma yönünde bir politikası olmasına rağmen dolaysız vergilerde 
böyle bir politikası yoktur. Bu durum küreselleşme karşısında ülkelerin vergi sistemlerini korunmasız 
bırakmakta ve vergi rekabeti vergi gelirlerinin kompozisyonunu değiştirmek ve giderek vergi gelir
lerinde azalmaya yol açmak suretiyle kamu maliyesinde önemli olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 

Kurumlar Vergisinin kapsamı, matrahı ve oranlan arasında farklılıklar bulunması kurumlar 
üzerinde az ya da çok vergi yükü oluşmasına yol açar. Bu durum şirketlerin kuruluş ve yatınm yeri 
tercihini etkiler ve daha az vergi yükü üstlenecekleri yerleri tercih etmelerine neden olur. Böylece 
sermayenin daha avantajlı görünen ülke veya bölgelerde toplanması durumu ortaya çıkmaktadır. 
Bunun vergi gelirlerinde azalma veya vergi yükünün çeşitli toplum kesimleri arasındaki dağılımın
da değişiklik pahasına yapıldığı açıktır 

AB ve OECD ülkelerinin bu konuda yaptıklarına bakıldığında şöyle bir durumun ortaya çıktığı 
görülmektedir: 

Kurumlar Vergisi oranlarında 1980'li yılların ikinci yansından başlayarak ciddi bir düşüş 
eğilimi yaşanmaktadır. Aynı süreçte gelir vergisi tarifeleri de değişmiştir. Bu çerçevede bir yandan 
tarifelerdeki dilim sayısı azaltılırken diğer yandan oranlarda da düşüşe gidilmiştir. Ancak bütün 
bunlara rağmen gerek "gelir ve karlar Üzerinden alınan vergiler", gerekse "kurum gelirleri üzerin
den alman veıgiler"in GSYİH'ya oranlarında bir düşüş olmamış tam tersine 2000 yılına kadar artış 
olmuştur. Bu oranlarda 2000 yılı sonrasında düşüşler başlamıştır. Ancak 2001 yılından itibaren 
meydana gelen düşüşlere rağmen mevcut oranlar hala 90*lı yılların (örneğin 1990 ve 1995 yıllan) 
oranlarının üzerindedir. Bunun anlamı ülkeler vergi oranlarını indirirken, vergi gelirlerinde kar
şılaşacaktan kayıplan o verginin tabanını genişletmek suretiyle telafi etmişler ve bu nedenle vergi 
gelirlerinin reel düzeyinde bir gerileme olmamıştır. Şüphesiz genel eğilim bu olmamakla birlikte her 
iki organizasyona da üye ülkelerin küçük bir kısmında farklı eğilimlerin olması mümkündür. 

Tasarıyı yukarıda belirtilen uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirdiğimizde 
şunlar ortaya çıkmaktadır. 

1. Genel Gerekçe Doğru Hazırlanmamıştır 
Tasannm genel gerekçesi kurumlar vergisine ilişkin değişikliğin teknik gerekçelerini açık

lamanın ötesinde hükümetin vergi dışında diğer alanlarda yaptıktan na da vurgu yapan cümleler 
taşımaktadır. "Genel gerekçe'ler tasan ile yapılmak istenilenlerin genel olarak gerekçelerini açık-
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layan teknik metinlerdir "Genci gerekçe"Ier hükümetlerin İcraatlarım anlattıkları dokümanlar 
değildir. Bu ifadeler vergi kanunlarında bir "ilk"i temsil etmektedir Yapılan doğru olmamış, bir ver
gi yasasına uygun düşmemiştir. 

Aynca genel gerekçede düz oranlı vergilemenin birçok merkezi ve Doğu Avrupa ülkesinde uy
gulandığım söyleyerek doğru bilgi vermemektedir. Bu cümleler vergilemede genel bir eğilimi ifade et
mek amacıyla kullanılmaktadır. Oysa düz oranlı vergi (flat tax) smırlı sayıda ülkede uygulanmakta olup 
vergilemede böyle bir genel eğilim olduğunu söylemek için benüz vakit çok erkendir. Aynca bu ülkeler 
de eskiden doğu blokuna mensup olan yani daha öncesinde bir vergi sisteminin bulunmadığı ülkelerdir. 

2. Tasarının Yasalaşma Süreci Gecikmiştir 
Tasarının yasalaşma süreci çok gecikmiştir. Tasarının kurumlarda geçici vergi dönemi geçtik

ten sonra yasalaşacak olması bu gecikmenin belirgin örneğidir. Vergi oranı düşülürken 2006 yılının 
birinci geçici vergi döneminde eski oranla vergileme yapmak hukuka aykırıdır. Bu sorunun daha 
sonra mahsup yoluyla çözülebilir olması gecikmeyi haklı kılmaz. 

3. Kurumlar Vergisi Oranlan İndirilirken Vergi Tabanı Genişletİlememiştİr. Vergi Hâsılatında 
Meydana Gelecek Azalışın Nasıl Telafi Edileceği Ortaya Konulmamıştır 

Uluslararası vergi rekabeti gerekçesiyle kurumlar vergisi oram yüzde 30 dan yüzde 20 ye in
dirilirken kurumlar vergisi tabanını genişletici bir düzenleme bulunmamaktadır. Vergi tabanını 
genişletici düzenlemeler mevcut istisna ve muafiyetlerin kapsamının daraltılması suretiyle 
yapılabilir. Tasarının bu anlamda ele alınabilecek iki düzenlemesi vardın 

a) Bunlardan biri TESK bünyesindeki Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ımn2û18 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'mın 131 inci maddesinde yer alan basılı kâğıt ve plakaların satışından 
elde ettiği gelire yönelik kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasıdır. Sistemde halen var olan bir
çok muafiyet ve istisnanın devamı kabul edilirken bunun kaldınlması düzenlemenin teknik olmak
tan çok siyasi (TESK seçimleri) olduğu izlenimini vermektedir. 

b) Bu konudaki İkinci düzenleme taşımacılık ve tüketim kooperatiflerine yönelik kurumlar vergisi 
muafiyetinin kaldırılmasıdır. Tasarının A/k maddesiyle yapılan bu düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. 

Sistemde hemen hemen bütün istisna ve muafiyetler aynen korunurken sadece TESK ile 
taşımacılık ve tüketim kooperatiflerine yönelik istisnaların kaldınlması Tasannın vergi tabanını 
genişletmek gibi bir amacı bulunmadığını göstermektedir. 

Öte yandan mevcut yasanın 7/16 maddesinde yer alan kooperatiflerin kurumlar vergisi 
muafiyetinden yararlanabilmeleri amacıyla "faaliyet konulan ile İlgili olarak kurulmuş bulunan üst 
kuruluşa üye olmaları" zorunluluğunun Tasan ile kaldınlmış olması kooperatifçiliğin güçlü ol
masını engelleyecektir. 

Kurumlar vergisi oranının 1/3 oranında azaltılması ve vergi tabanını genişletecek düzen
lemelerin de olmaması nedeniyle kurumlar vergisi hasılatında meydana gelecek azalmanın hangi 
önlemlerle telafi edileceği, bu yükün toplum kesimlerine nasıl dağıtılacağı belli değildir. Hükümetin 
bunu "mali saydamlık" gereği açıklaması gerekir. 

4. Transfer Fiyatlandırma Yöntemi Bazı Zaaflara Sahiptir 
"Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" başlıklı 13 üncü madde Tasannın 

önemli bir maddesidir. 
Transfer fiyatlandırması uygulamasında kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uy

gulayacağı fiyat ve bedellerin tespiti yöntemleri olarak OECD'nin üç adet geleneksel işlem yöntemi 
belirlenmiştir. Ancak bu yöntemler belirtilirken kâr paylaşım yöntemlerinin belirtilmemiş olması 
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önemli bir eksikliktir. Kâr paylaşımı yöntemleri OECD'nin bu konudaki rehberinde en son çare 
olarak başvurulması gereken yöntemler olarak belirti İse de gelişmiş ülkeler bu yöntemleri yaygın 
bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Çünkü, bu yöntemler bilgiye ulaşımın mümkün olmaması 
halinde uygulanabilecek yöntemler olup işlemi yapan bağımlı her iki tarafın da analiz edilmesini 
gerektirir. Örneğin ana şirketin veya işlem yapan büyük grup şirketinin ülkemizde bulunduğu bu 
yavru şirketin yabancı bir ülkede bulunduğu ve bağımlı şirketin bulunduğu ülkenin vergisel avan
tajlar nedeniyle kârın bu ülkeye aktarılması durumunda hangi yöntemin uygulanacağı sorusunun 
cevaplanması gerekir. Geleneksel yöntemler bu konudaki incelemelere yeterli cevap veremez. Kâr 
paylaşımı yöntemlerinin uygulanması bu hallerde hem çok kolay hem de kısa zamanda yapılabilir. 
Çünkü, ana merkez ve yavru şirketin fonksiyon ve katkı analizleri ile kâr paylaşımı gerçeğe daha 
uygun olarak tespit edilebilir. 

Yöntemler konusundaki bu eksiklik maddenin ç) bendinde "Emsallere uygun fiyata yukarıdaki 
yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun 
olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir." hükmüyle giderilmeye çalışılmıştır. An
cak maddedeki üç yönteme kıyasla alternatifi belirleme seçeneğini mükellefe bırakan bu düzenleme 
maddenin tümünü tehlikeye atmaktadır. Bu konuda ayrıntılı düzenleme yapan ülkelerde de bu ben
de benzer hükümler olmakla birlikte bu yöntem çok özel durumlarda kullanılmaktadır. Bu ülkeler 
düzenlemelerini ayrıntılı açıklamalarla yapmıştır. 

Ayrıca maddedeki transfer fiyatlanduması ile ilgili usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği 
şeklindeki hüküm yeteri kadar açık değildir. İfade, maddenin uygulanmasından çok transfer fıyatlan-
dırma yöntemleri hakkında Bakanlar Kuruluna yetki verici mahiyettedir. Oysa amaçlanan bu değildir. 

5. Vergi Cennetlerine Yönelik Düzenlemeler 
Tasarının 30 uncu maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "yurt dışındaki 

fınans kurutuşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz, kâr payı ödemeleri ile sigor
ta ve reasürans ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacağı" hükmü vergi cennetlerine yönelik 
olarak bir önceki (a) bendinde alınan önlemle çelişmektedir. Doğru olan (a) bendinde olduğu gibi bu 
ödemeler konusunda da Bakanlar Kurulu'nu yetkili kılmaktır. Böylece Bakanlar Kumlu ülkenin 
özelliğine ve gerektiğinde ödemenin niteliğine göre yetkisini farklı şekilde kullanabilecektir. 

6. Madde Gerekçeleri ile Madde Metinlerinin Anlamlan Arasında Uyumsuzluk Vardır 
Tasarının bazı maddelerinin anlamı ite gerekçede yapılan açıklamalar birbirleriyle uyumlu 

değildir. Gerekçeler zaman zaman madde metnini açıklamanın Ötesine geçerek maliye (gelir) 
idaresinin konuya ilişkin detaylı açıklamalarım kapsayan bir tebliğ veya sirküler mahiyetini almış
tır. Şüphesiz kapsamlı açıklama yapılmasında tek başına bir mahzur görülmeyebilir. Ancak yapılan 
açıklamalar madde metninin taşıdığı anlama aykırı olursa bu gerekçeleri kanun koyucunun (yani 
yasama organının) gerekçeleri olarak değil sadece hükümet tasarısının gerekçeleri olarak kabul et
mek gerekir. Komisyonda kısmen düzeltilmiş olmakla birlikte Tasarının 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 13 ve 19 un
cu maddelerinin gerekçeleri buna Örnek verilebilir. 

Alt komisyon raporunda bu konuya ilişkin olarak yapılmış olan açıklamalara katılıyoruz. 
M. AklfHamzaçebi Kemal Kıtıçdamğlu Bülent Baratalı 

Trabzon İstanbul tzmir 
Birgen Keleş Mustafa özyürek 

İstanbul Mersin 
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AYRIŞIK OY YAZISI 

Dünya ekonomisini altına alarak yönlendiren küreselleşme sonucu ülkeler arasındaki fizik 
sınırlar kalkmış, uluslararası sermaye akışkan duruma gelerek serbestçe dolaşmaya başlamıştır. 

Küresel sermayenin tek amacı, gittiği ülkede kârım maksimize ederek dövize dönüştükten son
ra o ülkeyi en kısa sürede terk etmektir. Küresel sermayenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı 
destekleme ve artırma gibi bir amacı yoktur. Onun asıl amacı sermaye gelirlerini nasıl ve nerede en 
kısa sürede katlamasıdır. 

Uluslararası sermaye bunu yaparken kıyasıya rekabet etmekte ve rekabet koşullarını kayıtsız 
şartsız yerine getiren ülkeleri tercih etmektedir. 

Bu nedenle, küreselleşmede Vergi Rekabeti Vergi Adaletinin önüne geçmektedir. Ulusal ül
keler, kendi halklarının sömürülmesi pahasına da olsa vergi adaletinden Ödün vermek zorunda kal
maktadır. Çünkü Özellikle bizim gibi gelişmekte olan, ödemeler dengesi sorunu olan, yatırım, 
üretim ve istihdam sorunu olan yani yabancı sermayeye acil ihtiyaç duyan ülkelerin buna dayanma 
güçleri de pek yoktur. 

Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler, fon yatırım ve yabancı sermayeyi kendi ülkelerine çekebil
mek için daha iyi yatırım iklimi hazırlamaya ve sermaye gelirleri üzerinden, kâr paylan üzerinden 
hesaplanan kurum kazançlarını daha az vergilemek amacıyla vergi oranlarını düşürmek zorunda 
karmaktadır. 

Bu bakımdan sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle sermaye akışkanlığının artmasıyla bir
likte, küreselleşme karşısında fazlaca direnemeyen gelişmekte olan ülkeler tek çareyi kendi ulusal 
vergi sistemlerini küresel sermayenin istediği gibi dizayn etmekte bulmuştur. Bunun sonucunda bir 
yandan vergi dilim tarifelerini bir yandan da vergi oranlarını düşürmek suretiyle, sürece uyum sağ
lamaktadır. 

Tasarıya ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

1- Vergi Kanunlarının Yeniden Yazılması Bir ihtiyaçtır: 

Ekonominin çeşitli dalgalanmalara maruz katması ekonomik krizler ve dışarıdan yapılan 
müdahaleler sonucu vergi yasalarının lafzı ve sistematiği bozulmuştur. Bozulan sadece kurumlar 
vergisi değil, tüm vergi sistemidir. Bu nedenle, tüm vergi sisteminin yeniden ıslaha ihtiyacı vardır. 
Ancak, öncelikle vergi felsefesinin ve modelinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Bu yapıl
mamıştır. Yani iyi şeye, yanlış yerden başlanmıştır, önce Gelir Vergisi Yasası çıkartılıp, sonra 
Kurumlar Vergisi Yasası çıkartılması daha doğru olurdu. 

Tasan bu haliyle ne tam bir "yeniden yazım" ve ne de "yeni hükümler getirmedir". Eski model esas 
alınmak suretiyle bazı yeni hükümler eklenerek adeta bir yamalı kurumlar vergisi yasası hazırlan
mıştır. Aslında, mevcut yasanın "ek", "geçici" ve "mükerrer" maddeleri gibi yamalan kaldırılarak 
sadece metni yeniden yazılsaydı daha doğru olurdu. 

2- Tasan Yeni Bir Kurumlar Vergisi Yasasından Çok Tüm Uygulamayı Anlatan Genel Bir Teb
liğ Niteliği Taşımaktadır; 

Tasan ekonomi-maliye model ve felsefesine dayanmamakta olup daha çok Maliye Bakan
lığının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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Yazım ekibi, bu konuda açık bir politika ve model olmadığı için düzenlediği maddelerde, 
"prensipleri" hükme bağlamak yerine çeşitli konulardaki tercihlerini sıralamıştır. Bu nedenle mad
deler hüküm ifade etmek yerine uzun listeler şeklinde düzenlenmiştir. Temel hükümleri taşımayan 
sadece bazı şeyleri, "tadad" eden yani sayan maddelerin ekonominin gelişim sürecinde değişikliğe 
uğraması doğal olarak kaçınılmazdır. 

3- Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısının Gerekçesi ile İlgili Madde Metnindeki Hüküm Birbiriy
le Çelişmekte Olup Uyumlu Değildir. 

Kurumlar Vergisi Yasa Tasansmın 5/3. maddesiyle ilgili genel gerekçesinde yapılan açık
lamada, bir şirketin, bir başka şirketin hislerini alması yani iştirak etmesi halinde, bu hisselerin 
alımında kullanılan faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderlerinin kurum ihtiyacının in
dirilemeyeceği belirtilmiştir. 

Bunun anlamı, özelleştirme ihalesine katılan ve aldığı hisseler nedeniyle örneğin 100 milyon 
dolar kredi kullanan bir şirket, alman bu 100 milyon dolarlık kredi için ödediği 6 milyon dolarlık 
yıllık faizi gider yazamayacaktır. Daha doğrusu bu tutar gider yazılacak ama "kanunen kabul edil
meyen gider" olarak yazılıp kurum kazancının hesaplanması sırasında kurum kazancına ilave 
edilerek bunun üzerinden Kurumlar Vergisi ödenecektir. 

Bu uygulama normal hisse alımı yani iştirak için de geçerlidir. 
Yani tasarının ilgili madde metninde yazılı olmayan bu açıklama, o madde metniyle ilgili 

gerekçede yer almaktadır. 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hisse senetlerinin değerlenmesine ilişkin 279. 
maddesinde; hisse senetlerinin alış bedeli ile değerlendirileceği belirtilmektedir. Bu açıklık 
bedelinin içine o hisse senedinin alışı nedeniyle ödenen tutarlar ile bu alış sistemine, yapılan 
ödemelere ilişkin katlanılan faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderler de girmektedir. 

Nitekim Maliye Bakanlığının 13.3.1998 tarih ve 2948-279-15 özelgesinde ve Danıştay 4. Daire 
23.11.1994 tarih ve E.1994/4050 K. 1994/557 sayılı kararlarında, "iştirak alımı ile ilgili finansman 
giderleri ve kur farklarının, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, genel gider olarak kabul 
edileceği" belirtilmiştir. 

Ayrıca, "Gerekçede verilen örnek, iştirak hissesi yatırımının getirişini sadece, iştirak hissesin
den gelecek kâr payı ile sınırlamaktadır. Oysa söz konusu iştirak hissesi iki yıl geçmeden satılabilir 
ve satış nedeniyle, Kurumlar Vergisine tâbi kazanç oluşabilir. Bu durumda hisse senedinin elde edil
mesi için kullanılan kredi nedeniyle yüklenen faiz ile vergiye tâbi hisse satış kazancı arasında, iliş
kili olmadığı iddia edilemeyecek ve masraf yazılması gerektiği kabul edilecektir. Ancak, herhangi 
bir iştirak hissesinin alındığı yıldan iki yıl sonra satılıp-satılmayacağı veya temettü geliri elde 
edilip-edilmeyeceğinin bilinmesi mümkün değildir. Yapılan bu açıklamaların ışığında iştirak hissesi 
alımında kullanılan kredilere ilişkin finansman giderlerinin masraf yazılması görüşündeyiz. Bu 
nedenle yasa tasarısının gerekçesiyle, madde metnindeki çelişkinin ortadan kaldınlarak genel 
hukuk ilkesi çerçevesinde uyumun sağlanması gerektiğine inanmaktayız. 

Gerekçedeki hatalı açıklamanm düzeltilmesi için Maliye Bakanlığı madde hükmü ile gerek
çeyi, birbirine uyumlu hale getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

Gerekli düzeltme yapılmazsa, tebliğ ile vergi alınması yoluna gidilmiş olur ki, bu da 
Anayasaya aykırıdır. Yargı aşamasında Anayasa Mahkemesi tarafından doğal olarak iptal edilir. 
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4- Kurumlar Vergisi Oranı Belirtildiği Gibi Zamanında indirilmemiş, İndirimin Neden Olacağı 
Vergi Kaybının Nasıl ve Nereden Karşılanacağı Açıklanmamış ve Kurumlar Vergisi Oranının 
Düşürülmesi Nedeniyle Kaldırılan Yatırım İndirimi Yerine Yeni Bir Düzenleme Yapılmamıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun yerine yeniden yazılan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısındaki en 
Önemli değişiklik hiç kuşkusuz 1.1.2006 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulan
mak suretiyle vergi oranının 10 puan düşürülerek % 30'dan % 20'ye indirilmesidir. Kurumlar Ver
gisi oranının indirilmesi elbette iyidir. Sevindiricidir. Ancak, daha da iyi olanı oran indirimi 
nedeniyle ortaya çıkacak vergi kaybının nasıl ve nerelerden telafi edileceğidir. Tasarının gerekçesin
den bu yönde bir açıklama mevcut değildir. 

Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesiyle meydana gelecek vergi kaybının telafisi için kısa ve 
uzun dönemde alınması gereken önlemler vardır, öncelikle 2006 bütçesi yapılırken % 30 Kurum
lar Vergisi oram esas alınmak suretiyle vergi geliri tahmini yapılmıştır. 2006 yılı vergi gelirleri buna 
göre belirlenmiştir. 

Devlet, giderlerini yapmak 20randadır. Bu nedenle bütçede tahmin edilen tüm gelirlerin top
lanması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi oran indirimi 2006 yılı bütçesinde yaklaşık 3 milyar YTL 
gelir azalışına neden olacaktır. Bu gelir kaybının nereden alınacağı açıklanmadığına göre, büyük bir 
olasılıkla ekmeğe, süte, mazota, gübreye ve telefon konuşma bedelleri üzerine zam yapılarak bun
ların üzerinden alınan Katma Değer Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi gibi 
dolaylı vergilerden karşılanacağıdır. Bir başka anlatımla holdinglere, varsıllara yapılan vergi in
diriminin bedeli dolaylı vergi adı altında yoksullara, fakirlere ve sıkıntı çeken geniş halk yığınlarına 
yüklenen vergilerden karşılanacaktır. 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu, Türk Vergi Sisteminin verimliliğini yitir
miş olmasıdır. Bunun sonucunda vergi yetersizliği dolaylı vergilerin artırılması suretiyle gideril
meye çalışılmakta ve vergi gelirleri ithalat üzerinde yoğunlaşarak riske neden olmaktadır. Yapılan 
yeni düzenlemede "vergi yükünün adaletli ve dengeli" dağıtılması ilkesinden vazgeçilmektedir. 

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının giderek artması nedeniyle iç 
piyasada üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar bir dizi ekonomik sorunlar ortaya çıkmak 
suretiyle kayıt dişiliği özendirmekle ülkemize değişik yöntem ve yollarla kaçak mal girişine neden 
olmaktadır. Bunun en açık örneği, araç sayısının artmasına karşın akaryakıt tüketiminin artmaması 
yani kaçak akaryakıt tüketimidir. 

Küreselleşme sonucu uluslararası vergi rekabeti nedeniyle akışkan sermayeyi ülkemize 
çekebilmek için Kurumlar Vergisi oranının % 30'dan % 20'ye indirilmesinin neden olacağı vergi 
kaybının uzun vadede telafisi için verginin tabana yayılmasını önlemek için başlıca iki düzenleme 
vardır. 

a) Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131. 
maddesinde yer alan "Basılı Kâğıt ve Plakaların" satışından elde edilen gelirlere yönelik kurumlar 
vergisi muafiyetinin kaldırılmasıdır. 

Yeni Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısında ekonomik, sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel neden
lerle tüm muafiyetler korunurken geniş bir sosyal kesime ait bu muafiyetin kaldırılmasının gerek
çesi anlaşılamamıştır. Eğer bu bir toplumsal ve siyasal bir baskı unsuru olarak getirilmemişse bu 
doğru ve haklı değildir. Bu nedenle kabul edilemez. 
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b-) Tasarının muafiyetlere ilişkin A/k maddesinde Tüketim ve Taşımacılık Kooperatifleri hariç 
olmak üzere muafiyet sadece koşullan yerine getiren Yapı Kooperatiflerine uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. Bu düzenlemeyi doğru ve yeterli bulmuyoruz. Buna göre tüketim ve taşımacılık 
kooperatiflerine yönelik vergi muafiyeti kaldırılmıştır. Bilindiği gibi ekonominin tekelleşmesiyle 
birlikte büyük gross marketler tüketime yönelik tüm ticareti bünyesinde toplamaktadır. Bunlarla baş 
edemeyen tüketim kooperatifleri can çekişirken adeta bir darbe de bunlara yönelik kurumlar vergisi 
muafiyetinin kaldırılmasıyla vurulmaktadır. Bunun anlamı tüketim kooperatiflerinin yok olup 
ticaret alanından çekilmesidir. 

Yine aynı şekilde büyük bir sosyal kesim işsizlik nedeniyle kendileri kooperatİfleşerek 
taşımacılık faaliyetlerinde bulunmaktadırlar, özellikle bir yandan taşımacılık girdi maliyetlerinden 
en önemlisini oluşturan mazota büyük oranlarda zam gelmesi bir yandan da bunlara yönelik 
Kurumlar Vergisi muafiyetinin kaldırılması bu sektörün yok olmasına neden olacaktır. 

Yürürlükte bulunan Kurumlar Vergisi Yasasına göre kooperatiflerin muafiyetten yararlanabil
mesi için "faaliyet konularıyla ilgili olarak kurutmuş bulunan üst kuruluşlara üye olmalar" koşulu 
getirilmiş bulunmaktaydı. Ancak, bu yasa tasarısıyla bu zorunluluk kaldırılmaktadır. 

Oysa, kooperatiflerin temel kanunu olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun muaflıklarını 
düzenleyen 93 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, muaflıklardan yararlanabilmesi üst kuruluşa 
girme koşuluna bağlanmış, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 9 
uncu maddesinde de, Kooperatiflerin üst kuruluşlara girmek zorunda oldukları hükme bağlan
mıştır. 

Kooperatiflerin üst kuruluşlara üye olarak girme ifadesi, Kurumlar Vergisi mükellef sayışım ve 
vergi gelirlerini artırıcı bir düzenleme değildir. Tam tersine Kooperatiflerin, Üst Birliğinin eğitim ve 
denetiminden kaçarak, devletin diğer vergi gelirlerini {Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Stopaj 
gibi) azaltarak belgesiz ve kayıtdısı işlem yapmalarının önünü açacaktır. 

Ayrıca, Üst Birliğe üye olma koşulunun kaldırılması, vergiyi tabana yayma ve vergi gelirlerini 
artırıcı hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, bu durum kooperatiflerin dikey Örgütlenmesini zayıflatarak 
kooperatifçiliğin gelişmesini engelleyecektir. 

Tasarının 5/1 -e maddesinde kurumların, en az 2 tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmaz
lar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının tamamı yerme % 75'lik kısmının istisna 
edilmek suretiyle yatırımcılara belli bir geçiş süresi verilmemiştir. 

Bilindiğe gibi şirketler geleceği yönelik iş ve yatırım planlarını en az 5 yıllık bir süreyi esas al
mak suretiyle yapmaktadırlar. Yatırım plan ve projeleri yaşama geçirilirken mevcut vergiler de 
yatırım maliyetinin bir unsuru olarak dikkate alınmaktadır. 

Şirketler mevcut yatırımlarının ileri bir tarihte elden çıkarılması halinde buradan elde edecek
leri kazançiann herhangi bir vergiye tâbi olup- olmayacağını da hesaba katmaktadır. Yani şirket 
satın alma, satma ve devirlerinde de vergi fiyatlaması önemli bir rol oynamaktadır. 

İstisnanın % 100'lük yerine % 75'lik kazanca uygulanması sırasmda şirketlere belli bir geçiş 
süresi örneğin 3 yıl ya da 5 yıl gibi bir süre verilmesi ve bu geçiş süresi içerisinde elden çıkarmalar
dan elde edilen kazanca % 75 yerine 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3/12 nci maddesin
de olduğu gibi % 100 istisnanın uygulanması gerektiği görüşündeyiz. Bu aynı zamanda genel hukuk 
ilkelerine de uygun olacaktır. 
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5- Transfer Fiyatlandırması Yönetimi ile örtülü Kazanç Dağıtımı; 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı tasarının 13 üncü maddesinde düzen
lenmiştir. 

Transfer fiyatlandırması uygulamasında kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uy
gulayacağı fiyat ve bedellerin tespiti yöntemi olarak 3 değişik yöntem belirlenmiştir. 

Bunlar; 

- Karşılaştınlabilir fiyat yöntemi, 
- Maliyet artı yöntemi ve 

- Yeniden satış yöntemidir. 

Bu üç yöntemin ortak yanı mutlaka kârlı bir satış olması yani maliyet artı ortalama kâr haddini 
içermesidir Bir başka deyişle maliyetine ve hatta zararına satışa yer verilmemesidir. 

Oysa, kurumlar piyasalarını kaptırmamak, açılan yeni piyasalara girebilmek, üretimlerini sür
dürebilmek ve işçisine yol vermemek gibi çeşitli nedenlerle dış ticaret fiyatlarında değişik 
politikalar uygulayabilirler. Bu ticarette bir malın zararına satılması da doğru bir tercih olabilir, ör
neğin bir fabrika kapanma tehlikesi içindeyse ya da yurt dışında önemli bir piyasa yakalanmışsa 
bunların kapanmaması ve kaybedilmemesi için belli bir süre maliyetine ya da zararına satış 
yapılabilir. Tasarının 13 üncü maddesinde buna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Tasarıda bankalar kollanmış ihracatçı kösteklenmiştir. Çünkü tasarının 13 üncü maddesinde em
saline göre düşük maliyetle mal satana "vergi kaçırdın" derken, 12 nci maddesinde, emsaline göre düşük 
fiyatla para alıp satan banka ve finans kurumlarına % 50 farklı fiyat uygulama olanağı vermektedir. 

Yani mal ihraç ederken emsallere % 100 uyum aranırken, banka ve finans kurumlarına % 50 
oranında farklı bir fiyat uygulama olanağı tanınmaktadır. Emsallere uyumsuzluk bir vergi kaybı 
yaratıyor ise banka ve finans kurumlarına bu imkân neden verilmektedir. Oysa, böyle bir farklılık 
yaratılacaksa tam tersi olmalıdır. Çünkü emtianın emsal bedelini belirlemek zor, paranın emsal 
faizini belirlemek ise kolaydır. 

6- Kurumlar Vergisi Oranının % 30'dan % 20'ye İndirilmesi Sonucu Oluşacak Vergi Kaybının 
Bir Bölümünün "Yatınm indirimi istisnası" nın Kaldırılması Suretiyle Telafi Edilmesi Doğru Bir 
Yaklaşım Şekli Değildir. 

Hükümet, Kurumlar Vergisi oranının 10 puan düşürülmesi ve bunun sonucunda oluşacak ver
gi kaybının bir bölümünü yatınm indiriminin istisnasının kaldırılması suretiyle telafi etmeyi amaç
lamaktadır. Çünkü, hükümete göre, mevcut yatırım indirimi istisnası uygulaması, vergi planlaması 
ve verimsiz yatırımları teşvik ettiği gerekçesiyle etkinliğini kaybettiği düşünülmektedir. 

Oysa, durum hiç de öyle değildir. Bugün Türk ekonomisinin içinde bulunduğu en önemli 
sorun, yatınm, üretim ve ihracat eksikliği ile işsizliktir. Bu sorunların çözümü ise reel ekonomiye 
yatırım yapmaktan geçer. 

Yatıran istisnası doğrudan reel sektöre yapılan yatırımlara yönelik olduğu halde, Kurumlar 
Vergisi oranının 10 puan indirilerek % 30'dan % 20'ye düşürülmesi yatınm yapsın-yapmasın tüm 
mükelleflere yöneliktir. 

Yani, yatırım indirimi doğrudan reel sektöre yönelik bir uygulama olduğu halde, oran İndirimi 
reel sektör dışında finans ve portföy sektörüne yapılan yatırımlara da uygulanmaktadır. 
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Oysa, ülkemizin sorunu fmans sektörüne değil ancak, reel sektöre yatınm yapmakla 
çözülebilir, 

Yatınm yapsuvyapmasın tüm mükelleflere eşit koşullarda uygulanacak olan Gelir ve Kurum
lar Vergisi oranlarındaki İndirim nedeniyle, vergi yükleri azalacak yatınmcılann sermaye birikimi 
yoluyla daha fazla yatırıma yönelecekleri savı bilimsel dayanaktan yoksun bulunmaktadır. 

Çünkü, sermayenin amacı kârdır ve kârlı olduğu alanlarda, riskli olmayan alanlarda yatınm 
yapmak ister. Sermayenin ve özellikle yabancı sermayenin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkın
masına yardım etme gibi bir amacı yoktur. Onun tek amact kârını mümkün olan en kısa sürede mak
simize ederek, dövize dönüşüp ülkeyi terk etmektir. Bu çerçevede sermaye risk almayarak reel sek
tör yerine finans sektörüne yatınm yapacaktır. 

Yine reel sektöre yatınm yapan yatınmct "yatınm indirimi istisnası" nedeniyle indirim tutan 
bitinceye değin icabında 5-10 yıl süreyle biç vergi ödemediği halde, oran indiriminde, yatınmcı 
daha az ancak hemen vergi ödemeye devam edecektir. 

Tüm yukanda açıklanan nedenlerle "Yatınm İndirimi İstisnası" ıslah edilerek bölgesel ve sek-
törel bazda, yatınm tutan, niteliği ve indirim oranlannda farklılıklar yaratılmak suretiyle verimli 
yatınmları, üretimi ve istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenerek vergi sistemimizdeki 
yerini almalıdır. 

Anılan nedenlerle teklife katılmıyoruz. 
Arz olunur. 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Mükellefiyet 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu ve Mükellefler 

Verginin konusu 
MADDE 1- (I) Aşağıda sayılan kurum

ların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 
a) Sermaye şirketleri, 
b) Kooperatifler, 
c) İktisadi kamu kuruluşları, 
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işlet

meler, 
d) İş ortaklıkları. 
(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin 

konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. 
Mükellefler 
MADDE 2- (I) Sermaye şirketleri: Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş 
olan anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelik
teki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu 
Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası 
Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fon
lar İle aynı nitelikteki yabancı fonlar sermaye 
şirketi sayılır. 

(2) Kooperatifler: Kooperatifler Kanununa 
veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatif
ler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri 
İfade eder. 

(3) İktisadi kamu kuruluştan: Devlete, İl özel 
idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine 
ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri 
devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikin
ci fıkraları dışında kalan ticari, sınaî ve zirai işlet
meler iktisadi kamu kuruluşudur. 

(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare 
ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu mad
denin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan 
ticari, sınai ve ziraî işletmeler, İktisadi kamu 
kuruluşu gibi değerlendirilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Mükellefiyet 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu ve Mükellefler 

Verginin konusu 
MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurum

lanıl kazançtan, kurumlar vergisine tabidir: 
a) Sermaye şirketleri. 
b) Kooperatifler. 
c) İktisadi kamu kuruluştan. 
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işlet

meler. 
d) İş ortaklıkları. 
(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin 

konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. 
Mükellefler 
MADDE 2- (1) Sermaye şirketleri: 

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan 
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı 
kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uy
gulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun 
düzenleme ve denetimine tabî fonlar ile bu fon
lara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. 

(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel 
kanunlanna göre kurulan kooperatifler ile ben
zer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder. 

(3) İktisadi kamu kuruluştan: Devlete, İl 
özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu 
idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, 
faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikin
ci fıkralar dışında kalan ticari, sınaî ve ziraî İş
letmeler iktisadi kamu kuruluşudur. 

(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare 
ve kunıluştanna ait veya bağlı olup, bu mad
denin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan 
ticari, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadi kamu 
kuruluşu gibi değerlendirilir. 
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(5) Demek veya vakıflara ait iktisadi işlet
meler Demek veya vakıflara ait veya bağlı 
olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu mad
denin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan 
ticari, sınaî ve zira! işletmeler ile benzer nitelik
teki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların 
iktisadi işletmeleridir. 

(6) 8u Kanunun uygulanmasında sen
dikalar demek; cemaatler İse vakıf sayılır. 

(7) İktisadi kamu kuruluşları ile dernek 
veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç 
amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla 
verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, bağımsız 
muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış ser
mayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması 
mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet 
bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar 
olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş 
amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi 
niteliğini değiştirmez. 

(8) tş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs or
taklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin bir
likte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazan
cını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar
dan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep 
edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişilik
lerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez. 

Tam ve dar mükellefiyet 
MADDE 3- (I) Tam mükellefiyet: 

Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan 
kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, 
tam mükellefiyet esasında gerek Türkiye içinde 
gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazanç
ların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

(2) Dar mükellefiyet: Kamımın 1 inci mad
desinde sayılı kurumlardan kanuni ve İş mer
kezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, 
dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye'de elde 
ettikleri kazançtan üzerinden vergilendirilirler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(5) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işlet
meler: Demek veya vakıflara ait veya bağlı 
olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu mad
denin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan 
ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelik
teki yabancı işletmeler, demek veya vakıfların 
iktisadi işletmeleridir. Bu Kanunun uygulan
masında sendikalar demek; cemaatler ise vakıf 
sayılır. 

(6) İktisadi kamu kuruluşları ile demek 
veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç 
amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla 
verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, bağımsız 
muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış ser
mayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması 
mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet 
bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar 
olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş 
amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi 
niteliğini değiştirmez. 

(7) tş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs or
taklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin bir
likte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazan
cım paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar
dan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep 
edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişilik
lerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez. 

Tam ve dar mükellefiyet 
MADDE 3- (1) Tam mükellefiyet: 

Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan 
kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, 
gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında 
elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden 
vergilendirilirler. 

(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci mad
desinde saydı kurumlardan kanuni ve iş mer
kezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayan
lar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları 
üzerinden vergilendirilirler. 
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(3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, 
aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur 

a) Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimi temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan 
işlerden elde edilen ticari kazançlar (Bu şartlan 
taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere 
Türkiye'de satın aldıkları mallan Türkiye'de 
satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerin
den doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş 
sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı 
veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de ol
ması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapıl
masıdır), 

b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden el
de edilen kazançlar, 

c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek 
kazançları, 

ç) Taşınmazların, hakların ve taşınır mal
ların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen 
iratlar, 

d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
icatları, 

e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve 
iratlar. 

(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya irat
lar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edil
mesi ve Türkiye'de daimi temsilci bulundurul
ması konularında. Gelir Vergisi Kanununun il
gili hükümleri geçerlidir. 

(5) Kanuni merkez; vergiye tâbi kurum
ların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana 
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen 
merkezdir. 

(6) İş merkezi; iş bakımından işlemlerin 
bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir. 

İKtNCt BÖLÜM 
Muafiyet ve İstisnalar 

Muafiyetler 
MADDE 4- (1) Aşağıda sayılan kurumlar, 

kurumlar vergisinden muaftan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, 
aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşun 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri 
olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı 
kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsil
ciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen 
ticarî kazançlar (Bu şartlan taşısalar bile 
kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satm 
aldıkları mallan Türkiye'de satmaksızın yaban
cı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, 
Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de 
satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her 
ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleş
mesinin Türkiye'de yapılmasıdır). 

b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden el
de edilen kazançlar. 

c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek 
kazançları. 

ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Tür
kiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. 

d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
irat lan. 

e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve 
iratlar. 

(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya 
iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde 
edilmesi ve Türkiye'de daimi temsilci bulun
durulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır. 

(5) Kanuni merkez: Vergiye tabi kurum
ların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana 
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen 
merkezdir. 

(6) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin 
fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Muafiyet ve İstisnalar 

Muafiyetler 
MADDE 4- (1) Aşağıda sayılan kurumlar, 

kurumlar vergisinden muaftır: 
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a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından 
tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel 
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teş
vik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atöl
yeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyat
rolar, müzeler, sergiler, nümûne fidanlıkları, 
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istas
yonları ile yarış yerleri, kitap, gazete ve dergi 
yayınevleri ve benzeri kuruluşlar, 

b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dis
panser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, 
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan 
bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji ve 
distofajin kuruluşları gibi kuruluşlar, 

c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından 
sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yar
dım sandıklan, sosyal yardım kurumlan, yok
sul aşevleri, ceza ve infaz kurumlan ile 
tutukevlerine ait işyurtlan, darülaceze atöl
yeleri, öğrenci yurtlan ve pansiyonları gibi 
kuruluşlar, 

ç) Kamu idare ve kuruluştan tarafından 
yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, 
ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, 
fuarlar ve panayırlar, 

d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine 
hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü 
kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile 
askeri kışlalardaki kantinler, 

e) Kanunla kurulan emekli ve yardım san
dıklan ile sosyal sigorta kurumları, 

f) Yaptıklan iş veya hizmet karşılığında 
resim ve harç alan kamu kuruhışlan, 

g) özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 
özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığı ve Mîllî Piyango İdaresi, 

h) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle 
sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga 
Matbaası ile askerî fabrika ve atölyeler, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Kamu idare ve kuruluştan tarafından 
tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel 
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teş
vik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atöl
yeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyat
rolar, müzeler, sergiler, nümûne fidanlıkları, 
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istas
yonları, yanş yerleri, kitap, gazete, dergi 
yayınevleri ve benzeri kuruluşlar. 

b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dis
panser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, 
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan 
bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, dis
tofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar. 

c) Kamu idare ve kuruhışlan tarafından 
sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yar
dım sandıklan, sosyal yardım kurumlan, yoksul 
aşevleri, ceza ve infaz kurumlan ile tutukev
lerine ait işyurtlan, darülaceze atölyeleri, öğren
ci yurtları, pansiyonlan ve benzeri kuruluşlar. 

ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından 
yetkili idari makamların izniyle açılan yerel, 
ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, 
fuarlar ve panayırlar. 

d) Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine 
hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü 
kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile 
askeri kışlalardaki kantinler. 

e) Kanunla kurulan emekli ve yardım san
dıklan ile sosyal güvenlik kurumlan. 

f) Yaptıktan iş veya hizmet karşılığında 
resim ve harç alan kamu kuruluştan. 

g) özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özel
leştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü. 

h) Kuruluşlanndaki amaca uygun İşlerle 
sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika 
ve atölyeler. 
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i) ti özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 
bunların oluşturduklan birlikler veya bunlara 
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 

1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım 
yapan su işletmeleri, 

2} Belediye sınırlan içinde faaliyette 
bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 

3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle 
sınırlı olmak üzere mezbahalar, 

j) Köyler veya köy birlikleri tarafından 
köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını kar
şılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşır
hane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı ol
dukları il sının İçinde faaliyette bulunmaları 
şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere 
veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri, 

k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 
özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor 
kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde 
bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler, 

f) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri 
hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde ser
maye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden 
pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara 
dağıtılmaması ve sadece ortaklarla İş görül
mesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere 
fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara 
ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine 
kadar yönetim ve denetim kuruUannda, söz 
konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen 
üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine 
veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlar
la ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya 
yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi için
de bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile 
arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil 
edilmiş olan yapı kooperatifleri, 

m) Yabancı ülkeler veya uluslararası 
finans kuruluş lan ile yapılan malî ve teknik iş-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ı) ti özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 
bunların oluşturduklan birlikler veya bunlara 
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 

1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım 
yapan su İşletmeleri, 

2) Belediye sınırları içinde faaliyette 
bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 

3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle 
sınırlı olmak üzere mezbahalar, 

i) Köyler veya köy birlikleri tarafından 
köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını kar
şılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşır
hane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı ol
duktan il sının İçinde faaliyette bulunmaları 
şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere 
veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri. 

j) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 
özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor 
kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde 
bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece İdman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler. 

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri 
hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye 
üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden 
pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara 
dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görül
mesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait 
arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için 
bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı iş
lem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu 
hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt 
ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim 
tarihine kadar yönetim ve denetim kuruUannda, 
söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen 
üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine 
veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla 
ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya 
yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi için
de bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile 
arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil 
edilmiş olan yapı kooperatifleri. 
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birliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük 
ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağ
lamak üzere kurulmuş olup, bu fâaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançlan teminat sorumluluk 
fonlanna ekleyen ve sahip olduktan fbnlan or
taklarına dağıtmaksızm küçük ve orta ölçekli 
işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara 
yatıran kurumlar, 

n) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

İstisnalar 
MADDE 5-(I) Aşağıda belirtilen kazanç

lar, kuramlar vergisinden müstesnadır: 
a) Kurumların; 
1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir 

kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle el
de ettikleri kazançlar (Fonlann katılma bel
geleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senet
lerinden elde edilen kâr paylan hariç), 

2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir 
kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu 
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde et
tikleri kâr paylan. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

I) Yabancı ülkeler veya uluslararası fînans 
kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği 
anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük ve or
ta ölçekli İşletmelere kredi teminatı sağlamak 
üzere kurulmuş olup, bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlan teminat sorumluluk fon
lanna ekleyen ve sahip oldukları fonları ortak
larına dağıtmaksızın küçük ve orta ölçekli işlet
melere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara 
yatıran kurumlar. 

m) Münhasıran bilimsel araştırma ve 
geliştirme fâaliyetlerinde bulunan kurum ve 
kuruluşlar. (Bunların vergi muafiyetinden 
yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedil
mesine ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir.) 

n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük 
sanayi sitelerinin alt yapılarım hazırlamak ve 
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, 
gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarım kar
şılamak amacıyla, kamu kurumlan ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve 
kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaç
larının karşılanmasında kullanan iktisadi işlet
meler. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

İstisnalar 
MADDE S- (1) Aşağıda belirtilen kazanç

lar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 
a) Kurumların; 
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir 

kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle el
de ettikleri kazançlar (Fonların katılma bel
geleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senet
lerinden elde edilen kâr paylan hariç), 

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir 
kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu 
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde et
tikleri kâr payları. 
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b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulun
mayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurum
ların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki 
şartlan taşıyan iştirak kazançtan; 

1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt 
dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 
10'una sahip olması, 

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl 
süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanıl
mak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynak
larından yapılan sermaye artırımları nedeniyle 
elde edilen iştirak payları için sahip olunan es
ki iştirak paylannın elde edilme tarihi esas 
alınır), 

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı 
dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden 
ödenen vergiler dahil İştirak edilen kurumun 
faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları 
uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iş
tirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, 
finansal kiralama dahil finansman temini veya 
sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul 
kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak 
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke ver
gi kanun lan uyarınca en az Türkiye'de uy
gulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve 
kurumlar Vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyan
namesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer edilmesi. 

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri 
ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi İçin ilgili 
ülke mevzuatına göre ayn bir şirket kurul
masının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç 
için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtil
mesi ve tîilen bu amaç dışında faaliyetinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulun
mayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurum
lanıl, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki 
şartlan taşıyan iştirak kazançtan; 

1) iştirak payını elinde tutan şirketin, yurt 
dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 
10'una sahip olması, 

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl 
süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanıl
mak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynak
larından yapılan sermaye artırımlan nedeniyle 
elde edilen iştirak payları için sahip olunan es
ki iştirak paylannın elde edilme tarihi esas 
alınır), 

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı 
dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden 
ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun 
faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları 
uyannca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iş
tirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, 
finansal kiralama dahil finansman temini veya 
sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul 
kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak 
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke ver
gi kanunları uyannca en az Türkiye'de uy
gulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyan
namesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer edilmesi. 

Yurt dışındaki inşaat, onanm, montaj işleri 
ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili 
ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurul
masının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç 
için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtil
mesi ve fitlen bu amaç dışında faaliyetinin 
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bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iş
tirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu 
bentte belirtilen şartlar aranmaz. 

Bu beni uyarınca vergi yükü, kanuni veya 
İş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde 
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak 
olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil 
olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri verginin, bu dönemde elde edilen top
lanı dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk 
eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oran
lanması suretiyle tespit edilir. 

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
devamlı olarak en az bir yıl süreyle nakit var
lıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya 
daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayan anonim veya limited şirket 
niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine 
en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam 
mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki 
tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iş
tirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan 
kurum kazançları. 

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları 
payların bedelinin İtibarî değeri aşan kısmı. 

d) Türkiye'de kurulu; 
1) Menkul kıymetler yatırım fonları ile 

menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının port
föy işletmeciliğinden doğan kazançları, 

2) Girişim sermayesi yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançları, 

3) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortak
lık! an nın kazançları, 

4) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, 
5) Konut finansmanı fonları ile varlık 

finansmanı fonlarının kazançları. 
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle ak

tiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak his
seleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 
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bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iş
tirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu 
bentte belirtilen şartlar aranmaz. 

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanuni veya 
iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde 
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak 
olan kazançlar üzerinden Ödenen vergiler dahil 
olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri verginin, bu dönemde elde edilen top
lam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk 
eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oran
lanması suretiyle tespit edilir. 

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar 
dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha 
fazlası, kanunî veya iş merkezî Türkiye'de 
bulunmayan anonim veya ümited şirket 
niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine 
en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam 
mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az iki 
tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iş
tirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan 
kurum kazançları. 

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardı klan 
payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı. 

d) Türkiye'de kurulu; 
1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya 

ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları, 

2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda 
işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı 
yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy iş
letmeciliğinden doğan kazançları, 

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançtan, 

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortak
lıklarının kazançları, 

5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, 
6) Konut finansmanı fonları île varlık 

finansmanı fonlarının kazançları, 
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senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 
satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uy
gulanır ve satış kazancının istisnadan yarar
lanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşin
ci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon 
hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın 
yapıldığı yılı İzleyen ikinci takvim yılının 
sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre 
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet 
eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk et
tirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde ser
mayeye ilave dışında herhangi bir şekilde baş
ka bir hesaba nakledilen veya işletmeden 
çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı sure içinde 
işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan 
devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu 
hüküm uygulanır. 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kul
lanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen 
hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, 
sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme 
tarihi esas alınır. 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri 
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışın
da iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan 
veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate 
alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından 
elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışın
dadır. 

f) Bankalara borçları nedeniyle kanuni 
takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bun-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle ak
tiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak his
seleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 
satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uy
gulanır ve satış kazancının istisnadan yarar
lanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşin
ci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon 
hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın 
yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının 
sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre 
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet 
eden İstisna nedeniyle zamanında tahakkuk et
tirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde ser
mayeye ilave dışında herhangi bir şekilde baş
ka bir hesaba nakledilen veya işletmeden 
çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı sûre içinde 
işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan 
devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu 
hüküm uygulanır. 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kul
lanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen 
hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, 
sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme 
tarihi esas alınır. 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan 
taşınmazlar, İştirak hisseleri, kurucu senetleri 
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışın
da iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan 
veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate 
alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdu klan değerlerin satışından 
elde ettikleri kazançlar İstisna kapsamı dışın
dadır. 
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lartn kefillerinin sahip oldukları taşınmazlar, iş
tirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senet
leri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık 
bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan 
hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan 
kısmına isabet eden kazançların tamamı ile 
bankatarm bu şekilde elde ettikleri söz konusu 
kıymetlerin satışından doğan kazançların 
% 75'lik kısmı. 

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yer
leri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde et
tikleri aşağıdaki şartlan taşıyan kurum kazanç
tan; 

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

2) Kazançların elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyan
namesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer edilmiş olması, 

3) Ana faaliyet konusu, fmansal kiralama 
dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin 
sunulması veya menkul kıymet yatınmı olan 
kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan 
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. 

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, mad
denin birinci fıkrasının (b) bendindeki tanıma 
göre tespit edilir. 

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, 
montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal et
tirilen kazançlar. 

i) Okul Öncesi eğitim, ilköğretim, özel 
eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakan
lar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
veya kamu yaranna çalışan derneklere bağlı 
rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Bankalara borçları nedeniyle kanuni 
takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bun
ların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip ol
duktan taşınmazlar, İştirak hisseleri, kurucu 
senetleri ve intifa senederi ile rüçhan hak-
lannm, bu borçlara karşılık bankalara veya bu 
Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların 
tasfiyesinde kullanılan kısmına İsabet eden 
kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde 
elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından 
doğan kazançların %75'lik kısmı. 

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yer
leri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde et
tikleri aşağıdaki şartlan taşıyan kurum kazanç
tan; 

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi 
kanunlan uyarınca en az % 15 oranında getir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

2) Kazançların elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyan
namesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer edilmiş olması, 

3) Ana faaliyet konusu, fmansal kiralama 
dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin 
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan 
kurumlarda, bu kazançtann doğduğu ülke vergi 
kanunları uyannca en az Türkiye'de uygulanan 
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. 

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci 
Akranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir. 

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onanm, 
montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal et
tirilen kazançlar. 

ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özet 
eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakan
lar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
veya kamu yaranna çalışan derneklere bağlı 
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ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çer
çevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde 
edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okullann ve 
rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği 
hesap döneminden itibaren başlar). 

j) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri 
karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcan
mayarak İade edilen (asımlar ile aşağıda belir
tilen kooperatiflerin ortaklan için; 

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların 
kişisel ve ailevî gıda ve giyecek İhtiyaçlarını 
karşılamak için satın aldıkları malların 
değerine, 

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların 
üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatif
ten üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın 
aldıkları malların değerine, 

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kul
landıkları kredilere, 

göre hesapladıkları risturnlar. 
Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr 

dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı 
değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulan
masına engel değildir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan iş
lemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortak
lık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan 
kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna 
hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan 
ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin 
genel iş hacmine olan oranı esas alınır. 

(2) Bu maddedeki istisnaların uygulan
masına ilişkin usulleri tespit etmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

(3) Kurumların kurumlar vergisinden istis
na edilen kazançlanna ilişkin giderlerinin veya 
istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan 
zararlarının, istisna dışı kurum kazancından in
dirilmesi kabul edilmez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, 
ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çer
çevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde 
edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okullann ve 
rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği 
hesap döneminden itibaren başlar). 

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri 
karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcan
mayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belir
tilen kooperatiflerin ortaklan için; 

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların 
kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 
karşılamak için satın aldıkları malların değerine, 

2) Üretim kooperatiflerinde, ortaklann 
üreterek kooperatife sattıktan veya kooperatif
ten üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın 
aldıktan malların değerine, 

3) Kredi kooperatiflerinde, ortaklann kul
landıktan kredilere, 

göre hesapladıkları risturnlar. 
Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr 

dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı 
değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulan
masına engel değildir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan iş
lemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortak
lık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan 
kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna 
hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan 
ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin 
genel iş hacmine olan oranı esas alınır. 

(2) Bu maddedeki istisnaların uygulan
masına ilişkin usulleri tespit etmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

(3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 
giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurum
lar vergisinden istisna edilen kazançlanna İlişkin 
giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyet
lerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum 
kazancından indirilmesi kabul edilmez. 
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İKİNCİ KISIM 
Tam Mükellefiyet Esasında 
Verginin Tarhı ve Ödenmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayini 

Safî kurum kazancı 
MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükel

leflerin bir hesap donemi içinde elde ettikleri 
safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 

(2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir 
Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan 
kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazanç
larının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 
59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dik
kate alınır. 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 
MADDE 7- (1) Tam mükellef kurumların 

doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da 
birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kul
lanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak 
suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin 
kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın 
aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halin
de, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: 

a) iştirakin toplam gayrisafı hasılatının 
% 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı ser
maye, organizasyon ve eleman istihdamı 
suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest 
meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, 
lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi 
pasif nitelikli gelirlerden oluşması, 

b) Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilanço 
kân üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

c) Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıl
daki toplam gayrisafı hasılatının 100.000 YTL 
karşılığı yabancı parayı geçmesi. 

(2) Maddenin birinci fıkrasında yer alan 
toplam vergi yükü, Kanunun 5 inci maddesinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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İKİNCt KISIM 
Tam Mükellefiyet Esasında 
Verginin Tarhı ve Ödenmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayin! 

Safî kurum kazancı 
MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükel

leflerin bir hesap dönemi İçinde elde ettikleri 
safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. 

(2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir 
Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan 
kurumların bu faaliyetinden doğan kazanç
larının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 
59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dik
kate alınır. 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 
MADDE 7- (1) Tam mükellef kurumların 

doğrudan veya dolaylı olarak ayn ayn ya da 
birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kul
lanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak 
suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin 
kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın 
aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halin
de, Türkiye'de kurumlar vergisine tabidir: 

a) İştirakin toplam gayrisafı hasılatının 
% 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı ser
maye, organizasyon ve eleman istihdamı 
suretiyle yürütülen ticari, ziraî veya serbest 
meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, 
lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi 
pasif nitelikli gelirlerden oluşması, 

b) Yurt dışındaki iştirakin ticari bilanço 
kân üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

c) Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıl
daki toplam gayrisafı hasılatının 100.000 YTL 
karşılığı yabancı parayı geçmesi. 

(2) Birinci fıkrada yer alan toplam vergi 
yükü, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-
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birinci fıkrasının (b) bendindeki tanıma göre 
tespit edilir. 

(3) Kontrol oranı olarak, ilgili hesap 
dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan 
en yüksek oran dikkate alınır. 

(4) Bu maddenin birinci fıkrasındaki şart
ların gerçekleşmesi durumunda yurt dışında 
kurulu iştirakin elde etmiş olduğu kâr, yurt dışı 
iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren 
hesap dönemi itibarıyla lam mükellef kurum
lan D, kurumlar vergisi matrahına hisseleri 
oranında dahil edilir. 

(5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilen
miş kazancın yurt dışındaki kurum tarafından 
sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen 
kâr paylarının vergilenmemiş kısmı kurumlar 
vergisine tâbi tutulur. 

İndirilecek giderler 
MADDE 8- (I) Ticarî kazanç gibi hesap

lanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler 
aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan İn
direbilirler: 

a) Menkul kıymet ihraç giderleri. 
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri. 
c) Genel kurul toplantıları için yapılan 

giderlerle birleşme, devir, bölünme, fesih ve 
tasfiye giderleri. 

ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerde komandite ortağın kâr payı. 

d) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen 
kâr payları ile katılım bankalarınca kâr ve 
zarara katılma hesabı karşılığında Ödenen kâr 
paylan. 

e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilan
ço gününde hükmü devam eden sigorta sözleş
melerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik kar
şılıklar; 

1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; 
tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar 
ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapıl
mamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili 
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rasının (b) bendindeki tanıma göre tespit 
edilir. 

(3) Kontrol oranı olarak, ilgili hesap 
dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan 
en yüksek oran dikkate alınır. 

(4) Birinci fıkradaki şartların gerçekleş
mesi durumunda yurt dışında kurulu iştirakin 
elde etmiş olduğu kâr, yurt dışı iştirakin hesap 
döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi 
itibarıyla tam mükellef kurumların, kurumlar 
vergisi matrahına hisseleri oranında dahil 
edilir. 

(5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilen
miş kazancın yurt dışındaki kurum tarafından 
sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen 
kâr paylannın vergilenmemiş kısmı kurumlar 
vergisine tabi tutulur. 

İndirilecek giderler 
MADDE 8- (1) Ticarî kazanç gibi hesap

lanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler 
aşağıdaki giderleri de aynca hasılattan İn
direbilirler: 

a) Menkul kıymet ihraç giderleri. 
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri. 
c) Genel kurul toplantıları için yapılan 

giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve 
tasfiye giderleri. 

ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerde komandite ortağın kâr payı. 

d) Katılım bankalarınca katılma hesabı 
karşılığında ödenen kâr paylan. 

e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilan
ço gününde hükmü devam eden sigorta sözleş
melerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik kar
şılıklar; 

I) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; 
tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar 
ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapıl
mamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili 
tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleş
miş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat 
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tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleş
miş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat 
bedellerinden kurumlar vergisi beyan
namesinin verildiği tarihe kadar rapor edilenler 
ile bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı 
düşüldükten sonra kalan tutardır. 

2) Kazanılmamış prim karşılıkları; yürür
lükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahak
kuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldük
ten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilanço 
gününden sonraya sarkan kısmından, aynı 
esasa göre hesaplanan reasürör payının düşül
mesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, 
nakliyat emtia sigortalannda, yıllık primin 
komisyon düşüldükten sonraki tutarından şir
ketlerin kendi saklama paylarında kalanının 
% 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim kar
şılığının gün esasına göre hesaplanması müm
kün olmayan reasürans ve retrosesyon işlem
lerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir. 

3) Hayat sigortalarında matematik kar
şılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesap
lanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kıs
mına ait faiz ve kâr paylan, giderler arasında 
gösterilemez. 

4) Deprem hasar karşılıktan; yangın ve 
mühendislik sigorta branşlarında verilen dep
rem teminat karşılığında alınan ve şirketlerin 
kendi saklama paylannda kalan primlerin 1/3'ü 
düşüldükten sonra kalan tutarın 7397 sayılı 
Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi 
uyarınca hesaplanan kısmı ile önceki hesap 
dönemlerinde ayrılan karşılıklann yatırıldığı 
fonların gelirleri toplamından oluşur. Deprem 
hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler, 
bu Kanunun uygulamasında kazanılmamış 
prim karşılığı hesaplamasına konu edilmez. 

(2) Bir bilanço döneminde aynlan sigorta 
teknik karşılıkları, ertesi bilanço döneminde 
aynen kâra eklenir. 
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bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, 
reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile 
saklama payına isabet eden muallak hasar kar
şılığı yeterlilik farklarından oluşur. 

2) Kazanılmamış prim karşılıklan; yürür
lükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahak
kuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldük
ten sonra kalan tutann gün esasına göre bilanço 
gününden sonraya sarkan kısmından, aynı 
esasa göre hesaplanan reasürör payının düşül
mesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, 
nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin 
komisyon düşüldükten sonraki tutarından şir
ketlerin kendi saklama paylannda kalanının 
% 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim kar
şılığının gün esasına göre hesaplanması müm
kün olmayan reasürans ve retrosesyon İşlem
lerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir. 

3) Hayat sigortalannda matematik kar
şılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayn hesap
lanır. Karşılıklann, gelirleri vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kıs
mına ait faiz ve kâr paylan, giderler arasında 
gösterilemez. 

4) Deprem hasar karşılıklan; yangın ve 
mühendislik sigorta branşlannda verilen dep
rem teminatı karşılığında alınan ve şirketlerin 
kendi saklama paylarında kalan primlerin 
21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta 
Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyarın
ca hesaplanan kısmı ile önceki hesap dönem
lerinde aynlan karşılıklann yatınldığı fonların 
gelirleri toplamından oluşur. Deprem hasar kar
şılığı hesabına İntikal ettirilen primler, bu 
Kanunun uygulamasında kazanılmamış prim 
karşılığı hesaplamasına konu edilmez. 

5) Bir bilanço döneminde aynlan sigorta 
teknik karşılıklan, ertesi bilanço döneminde 
aynen kâra eklenir. 

(S. Sayısı: 1192) 
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Zarar mahsubu 
MADDE 9- (1) Kurumlar vergisi mat

rahının tespitinde, kurumlar vergisi beyan
namesinde her yıla ilişkin tutarlar ayn ayrı gös
terilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar in
dirim konusu yapılır: 

a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla 
geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan 
zararlar. 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası 
çerçevesinde devralman kurumların devir tarihi 
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zarar
ları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kap
samında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi 
sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin 
devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan 
kıymetle orantılı zararların indirilmesinde 
aşağıdaki şartlar ayrıca aranır: 

t) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş 
olması, 

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir 
veya bölünmenin meydana geldiği hesap 
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle 
devam edilmesi. 

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsup
tan nedeniyle zamanında tahakkuk ettiril
meyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır. 

b) Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna 
edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak 
üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla 
yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; 

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi 
kanunlarına göre beyan edilen vergi matrah
larının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına 
göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca 
rapora bağlanması, 

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir 
Örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ib
razı, 

halinde indirim konusu yapılır. 

{Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Zarar mahsubu 
MADDE 9- (1) Kurumlar vergisi mat

rahının tespitinde, kurumlar vergisi beyan
namesinde her yıla ilişkin tutarlar ayn ayn gös
terilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar in
dirim konusu yapılır: 

a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla 
geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan 
zararlar. 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası 
çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi 
itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zarar
ları ile 20 nci maddenin İkinci fıkrası kap
samında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi 
sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin 
devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan 
kıymetle orantılı zarar 1 ann indirilmesinde 
aşağıdaki şartlar ayrıca aranır: 

1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş 
olması, 

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir 
veya bölünmenin meydana geldiği hesap 
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle 
devam edilmesi. 

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsup
ları nedeniyle zamanında tahakkuk ettiril
meyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır. 

b) Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna 
edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak 
üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla 
yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, 

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi 
kanunlarına göre beyan edilen vergi matrah
larının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına 
göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca 
rapora bağlanması, 

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir 
Örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ib
razı, 

halinde indirim konusu yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak 
raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, 
bilanço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili 
malî makamlarca onaylanması zorunludur. 
Faaliyette bulunulan ülkede denetim kurulusu 
olmaması halinde, her yıla ait vergi beyan
namesinin, o ülke yetkili makamlarından alman 
birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve 
konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaat
lerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsil
cilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edil
miş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı 
yeterlidir. 

Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt 
dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi 
veya gider yazılması halinde, Türkiye'deki 
beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, 
mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Diğer indirimler 
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi mat

rahının tespitinde; kurumlar vergisi beyan
namesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 
kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirim
ler yapılır; 

a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji 
ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştir
me harcamaları tutarının % 40'ı oranında 
hesaplanacak "Ar-Gc indirimi". 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile 
doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 
tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de kullanılmayan amortismana tâbi iktisadi 
kıymetler için hesaplanan amortisman tutar
larından verilen paylar üzerinden Ar-Ge in
dirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu 
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak 
raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, 
bilanço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili 
malî makamlarca onaylanması zorunludur. 
Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu 
olmaması halinde, her yıla ait vergi beyan
namesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan 
birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve 
konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaat
lerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsil
cilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edil
miş bir Örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı 
yeterlidir. 

Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt 
dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi 
veya gider yazılması halinde, Türkiye'deki 
beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, 
mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Diğer indirimler 
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi mat

rahının tespitinde; kurumlar vergisi beyan
namesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 
kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirim
ler yapılır: 

a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji 
ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştir
me harcamaları tutarının % 40'ı oranında 
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile 
doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 
tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de kullanılmayan amortismana tabi iktisadi 
kıymetler için hesaplanan amortisman tutar
larından verilen paylar üzerinden Ar-Ge in
dirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili dönemde İndirim konusu 
yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



— 9 1 -

(Hükiimetin Teklif Ettiği Metin) 

devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak 
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yarar-
lanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

b) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federas
yonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında yapıları sponsorluk harcamalarının 
sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen 
amatör spor dalları için tamamı, profesyonel 
spor dallan için % 50'si. 

c) Genel ve özel bütçeli kamu İdarelerine, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara ve kamu yararına çalışan demekler ile 
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz kar
şılığında yapılan bağış ve yardımların top
lamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine 
kadar olan kısmı. 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 
yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 
yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğ
renci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 
huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi 
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu 
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların 
tamamı. 

d) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, 
il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 
kamu yararına çalışan demekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya 
da desteklenmesi uygun görülen; 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak 
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yarar
lanıl abilmesi için gerekli belgeler ile usulleri 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarih
li ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kap
samında yapılan sponsorluk harcamalarının 
sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen 
amatör spor dallan için tamamı, profesyonel 
spor dallan için % 50'si. 

c) Genel ve Özel bütçeli kamu idarelerine, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara ve kamu yaranna çalışan dernekler ile 
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz kar
şılığında yapıları bağış ve yardımların top
lamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine 
kadar otan kısmı. 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 
yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) 
kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci 
yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 
huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi in
şası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesis
lerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 
bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyet
lerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü 
nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 

d) Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri, il 
özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 
kamu yaranna çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya 
da desteklenmesi uygun görülen; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin 
ticari olmayan ulusal veya uluslararası or
ganizasyonların gerçekleştirilmesine, 

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut ol
mayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke 
tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, 
kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve 
bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil 
olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyal
lerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve 
araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt 
dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve 
elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılmasına, 

4) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, 
rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapıl
ması ve nakil işlerine, 

5) Kurtarma kazılan, bilimsel kazı çalış
maları ve yüzey araştırmalarına, 

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür var
lıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi 
çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalış
malarına, 

8) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır 
kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve 
geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve 
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı kolek
siyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin 
sağlanmasına, 

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel 
sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanat
ları alanlarındaki üretim ve faaliyetler İle bu 
alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama 
merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin 
ticarî olmayan ulusal veya uluslararası or
ganizasyon! arın gerçekleştirilmesine, 

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut ol
mayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke 
tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, 
kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve 
bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil 
olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyal
lerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve 
araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt 
dışında dağıhmı ve tanıtımının sağlanmasına, 

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve 
elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılmasına, 

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap
samındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, 
onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, res
titüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalış
maları ve yüzey araştırmalarına, 

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür var
lıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlı klan nın Türkiye'ye getirilmesi 
çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalış
malarına, 

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıklan 
ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el 
sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Küttür 
ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırıl
ması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel 
sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanat-
lan alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu 
alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama 
merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu 

(S. Sayısı: 1192) 



- 9 3 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve 
teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve 
kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale 
ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin 
sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 
modernizasyon çalışmalarına, 

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı 
yapılan bağış ve yardımlarına 100'ü. Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu 
oranı, yansına kadar indirmeye veya karnini 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve 
nakdi bağışların tamamı. 

(2) Bağış ve yardımların nakden yapıl
maması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet 
bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut 
değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri 
esas alınır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Kabul edilmeyen indirimler 
MADDE 11- (1) Kurum kazancının tes

pitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul 
edilmez: 

a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri gider
ler. 

c) Transfer fıyatlandırması yoluyla Örtülü 
olarak dağıtılan kazançlar. 

ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, 
kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, 
ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kurulması, bakım ve onanmı, her türlü araç ve 
teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve 
kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale 
ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin 
sergilendiği tesislerin yapımı, onanmı veya 
modernizasyon çalışmalarına, 

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı 
yapılan bağış ve yardımların % I Oû'ü. Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu 
oranı, yansına kadar indirmeye veya kanuni 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

e) Bakanlar Kurulunca yardım karart 
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve 
nakdî bağışların tamamı. 

(2) Bağış ve yardımların nakden yapıl
maması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet 
bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut 
değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri 
esas alınır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Kabul edilmeyen İndirimler 
MADDE 11- (1) Kurum kazancının tes

pitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul 
edilmez: 

a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri gider
ler. 

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
alarak dağıtılan kazançlar. 

ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, 
kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, 
ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi 
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kazançlardan ayırdıktan tüm yedek akçeler ile 
Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdık
ları genel karşılıklar dahil). 

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar 
vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezalan, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen 
cezalar, gecikme zamları ve faizler İle Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecik
me faizleri. 

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kal
mak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari 
değerlerinin altında ihracından doğan zararlar 
ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen 
komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 

f) Kiralama yoluyla edinilen veya işlet
mede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat tek
nesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, 
helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin 
esas faaliyet konusu ile ilgili almayanların 
giderleri ve amortismanları. 

g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun ken
disinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve ç alışan
larım n suçlarından doğan maddî ve manevî 
zarar tazminat giderleri. 

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya 
radyo ve televizyon yayınlarından doğacak 
maddi ve manevî zararlardan dolayı ödenen 
tazminat giderleri. 

i) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile 
tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam 
giderlerinin % 50'st. Bakanlar Kurulu bu oranı 
% 100'e kadar artırmaya veya sıfira kadar indir
meye yetkilidir. 

Örtülü sermaye 
MADDE 12- (1) Kurumlann, ortakların

dan veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğ
rudan veya dolaylı olarak temin ederek işlet
mede kullandıkları borçların, hesap dönemi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kazançlardan ayırdıktan tüm yedek akçeler ile 
Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdık
tan genel karşılıklar dahil). 

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar 
vergisi ile her türlü para cezalan, vergi cezaları, 
21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve 
faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ödenen gecikme faizleri. 

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kal
mak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari 
değerlerinin altında ihracından doğan zararlar 
İle bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen 
komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 

t) Kiralama yoluyla edinilen veya işlet
mede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat tek
nesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, 
helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin 
esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların 
giderleri ve amortismanları. 

g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun ken
disinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışan
larının suçlarından doğan maddî ve manevî 
zarar tazminat giderleri. 

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya 
radyo ve televizyon yayınlanndan doğacak 
maddî ve manevî zamrlardan dolayı ödenen 
tazminat giderleri. 

ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile 
tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam 
giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurula bu oranı 
% 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar in
dirmeye yetkilidir. 

Örtülü sermaye 
MADDE 12- (1) Kurumlann, ortaklann-

dan veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğ
rudan veya dolaylı olarak temin ederek İşlet
mede kullandıkları borçların, hesap dönemi 
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içinde herhangi bir tarihte kurumun öz ser
mayesinin iki katını aşan kısım, ilgili hesap 
dönemi için örtülü sermaye sayılır. 

(2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma 
sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman 
temin eden kredi şirketlerinden yapılan borç
lanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet 
konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve 
ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka 
veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borç
lanmalar % 50 oranında dikkate alınır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasında; 
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan 

veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı 
olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı 
hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğ
rudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla 
ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr 
payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu 
elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, 

b) öz sermaye, kurumun Vergi Usul 
Kanunu uyan uca tespit edilmiş hesap dönemi 
başındaki öz sermayesini, 

ifade eder. 
(4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymet

ler Borsasında işlem gören hisselerinin edinil
mesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle 
ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan 
temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortak
lık payı aranır. 

(5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren 
ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler 
için topluca dikkate alınır. 

(6) Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü 
sermaye sayılmaz: 

a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla 
ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar 
karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlan
malar. 

b) Kuramların iştiraklerinin, ortaklarının 
veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve fınans 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

içinde herhangi bir tarihte kurumun öz ser
mayesinin Üç katım aşan kısmı, ilgili hesap 
dönemi için Örtülü sermaye sayılır. 

(2) Yukanda belirtilen karşılaştırma 
sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman 
temin eden kredi şirketlerinden yapılan borç
lanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet 
konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve 
ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka 
veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borç
lanmalar % 50 oranında dikkate alınır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasında; 
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan 

veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı 
olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı 
hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğ
rudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla 
ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr 
payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu 
elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, 

b) öz sermaye, kurumun Vergi Usul 
Kanunu uyannca tespit edilmiş hesap dönemi 
başındaki öz sermayesini, 

ifade eder. 
(4) Kurumlann istanbul Menkul Kıymet

ler Borsasında işlem gören hisselerinin edinil
mesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle 
ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan 
temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortak
lık payı aranır. 

(5) Yukanda belirtilen oranlar, borç veren 
ortaklar ve ortaklann ilişkide bulunduğu kişiler 
için topluca dikkate alınır. 

(6) Aşağıda sayılan borçlanmalar Örtülü 
sermaye sayılmaz: 

a) Kurumlann ortaklarının veya ortaklarla 
ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar 
karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlan
malar. 

b) Kurumlann iştiraklerinin, ortaklarının 
veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve fûıans 
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kurumlarından ya da sermaye piyasalarından 
temin ederek aynı şartlarla kısmen veya 
tamamen kullandırdığı borçlanmalar. 

(7) örtülü sermaye üzerinden faiz, kur far
kı gibi ödemeler veya hesaplanan tutarlar. Gelir 
ve Kurumlar Vergisi kanunlarıma uygulan
masında, gerek borç alan gerekse borç veren 
nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleş
tiği hesap döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için 
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Dana önce 
yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu 
kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
sermaye kullanan kurum adına tarh edilen ver
gilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
kazanç dağıtımı 

MADDE 13- (I) Kurumlar, ilişkili kişiler
le emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 
tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, 
kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlan-
dırması yoluyla Örtülü olarak dağıtılmış sayılır. 

(2) Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, 
kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para 
alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve ben
zeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve 
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 
değerlendirilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kuramlarından ya da sermaye piyasalarından 
temin ederek aynı şartlarla kısmen veya 
tamamen kullandırdığı borçlanmalar. 

c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre 
faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan 
borçlanmalar. 

ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
kapsamında faaliyet gösteren fınansal kiralama 
şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kap
samında faaliyet gösteren finansman ve fak-
toring şirketleri ile ipotek finansman kuruluş
larının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya 
ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptık
ları borçlanmalar. 

(7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı 
hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan 
tutarlar. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 
uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç 
veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının ger
çekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için 
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce 
yapılan vergilendirme İşlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu 
kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
sermaye kullanan kurum adına tarh edilen ver
gilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla Örtülü 
kazanç dağıtımı 

MADDE 13- (1) Kurumlar, ilişkili kişiler
le emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 
tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 
veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, 
kazanç tamamen veya kısmen transfer fıyatlan-
dırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. 
Alım satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama 
ve kiraya verme işlemleri. Ödünç para alınması 
ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri 
ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta 
mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 
değerlendirilir. 
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(3) İlişkili kişi; kunımlann kendi ortaklan, 
kurumların veya ortaklannın ilgili bulunduğu 
gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi 
veya sermayesi bakımından doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu al
tında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlan 
ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eş
lerinin üslsoy ve altsoyu ile üçüncü derece 
dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlan da 
ilişkili kişi sayılır. 

(4) Kazancın elde edildiği ülke vergi sis
teminin, Türk vergi sisteminin yarattığı ver
gilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir ver
gilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı 
hususunun göz önünde bulundurulması suretiy
le Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde 
veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm 
işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. 

(5) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili 
kişilerle yapılan mal veya bizmet alım ya da 
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, 
aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 
durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun 
olmasını ifade eder. 

(6) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı iş
lemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 
aşağıdaki yöntemlerden İşlemin mahiyetine en 
uygun olanını kullanarak tespit eder: 

a) Karşılaş t ınlabil ir fiyat yöntemi: Bir 
mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış 
fiyatının, karşı laştınlabil İr mal veya hizmet 
alım ya da satımında bulunan ve aralarında her
hangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek 
veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıklan İş
lemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile kar
şılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. 

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun 
fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin 
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması 
suretiyle hesaplanmasını ifade eder. 

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere 
uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmet-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(2) İlişkili kişi; kunımlann kendi ortaklan, 
kunımlann veya ortaklarının ilgili bulunduğu 
gerçek kişi veya kurum ile İdaresi, denetimi 
veya sermayesi bakımından doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu al
tında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlan 
İfade eder. Ortakların eşleri, ortaklann veya eş
lerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece 
dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlan da 
ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke 
vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir 
vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve 
bilgî değişimi hususunun göz önünde bulun
durulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan 
edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan 
kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle 
yapılmış sayılır. 

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili 
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, araların
da böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda 
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade 
eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda 
tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesap
lamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici 
kağıtlar olarak saklanması zorunludur. 

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı iş
lemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 
aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en 
uygun olanını kullanarak tespit eder: 

a) Karşılaştırabilir fiyat yöntemi: Bir 
mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış 
fiyatının, karşılaştırabilir mal veya hizmet 
alım ya da satımında bulunan ve aralannda her
hangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek 
veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları iş
lemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile kar
şılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. 

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun 
fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin 
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I erin aralarında herhangi bir şekilde ilişki 
bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden 
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul 
bir brüt satış kân düşülerek hesaplanmasını 
ifade eder. 

c) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yön
temlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı 
yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun 
olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri 
kullanabilir. 

(7) Emsallere uygunluk ilkesi doğrul
tusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin 
hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin is
pat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. 

(8) ilişkili kişilerle yapılan mal veya hiz
met alım ya da satımında uygulanacak fiyat 
veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükel
lefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile an
laşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen 
yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tes
pit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik 
taşır. 

(9) Tamamen veya kısmen transfer fıyat-
1 andırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 
kazanç. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 
uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçek
leştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler İçin 
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce 
yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu 
kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
kazanç dağıtan tamun adına tadı edilen ver
gilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

(10) Transfer fıyatlandırması ile ilgili 
usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Beyan 

Beyan esası 
MADDE 14- (I) Kurumlar vergisi, 

mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması 
suretiyle hesaplanmasını ifade eder. 

c) Yemden satış fiyatı yöntemi: Emsallere 
uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmet
lerin atalarında herhangi bir şekilde ilişki 
bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden 
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul 
bir brüt satış kâtı düşülerek hesaplanmasını 
ifade eder. 

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yön
temlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı 
yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun 
olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri 
kullanabilir. 

(5) ilişkili kişilerle yapılan mal veya hiz
met alım ya da satımında uygulanacak fiyat 
veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükel
lefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile an
laşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen 
yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tes
pit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik 
taşır. 

(6) Tamamen veya kısmen transfer fîyat-
1 andırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 
kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 
uygulamasında, bu maddedeki şartlatın gerçek
leştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için 
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce 
yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu 
kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü 
kazanç dağıtan kurum adına taıh edilen ver
gilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

(7) Transfer fıyatlandırması ile ilgili usul
ler Bakanlar Kurulunca belirlenir 

iKlNCt BÖLÜM 
Beyan 

Beyan esası 
MADDE 14- (1) Kurumlar vergisi, 

mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



— 9 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulun
duğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. 

(2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının 
tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel 
kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları 
ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden 
her biri İçin, bunların bağlı olduğu kamu tüzel 
kişileri ile demek ve vakıflar tarafından ayrı 
beyanname verilir. 

(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap 
döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 
birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına 
kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilir. 

(4) Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, 
alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri 
veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bun
ların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış ser
mayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez. 

(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi 
kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerin
den ibaret olması halinde, bu gelirler için 
beyanname verilmez. 

(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, 
kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu 
yerin vergi dairesidir. 

(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı 
oldukları vergi dairelerini, kanuni veya iş mer
kezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir. 

(8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak 
bildirmek zorundadır. 

Vergi kesintisi 
MADDE 15- (1) Gelir Vergisi Kanununa 

göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, 
kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nak
den veya hesaben yaptıkları aşağıdaki 
ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin 
kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında 
kesinti yapmak zorundadırlar: 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulun
duğu hesap döneminin sonuçlarım içerir. 

(2) Her mükellef vergiye tabi kazancının 
tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel 
kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları 
ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden 
her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel 
kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayn 
beyanname verilir. 

(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap 
döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 
birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına 
kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilir. 

(4) Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-
satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya 
kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların 
bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi ayrı beyanname verilmez. 

(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi 
kesintisine tabi tutulan taşınmaz kira gelirlerin
den ibaret olması halinde, bu gelirler için 
beyanname verilmez. 

(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, 
kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu 
yerin vergi dairesidir. 

(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı 
oldukları vergi dairelerini, kanuni veya iş mer
kezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir. 

(S) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak 
bildirmek zorundadır. 

Vergi kesintisi 
MADDE 15- (1) Kamu idare ve kuruluş

ları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, 
ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, 
vakıflar, demek ve vakıfların iktisadi işlet
meleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, 
gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre birden fazla takvim yılma yaygın in
şaat ve onanm işleri ile uğraşan kurumlara bu 
işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş 
ödemeleri. 

b) Kooperatiflere ait taşınmazların 
kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemeleri. 

c) Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faiz
leri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağ
lanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, 
altına veya başka bir değere endeksli menkul 
kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artış
tan kesintiye tâbi tutulmaz). 

ç) Mevduat faizleri. 
d) Katılım bankaları tarafından; 
1) Faizsiz olarak kredi verenlere, 
2) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı, 
3) Kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında, 
ödenen kâr paylan. 
e) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan 

menkul kıymetlerin geri alım veya satım taah
hüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasın
dan sağlanan gelirler. 

(2) Vergiden muaf olan kurumlara 
dağıtılan (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz) Getir Vergisi Kanununun 75 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 
numaralı bentlerindeki kâr paylan üzerinden, 
bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi 
kesintisine tâbi tutulan kazançların dağıtılması 
hariç olmak üzere % 15 oranında vergi kesintisi 
yapılır. 

(3) Emeklilik yatırım fonlarının kazançtan 
hariç olmak üzere. Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlar
dan, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bün
yesinde % İS oranında vergi kesintisi yapılır. 

(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belir
tilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazanç
larını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına 
göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da 
dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptık
ları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak 
sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben 
% 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar 

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre birden fazla takvim yılına yaygın in
şaat ve onanm işleri ile uğraşan kurumlara bu 
işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. 

b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralan
ması karşılığında bunlara yapılan kira Ödemeleri. 

c) Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faiz
leri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkanlan menkul kıymetlerden sağ
lanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, 
altına veya başka bir değere endeksli menkul 
kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artış
ları kesintiye tabi tutulmaz). 

ç) Mevduat faizleri. 
d) Katılım bankaları tarafından katılma 

hesabı karşılığında ödenen kâr payları. 
e) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı 

ödenen kâr paylan. 
0 Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan 

menkul kıymetlerin geri alım veya satım taah
hüdü ile elde edilmesi veya elden çıkanlmasm-
dan sağlanan gelirler. 

(2) Vergiden muaf olan kurumlara 
dağıtılan (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 
numaralı bentlerindeki kâr paylan üzerinden, 
bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi 
kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç olmak 
üzere % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. 

(3) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları 
hariç olmak üzere. Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlar
dan, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bün
yesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. 

(S. Sayısı: 1192) 
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gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, 
kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve 
aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen 
kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre 
ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve 
dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. 

(5) Bu madde gereğince vergi kesintisi 
yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme 
veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı 
oldukları vergi dairesine, vergilendirme 
dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına 
kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mec
burdurlar. Gelir Vergisi Kanununda belirlenen 
usul ve esaslar, bu maddeye göre verilecek 
muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır. 
Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca yapılan kesinti, kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar 
beyanname ile beyan edilir. 

(6) Bu maddede geçen hesaben ödeme 
deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları 
ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durum
da gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade 
eder. 

(7) Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve 
iratlar gayrisafı tutar! an üzerinden dikkate 
alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi 
yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi 
kesintisi. Ödenen tutar ite ödemeyi yapanın 
yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesap
lanır. 

(S) Bu maddede belirtilen ödemelerden 
yapılan vergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt 
ve hesaplarında ayrıca gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Tarhı 

Vergilendirme dönemi ve tartıiyat 
MADDE 16- (1) Kurumlar vergisinde ver

gilendirme dönemi, hesap dönemidir. Ken
dilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin 
vergilendirme dönemi ise özel hesap dönem
leridir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belir
tilen vergi kesintisi oranlarını, her bir Ödeme ve 
gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, 
kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve 
aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen 
kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre 
ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve 
dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. 

(5) Bu madde gereğince vergi kesintisi 
yapmak zorunda olanlar, bu vergileri Ödeme 
veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı 
oldukları vergi dairesine, vergilendirme 
dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına 
kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mec
burdurlar. Gelir Vergisi Kanununda belirlenen 
usul ve esaslar, bu maddeye göre verilecek 
muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır. 
Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca yapılan kesinti, kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar 
beyanname ile beyan edilir. 

(6) Bu maddede geçen hesaben ödeme 
deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyen
leri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gös
teren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. 

(7) Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve 
iratlar gayri safi tutarları üzerinden dikkate 
alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi 
yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi 
kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yük
lendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

(8) Bu maddede belirtilen ödemelerden 
yapılan vergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt 
ve hesaplarında ayrıca gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Tarhı 

Vergilendirme dönemi ve tarhiyat 
MADDE 16- (1) Kurumlar vergisinde ver

gilendirme dönemi, hesap dönemidir. Ken
dilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin 
vergilendirme dönemi ise özel hesap dönem
leridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, is
tihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname 
verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili 
bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi 
sayılır. 

(3) Kurumlar vergisi, beyannamenin veril
diği vergi dairesince tarh olunur. 

(4) Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre 
mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadi 
kamu kuruluşları ile demeklere ve vakıflara ait 
iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği hâiz ol
mayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel 
kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda 
fonun kurucusu adma; iş ortaklıklarında ise 
verginin ödenmesinden müteselsil en sorumlu 
olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan 
herhangi birisi adına tarh olunur. 

(5) Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi 
dairesine beyannamenin verildiği veya elektronik 
ortamda gönderildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişe, vergiyi tarh edecek daireye geldiği 
tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve 

Hisse Değişimi 
Tasfiye 
MADDE 17- (1) Her ne sebeple olursa ol

sun, tasfiye haline giren kurumların vergilen
dirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye 
dönemi geçerli olur. 

(2) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine 
ilişkin genel kurul karanmn tescil edildiği 
tarihte başlar ve tasfiye karanmn tescil edildiği 
tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı tak
vim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu 
dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin 
sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başın
dan tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem 
bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. 

(3) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde 
sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, is
tihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname 
verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili 
bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi 
sayılır. 

(3) Kurumlar vergisi, beyannamenin veril
diği vergi dairesince tarh olunur. 

(4) Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre 
mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadi 
kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait 
iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği hâiz ol
mayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel 
kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda 
fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise 
verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu 
olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan 
herhangi birisi adma tarh olunur. 

(5) Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi 
dairesine beyannamenin verildiği günde, 
beyanname posta İle gönderilmişse, vergiyi 
tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç 
gün içinde tarh edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme 

ve Hisse Değişimi 
Tasfiye 
MADDE 17- (1) Tasfiye dönemi: Her ne 

sebepte olursa olsun, tasfiye haline giren 
kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi 
yerine tasfiye dönemi geçerli olur. 

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine 
ilişkin genel kurul karanmn tescil edildiği 
tarihte başlar ve tasfiye karanmn tescil edildiği 
tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı tak
vim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu 
dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin 
sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başın
dan tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem 
bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. 

b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde 
sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin 
bittiği tarihe kadar devam eder. 

(4) Tasfiyenin zararla kapanması halinde 
tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine 
doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla 
ödenen vergi mükellefe iade edilir. 

(5) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh 
zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi iz
leyen yıldan itibaren başlar. 

(6) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, 
kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulan
maz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme 
karan, bu karann alındığı dönemin başından 
İtibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme 
kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye 
dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyan
namelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vaz
geçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yüküm
lülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin 
karann alındığı tarihi kapsayan geçici vergilen
dirme dönemi başından itibaren başlar. 

(7) Tasfiye beyannameleri, tasfiye memur
ları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan 
itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı 
sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin 
tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlan
dığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun 
bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

(8) Bu madde gereğince verilecek olan 
beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tas
fiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan 
paralar ve diğer değerlerin aynntılı bir listesi 
eklenir. 

(9) Tasfiye halindeki kurumların vergi 
matrahı tasfiye kândır. Tasfiye kân, tasfiye 
döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye 
döneminin başındaki servet değeri arasındaki 
olumlu farktır. 

(10) Tasfiye kân hesaplanırken; 
a) Ortaklara veya kurum sahiplerine tas

fiye esnasında avans olarak veya diğer şekiller-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin 
bittiği tarihe kadar devam eder. 

c) Tasfiyenin zararla kapanması halinde 
tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine 
doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla 
ödenen vergi mükellefe iade edilir. 

ç) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh 
zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi iz
leyen yıldan itibaren başlar. 

d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, 
kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulan
maz. Böyle bîr durumda, tasfiyeden vazgeçme 
karan, bu karann alındığı dönemin başından 
itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme 
kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye 
dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyan
namelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vaz
geçilen kurumun geçici vergiyle İİgilİ yüküm
lülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin 
kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilen
dirme dönemi başından itibaren başlar. 

(2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyan
nameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye 
dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 
üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin 
sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi 
ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 
otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi 
dairesine verilir. 

(3) Bu madde gereğince verilecek olan 
beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tas
fiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar 
ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir. 

(4) Tasfiye kân: Tasfiye halindeki kurum
ların vergi matrahı tasfiye kândır. Tasfiye kân, 
tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile 
tasfiye döneminin başındaki servet değeri 
arasındaki olumlu farktır. 

a) Tasfiye kân hesaplanırken; 
1) Ortaklara veya kurum sahiplerine tas

fiye esnasında avans olarak veya diğer şekiller-
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de yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonun
daki servet değerine, 

b) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar 
veya sahipleri tarafından yapılan Ödemeler ile 
tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istis
na edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye 
döneminin başındaki servet değerine, 

eklenir. 
(11) Hisselerine mahsuben ortaklara 

dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum 
sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değer
leri, Kanunun 13 üncü maddesine göre ve 
dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı 
gün itibarıyla belirlenir. 

(12) Bu maddeye göre tasfiye kârının 
hesaplanması sırasında. Kanunun S, 9,10 ve 11 
inci madde hükümleri de ayrıca dikkate alınır. 

(13) Tasfiye döneminin başındaki ve 
sonundaki servet değeri, kurumun tasfiye 
dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda 
görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla süren 
tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin başın
daki servet değeri, bir önceki dönemin son 
bilançosunda görülen servet değeridir. 

(14) Aşağıda belirtilenler dışında kalan her 
çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu 
sermayeye dahildir: 

a) Vergi kanunlarına göre aynimi ş olan her 
türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta 
şirketlerinin teknik ihtiyattan. 

b) Hissedar veya sahip olmayan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı. 

(15) Tasfiye memurları, kurumun tahak
kuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine 
göre hesaplanan vergiler ve diğer İtirazlı tar-
hiyatlar için, 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 207 nci maddesine uygun bir kar
şılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı mad
desinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara 
ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 
Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlan ile 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul ERiği Metin) 

de yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonun
daki servet değerine, 

2) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar 
veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile 
tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istis
na edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye 
döneminin başındaki servet değerine, 

eklenir. 
b) Hisselerine mahsuben ortaklara 

dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum 
sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değer
leri. Kanunun 13 üncü maddesine göre ve 
dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı 
gün itibanyla belirlenir. 

c) Bu maddeye göre tasfiye kârının hesap
lanması sırasında, Kanunun 8, 9, 10 ve 11 inci 
madde hükümleri de ayrıca dikkate alınır. 

(5) Servet değeri: Tasfiye döneminin 
başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun 
tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilan
çosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan 
fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönem
lerinin başındaki servet değeri, bir önceki 
dönemin son bilançosunda görülen servet 
değeridir. 

(6) Aşağıda belirtilenler dışında kalan her 
çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu 
sermayeye dahildir: 

a) Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her 
türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta 
şirketlerinin teknik karşılı klan, 

b) Hissedar veya sahip olmayan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı. 

(7) Tasfiye memurlarının sorumluluğu: 
Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş 
vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre 
hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar 
için, 9/671932 tarihli ve 2004 sayılı îcra ve İflas 
Kanununun 207 nci maddesine uygun bir kar
şılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı mad
desinin dördüncü sırasmda yazılı alacaklılara 
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vergi cezalarından şahsen ve müteselsüen 
sorumlu olurlar. 

(16) Yukarıda belirtilen vergiler ile bu 
maddenin ondokuzuncu fıkrası uyarınca tasfiye 
işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek 
vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında 
dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla ken
disine bir iktisadi kıymet aktan lan ya da tasfiye 
kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan 
ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil 
edilmiş olan vergi asılları için aynca tasfiye 
memurlarına başvurulmaz. 

(17) Tasfiye memurları, bu madde 
gereğince Ödedikleri vergilerin asıllarından 
dolayı, yukarıda belirtilen yollarla kendisine 
bir iktisadi kıymet aktarılan veya tasfiye 
kalanından pay alan ortaklara ya da ortakların 
aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yet
mezse 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 
nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı 
Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü şuasın
da yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen 
tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler. 

(18) Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle 
birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin vergi 
kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe 
ile isterler. Dilekçenin verilmesinden itibaren 
en geç üç ay içinde vergi incelemelerine baş
lanarak aralıksız devam edilir. Vergi in
celemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde 
vergi dairesi sonucu tasfiye memurlanna yazı 
ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan ver
gilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memur
larının, bu maddenin onaltmcı fıkrasında yazılı 
sorumluluğu devam eder. 

(19) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin 
hukuki statülerini, faaliyet gösterdikleri atatı
lan ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyük
lüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye İşlem
lerine yönelik inceleme yaptırmamaya yet
kilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 
Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile 
vergi cezalarından şahsen ve müteselsüen 
sorumlu olurlar. 

a) Yukarıda belirtilen vergiler ile sekizinci 
fıkra uyannca tasfiye işlemlerinin incelenmesi 
sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zam
ları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya 
satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet 
aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine 
paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Or
taklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ay
nca tasfiye memurlanna başvurulmaz. 

b) Tasfiye memurlan, bu madde gereğince 
ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, 
yukarıda belirtilen yollarla kendisine bir ik
tisadi kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından 
pay alan ortaklara ya da ortaklann aldıktan bu 
değerler vergileri karşılamaya yetmezse İcra ve 
iflas Kanununun 207 nci maddesine uygun 
oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı mad
desinin dördüncü sırasında yazılı alacaklarını 
tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara 
rücu edebilirler. 

(8) Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: Tas
fiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tas
fiye memurları, işlemlerinin vergi kanunları 
yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. 
Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay 
içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız 
devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini iz
leyen otuz gün içinde vergi dairesi sonucu tas
fiye memurlanna yazı ile bildirir. Buna göre 
kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya 
kadar tasfiye memurlarının, yedinci fıkrada 
yazılı sorumluluğu devam eder. 

(9) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hukuki 
statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tas
fiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dik
kate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik 
inceleme yaptırmamaya yetkilidir. 
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Birleşme 
MADDE 18- (1) Bir veya birkaç kurumun 

diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniy
le infisah eden kurumlar bakımından tasfiye 
hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kân 
yerine birleşme kârı vergiye matrah olur. 

(2) Tasfiye kârının tespiti hakkındaki 
hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçer
lidir. Şu kadar ki, münfesih kurumun veya 
kurumların ortaklarına ya da sahiplerine bir
leşilen kurum tarafından doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun 
tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler 
yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değer
ler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre 
değerlenir. 

(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tas
fiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, 
birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur. 

Devir, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19- (1) Bu Kanunun uygulan

masında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçek
leşen birleşmeler devir hükmündedir: 

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum 
ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkez
lerinin Türkiye'de bulunması. 

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki 
bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafın
dan bir bütün halinde devralınması ve aynen 
bilançosuna geçirilmesi. 

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilin
de tür değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

(3) Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse 
değişimi hükmündedir: 

a) Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
tasfıyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün 
mal varlığını, alacaklarını ve borçlarım kayıtlı 
değerleri üzerinden mevcut veya yeni 
kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef ser
maye şirketine devretmesi ve karşılığında dev
redilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Birleşme 
MADDE 18- (I) Bîr veya birkaç kurumun 

diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniy
le infisah eden kurumlar bakımından tasfiye 
hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kân 
yerine birleşme kân vergiye matrah olur. 

(2) Tasfiye kârının tespiti hakkındaki 
hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçer
lidir. Şu kadar ki, münfesih kurumun veya 
kurumların ortaklarına ya da sahiplerine bir
leşilen kurum tarafından doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun 
tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler 
yerine geçer. Birleşilen kurumdan alman değer
ler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre 
değerlenir. 

(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tas
fiye memurlanna düşen sorumluluk ve Ödevler, 
birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur. 

Devir, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19- (1) Bu Kanunun uygulan

masında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçek
leşen birleşmeler devir hükmündedir 

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum 
ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkez
lerinin Türkiye'de bulunması. 

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki 
bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafın
dan bir bütün halinde devralınması ve aynen 
bilançosuna geçirilmesi. 

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilin
de tür değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

(3) Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse 
değişimi hükmündedir: 

a) Tam bölünme: Tam mükellef bir ser
maye şirketinin tasfıyesiz olarak infisah etmek 
suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve 
borçlannı kayıtlı değerleri üzerinden mevcut 
veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam 
mükellef sermaye şirketine devretmesi ve kar
şılığında devredilen sermaye şirketinin ortak-
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sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iş
tirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulan
masında tam bölünme hükmündedir. Dev
redilen şirketin ortaklanna verilecek iştirak his
selerinin itibari değerinin % lû"una kadarlık 
kısmının nakit olarak ödenmesi, İşlemin bölün
me sayılmasına engel değildir. 

b) Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı 
kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimi tem
silcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile 
en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak his
seleri ya da sahip olduklan üretim veya hizmet 
işletmelerinin bîr veya birkaçını kayıtlı değer
leri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam 
mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hük
mündedir. Ancak, üretim veya hizmet işlet
melerinin devrinde, işletme bütünlüğü 
korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerek
li aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredil
mesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen 
varlıklara karşılık edinilen devralan şirket his
seleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğ
rudan bu şirketin ortaklanna da verilebilir. 
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kap
samında devrinde, devralan şirketin his
selerinin devreden şirketin ortaklanna veril
mesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerine ilişkin borçlann da devri zorun
ludur. 

c) Tam mükellef bir sermaye şirketinin, 
diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şir
ketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde 
edecek şekilde devralması ve karşılığında bu 
şirketin hisselerini devreden ortaklanna kendi 
şirketinin sermayesini temsil eden iştirak his
selerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında 
hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri dev
ralman şirketin ortaklarına verilecek iştirak his
selerinin itibari değerinin % 10"una kadarlık 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

laruıa devralan sermaye şirketinin sermayesini 
temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında tam bölünme hük
mündedir. Devredilen şirketin ortaklarına 
verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 
10'una kadarlık kısmının nakit olarak öden
mesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değil
dir. 

b) Kısmi bölünme; Tam mükellef bir ser
maye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğin
deki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri 
veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan 
taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde 
tutulan iştirak hisseleri ya da sahip olduklan 
üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya bir
kaçını kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye 
olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükel
lef bir sermaye şirketine devretmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hük
mündedir. Ancak, üretim veya hizmet işlet
melerinin devrinde, işletme bütünlüğü 
korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerek
li aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredil
mesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen 
varlıklara karşılık edinilen devralan şirket his
seleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğ
rudan bu şirketin ortaklanna da verilebilir. 
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu beni kap
samında devrinde, devralan şirketin hisselerinin 
devreden şirketin ortaklanna verilmesi halinde, 
devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine İlişkin 
borçlann da devri zorunludur. 

c) Hisse değişimi: Tam mükellef bir ser
maye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin his
selerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğun
luğunu elde edecek şekilde devralması ve kar
şılığında bu şirketin hisselerini devreden ortak
lanna kendi şirketinin sermayesini temsil eden 
iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulan
masında hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri 
devralınan şirketin ortaklanna verilecek iştirak 
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kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse 
değişimi sayılmasına engel değildir. 

(4) Bu maddeye göre yapılacak bölün
melerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, İl
gili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte 
devrolunur. 

(5) Maliye Bakanlığı devir, bölünme ve 
hisse değişimi işlemleri ile ilgili usulleri belir
lemeye yetkilidir. 

Devir, bölünme ve hisse değişimi hal
lerinde vergilendirme 

MADDE 20- (1) Devirlerde, aşağıdaki 
şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun 
sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar 
vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise 
hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 

a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin 
kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, 
devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen 
kurum; 

1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları 
ve müştereken imzalayacaktan münfesih 
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile 

2) Devir işleminin hesap döneminin 
kapandığı aydan kurumlar vergisi beyan
namesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen 
süre içerisinde yapılması halinde, münfesih 
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlayacakları ve müştereken İmzalayacak
ları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi 
beyannamesini, 

birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde mün
fesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine 
verirler. 

b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun 
tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 
Ödeyeceğini ve diğer Ödevlerini yerine 
getireceğini münfesih kurumun birleşme 
sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

hisselerinin itibarî değerinin %lffuna kadarhk kıs
mının nakit olarak Ödenmesi, işlemin hisse 
değişimi sayılmasına engel değildir. 

(4) Bu maddeye göre yapılacak bölün
melerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, il
gili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte 
devrolunur. 

(5) Maliye Bakanlığı devir, bölünme ve 
hisse değişimi işlemleri ile ilgili usulleri belir
lemeye yetkilidir. 

Devir, bölünme ve hisse değişimi hal
lerinde vergilendirme 

MADDE 20- (1) Devirlerde, aşağıdaki 
şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun 
sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar 
vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise 
hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 

a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin 
kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, 
devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen 
kurum; 

1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacaktan 
ve müştereken imzalayacaktan münfesih 
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile, 

2) Devir İşleminin hesap döneminin 
kapandığı aydan kurumlar vergisi beyan
namesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen 
süre içerisinde yapılması halinde, münfesih 
kurumun Önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlayacakları ve müştereken imzalayacak-
lan münfesih kuruma ait kurumlar vergisi 
beyannamesini, 

birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde mün
fesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine 
verirler. 

b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun 
tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine 
getireceğini münfesih kurumun birleşme 
sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi 
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beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhüt
name ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal 
memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca 
teminat isteyebilir. 

(2) Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) bendine göre gerçekleştirilen 
bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğtı tak
dirde bölünme suretiyle münfesih kurumun 
sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği 
kazançlar vergilendirilir, bölünmeden doğan 
kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 

a) Şirket yetkili kumlunun bölünmeye iliş
kin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği 
tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum İle bu 
kurumun varlıklarını devralan kurumlar, 

1) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacak
ları ve müştereken İmzalayacakları bölünen 
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile 

2) Bölünme işleminin hesap döneminin 
kapandığı aydan kurumlar vergisi beyan
namesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen 
süre içerisinde yapılması halinde, bölünen 
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlayacakları ve müştereken imzalayacak
ları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi 
beyannamesini, 

bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
edildiği tarihten itibaren otuz gün İçinde 
bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verirler. 

b) Bölünen kurumun varlıklarını devralan 
kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine 
kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borç
larından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve 
diğer ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen 
kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan 
kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri 
bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin 
en büyük mal memuru, bu hususta bölünen 
kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan 
kurumlardan teminat isteyebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhüt
name ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal 
memuru, bu hususta birleşilen kurumdan aynca 
teminat isteyebilir. 

(2) Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) bendine göre gerçekleştirilen 
bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu tak
dirde bölünme suretiyle münfesih kurumun 
sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği 
kazançlar vergilendirilir; bölünmeden doğan 
kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 

a) Şirket yetkili kurulunun bölünmeye İliş
kin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği 
tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum İle bu 
kurumun varlıklarını devralan kurumlar, 

1) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacak
ları ve müştereken imzalayacakları bölünen 
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile 

2) Bölünme işleminin hesap döneminin 
kapandığı aydan kurumlar vergisi beyan
namesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen 
süre içerisinde yapılması halinde, bölünen 
kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak 
hazırlayacakları ve müştereken imzalayacak
ları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi 
beyannamesini, 

bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 
verirler. 

b) Bölünen kurumun varlıklarım devralan 
kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine 
kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borç
larından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve 
diğer ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen 
kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan 
kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri 
bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin 
en büyük mal memuru, bu hususta bölünen 
kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan 
kurumlardan teminat isteyebilir. 
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(3) Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen İş
lemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve ver
gilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü fık
rasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmî 
bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun 
bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve 
edecek vergi borçlarından bölünen kurumun 
varlıklarım devralan kurumlar, devraldıkları 
varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak 
müteselsİlen sorumlu olurlar. 

BEŞtNCİ BÖLÜM 
Verginin Ödenmesi 

ödeme süresi 
MADDE 21- (1) Kurumlar vergisi, beyan

namenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. 
(2) Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye 

edilen veya birleşen kurumlar adma tasfiye 
veya birleşme kân üzerinden tarh olunan ver
giler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah 
eden kuruma ait kurumlar vergisi beyan
namesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye 
edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna 
göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gel
memiş bulunan vergileri de aynı süre içinde 
ödenir. 

(3) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarına göre gerçekleştirilen devir ve 
bölünmelerde münfesih kurum adına tahakkuk 
eden vergilerden; 

a) Bu fıkraların (a) bentlerinin {1) 
numaralı alt bentlerine göre münfesih veya 
bölünen kurum adına tahakkuk edenler, dev
ralan veya birleşilen kurumun devir veya 
bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine iliş
kin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği 
ayın sonuna kadar, 

b) Diğer hallerde ise beyanname verme 
süresi içerisinde, 

devralan veya birleşilen kurumlarca 
ödenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belir
tilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve 
vergilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kıs
mî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun 
bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve 
edecek vergi borçlarından bölünen kurumun 
varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları 
varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak 
müteselsİlen sorumlu olurlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Verginin Ödenmesi 

Ödeme süresi 
MADDE 21- (1) Kurumlar vergisi, beyan

namenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. 
(2) Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye 

edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye 
veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan ver
giler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah 
eden kuruma ait kurumlar vergisi beyan
namesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye 
edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna 
göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gel
memiş bulunan vergileri de aynı süre içinde 
ödenir. 

(3) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarına göre gerçekleştirilen devir ve 
bölünmelerde münfesih kurum adına tahakkuk 
eden vergilerden; 

a) Bu fıkraların (a) bentlerinin (I) 
numaralı alt bentlerine göre münfesih veya 
bölünen kurum adma tahakkuk edenler, dev
ralan veya birleşilen kurumun devir veya 
bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine iliş
kin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği 
ayın sonuna kadar, 

b) Diğer hallerde ise beyanname verme 
süresi içerisinde, 

devralan veya birleşilen kurumlarca 
ödenir. 
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(4) Muhtasar beyanname ile bildirilen ver
giler, beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı 
günü akşamına kadar ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Dar Mükellefiyet Esasında 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayini 

Safî kurum kazancı 
MADDE 22- (1) Dar mükellef kurumların 

iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde 
edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtil' 
mediği takdirde tam mükellef kurumlar için 
geçerli olan hükümler uygulanır. 

(2) Dar mükellefiyete tâbi kurumların 
ticari veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç 
ve iratlan hakkında, Gelir Vergisi Kanununun 
bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hüküm
leri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve İratların 
Türkiye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî 
faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, 
kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına 
göre tespit edilir. 

(3) Dar mükellefiyette kurum kazancının 
tespitinde, ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapıl
ması kabul edilmez: 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım-
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışın
daki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve 
benzerleri. 

b) Türkiye'deki kurumun kazancının elde 
edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere 
uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım 
anahtarlarına göre aynlan paylar ile Türkiye'deki 
kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gön
derilen yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç ol
mak üzere, ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin genel yönetim giderlerine veya zarar
larına katılmak üzere aynlan paylar. 

(4) Dar mükellef kurumların işletmede 
kullandıktan borçlanmalar için Kanunun 12 nci 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Muhtasar beyanname ile bildirilen ver
giler, beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı 
günü akşamına kadar ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Dar Mükellefiyet Esasında 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrahın Tayini 

Safi kurum kazancı 
MADDE 22- (1) Dar mükellef kurumların 

iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde 
edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtil
mediği takdirde tam mükellef kurumlar için 
geçerli olan hükümler uygulanır. 

(2) Dar mükellefiyete tabi kurumlann 
ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç 
ve iratlan hakkında, Gelir Vergisi Kanununun 
bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hüküm
leri uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların 
Türkiye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî 
faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, 
kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına 
göre tespit edilir. 

(3) Dar mükellefiyette kurum kazancının 
tespitinde, ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapıl
ması kabul edilmez: 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım-
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışın
daki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve 
benzerleri. 

b) Türkiye'deki kurumun kazancının elde 
edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere 
uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım 
anahtarlarına göre ayrılan paylar ile Türkiye'deki 
kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gön
derilen yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç ol
mak üzere, ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin genel yönetim giderlerine veya zarar-
lanna katılmak üzere aynlan paylar. 

(4) Dar mükellef kurumlann işletmede 
kullandıktan borçlanmalar için Kanunun 12 nci 
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maddesinde yer alan hükümlerin uygulan
masında, ortakla ilişkili kişinin tespiti açısın
dan sermaye veya oy hakkı şartı aranmaz. 

(S) Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri 
ile 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 
bendi aynı şartlarla dar mükellef kurumlar hak
kında da uygulanır. Şu kadar ki, devralan 
kurum tarafından devralınan değerlere karşılık 
olarak verilen iştirak hisseleri, Türkiye'deki iş 
yeri veya daimi temsilcinin aktifine kaydedilir. 

Yabancı ulaştırma kurumlarında 
kuram kazancının tespiti 

MADDE 23- (1) Yabancı ulaştırma 
kurumlarının vergiye matrah olacak kurum 
kazancı, hasılata ortalama emsal oranlarının 
uygulanması suretiyle hesaplanır. 

(2) Ortalama emsal oranlan, Türkiye'de 
daimi veya arızî olarak çalışan bütün kurumlar 
için; 

a) Kara taşımacılığında % 12, 
b) Deniz taşımacılığında % 15, 
c) Hava taşımacılığında % S, 
olarak uygulanır. 
(3) Ticarî ve arızî ticarî kazançları dar 

mükellefiyet kapsamına alınan yabancı ulaştır
ma kurumlanılın, Türkiye'de elde edilmiş 
sayılan hasılatı aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

a) Türkiye sınırlan içinde gerçekleşen kara 
taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan 
gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük 
ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla olursa 
olsun aldıkları tutarlar. 

b) Türkiye'deki yükleme limanlarından 
yabancı ülkelerdeki vanş limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma 
yapılacak yabancı limana kadar gerçekleşen 
deniz ve hava taşımacılığında, bilet bedeli ile 
birlikte alınan gider karşılıkları dahil olmak 
üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti 
olarak her ne adla olursa olsun aldıkları 
tutarlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

maddesinde yer alan hükümlerin uygulan
masında, ortakla ilişkili kişinin tespiti açısın
dan sermaye veya oy hakkı şartı aranmaz. 

(S) Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri 
ile 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 
bendi aynı şartlarla dar mükellef kurumlar hak
kında da uygulanır. Şu kadar ki, devralan 
kurum tarafından devralınan değerlere karşılık 
olarak verilen iştirak hisseleri, Türkiye'deki iş 
yeri veya daimi temsilcinin aktifine kaydedilir. 

Yabancı ulaştırma kurumlarında 
kurum kazancının tespiti 

MADDE 23- (1) Yabancı ulaştırma 
kurumlarının vergiye matrah olacak kurum 
kazancı, hasılata ortalama emsal oranlarının 
uygulanması suretiyle hesaplanır. 

(2) Ortalama emsal oranları, Türkiye'de 
daimi veya arızî alarak çalışan bütün kurumlar 
için; 

a) Kara taşımacılığında % 12, 
b) Deniz taşımacılığında % 15, 
c) Hava taşımacılığında % 5, 
olarak uygulanır. 
(3) Ticarî ve anzî ticarî kazançlan dar 

mükellefiyet kapsamında vergilendirilen 
yabancı ulaştırma kurumlarının, Türkiye'de el
de edilmiş sayılan hasılatı aşağıdaki unsurlar
dan oluşur: 

a) Türkiye sınırlan içinde gerçekleşen kara 
taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan 
gider karşılıktan dahil olmak üzere yolcu, yük 
ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla olursa 
olsun aldıktan tutarlar. 

b) Türkiye'deki yükleme limanlarından 
yabancı ülkelerdeki vanş Itmanlanna veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar gerçekleşen deniz ve 
hava taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte 
alınan gider karşı lıklan dahil olmak üzere yol
cu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne ad
la olursa olsun aldıklan tutarlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 
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c) Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti 
için diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattık
ları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yap
tıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla ken
dilerine verilen komisyonlar ve ücretler. 

tKtNCt BÖLÜM 
Beyan 

Beyan esası 
MADDE 24- (1) Kurumlar vergisi, 

mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı 
üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulun
duğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. 

(2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının 
tamamı için bir beyanname verir. 

(3) Mükelleflerin şubeleri, ajanlıktan, 
altm-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri 
veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bun
ların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış ser
mayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez. 

Vergilendirme dönemi ve beyan 
MADDE 25- (1) Yıllık beyan esasında 

vergilendirilen kurumların vergilendirme 
dönemi, hesap dönemidir. Ancak, kendilerine 
özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilen
dirme dönemi, özel hesap dönemleridir. 

(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, is
tihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel 
beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesin
tisinin ilgili bulunduğu dönemler, vergilendir
me dönemi sayılır. 

(3) Kanunun 26 ncı maddesi gereğince 
verilen beyannameler ile bildirilen kazançların 
vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi 
yerine kazancın elde edilme tarihi esas alınır. 

(4) Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, 
kurumun Türkiye'deki İş yerinin veya daimi 
temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de iş 
yeri veya daimi temsilcisi olmadığı takdirde 
yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı ol
duğu yerin vergi dairesine verilir. 

(5) Beyanname, hesap döneminin kapan
dığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci günün-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Bttiği Metin) 

c) Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti 
için diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattık
ları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yap
tıktan navlun sözleşmeleri dolayısıyla ken
dilerine verilen komisyonlar ve ücretler. 

İKİNCt BÖLÜM 
Beyan 

Beyan esası 
MADDE 24- (1) Kurumlar vergisi, 

mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı 
üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulun
duğu hesap döneminin sonuçlarım içerir. 

(2) Her mükellef vergiye tabi kazancının 
tamamı için bir beyanname verir. 

(3) Mükelleflerin şubeleri, ajanstan, alım-
sabm büro ve mağazaları, imalathaneleri veya 
kendilerine bağlı diğer iş yerleri İçin, bunların 
bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi ayrı beyanname verilmez. 

Vergilendirme dönemi ve beyan 
MADDE 25- (1) Yıllık beyan esasında 

vergilendirilen kurumların vergilendirme 
dönemi, hesap donemidir. Ancak, kendilerine 
özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilen
dirme dönemi, özel hesap dönemleridir. 

(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, is
tihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel 
beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesin
tisinin ilgili bulunduğu dönemler, vergilendir
me dönemi sayılır. 

(3) Kanunun 26 ncı maddesi gereğince 
verilen beyannameler ile bildirilen kazançların 
vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi 
yerine kazancın elde edilme tarihi esas alınır. 

(4) Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, 
kurumun Türkiye'deki iş yerinin veya daimi 
temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de iş 
yeri veya daimi temsilcisi olmadığı takdirde 
yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı ol
duğu yerin vergi dairesine verilir. 

(5) Beyanname, hesap döneminin kapan
dığı ayı izleyen dördüncü aym birinci günün-

Türkİye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 1192) 
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den yirmibeşincİ günü akşamına kadar, tar
tı ty a tın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 
halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki on-
beş gün içinde verilir. 

(6) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak 
bildirmek zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Beyan 

Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler 
MADDE 26- (1) Dar mükellefiyete tâbi 

olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazan
cının Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer 
kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işlet
me, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimad-
dî haklann satışı, devir ve temliki karşılığında 
alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, 
yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket 
eden kimse, bu kazanç lan elde edilme tarihin
den itibaren onbeş gün içinde Kanunun 27 nci 
maddesinde belirtilen vergi dairesine beyan
name üe bildirmek zorundadırlar. 

(2) Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak 
Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî ser
maye karşılığında elde edilen menkul kıymetler 
ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında 
oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç 
olmak üzere. Gelir Vergisi Kanununda yer alan 
vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart 
ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz. 

Beyannamenin verilme yeri 
MADDE 27- (I) özel beyan zamanı tayin 

olunan gelirlerle ilgili kurumlar vergisi beyan
namesi; 

a) Taşınmazların elden çıkarılmasından 
doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın 
bulunduğu, 

b) Taşınır malların ve hakların elden 
çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlar
da mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı, 

Türkiye Büyük Millet Mec 
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den yirmibeşincİ günü akşamına kadar, tar
hı yatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 
halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki on
beş gün içinde verilir. 

(6) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bil
dirmek zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Beyan 

Özel beyan zamaaı tayin olunan gelirler 
MADDE 26- (1) Dar mükellefiyete tabi 

olan yabancı kurumların vergiye tabi kazan
cının Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer 
kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işlet
me, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimad-
dî haklann satışı, devir ve temliki karşılığında 
alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, 
yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket 
eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihin
den itibaren onbeş gün içinde Kanunun 27 nci 
maddesinde belirtilen vergi dairesine beyan
name ile bildirmek zorundadırlar. 

(2) Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak 
Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî ser
maye karşılığında elde edilen menkul kıymetler 
ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında 
oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç 
olmak üzere. Gelir Vergisi Kanununda yer alan 
vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart 
ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz. 

Beyannamenin verilme yeri 
MADDE 27- (I) özel beyan zamanı tayin 

olunan gelirlerle ilgili kurumlar vergisi beyan
namesi; 

a) Taşınmazların elden çıkarılmasından 
doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın 
bulunduğu, 

b) Taşınırların ve haklann elden çıkarıl
masından doğan diğer kazanç ve iratlarda mal 
ve haklann Türkiye'de elden çıkanldığt, 
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c) Ti car! veya ziraî bir İşletmenin 
faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi 
karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlar
da işletmenin bulunduğu, 

ç) Arızi olarak ticarî İşlemlerin yapıl
masından veya bu nitelikteki işlemlere aracılık
tan elde edilen kazançlar ile arızî olarak yapılan 
serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde 
edilen kazançlarda faaliyetin yapıldığı, 

d) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler 
arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden el
de edilen kazançlarda yolcu veya yükün taşıta 
alındığı, 

e) Zarar yazılan değersiz alacaklarla kar
şılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahi! ol
mak üzere terk edilen işlerle İlgili olarak son
radan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile 
ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç 
girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksilt
melere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen diğer kazanç ve iratlarda ödemenin Tür
kiye'de yapıldığı, 

f) Diğer hallerde Maliye Bakanlığınca 
belirlenen, 

yerin vergi dairesine verilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi 
Tarhİyatın muhatabı, tarh zamanı ve 

tarh yeri 
MADDE 18- (1) Dar mükellefiyete tâbi 

yabancı kurumlann vergisi, bunlar hesabına 
Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür 
veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve 
iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh 
olunur. 

(2) Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi 
dairesine verildiği veya elektronik ortamda gön
derildiği günde, beyanname posta ile gönderil-
misse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi 
izleyen üç gün içinde beyannamenin verildiği 
veya gönderildiği vergi dairesince tarh olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Ticarî veya ziraî bir işletmenin 
faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi 
karşılığında elde edilen diğer kazanç ve İratlar
da işletmenin bulunduğu, 

ç) Arızî olarak ticarî işlemlerin yapıl
masından veya bu nitelikteki işlemlere aracılık
tan elde edilen kazançlar ile arızî olarak yapılan 
serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde 
edilen kazançlarda faaliyetin yapıldığı, 

d) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler 
arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden el
de edilen kazançlarda yolcu veya yükün taşıta 
alındığı, 

e) Zarar yazılan değersiz alacaklarla kar
şılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil ol
mak üzere terk edilen işlerle ilgili olarak son
radan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile 
ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç 
girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksilt
melere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen diğer kazanç ve iratlarda Ödemenin Tür
kiye'de yapıldığı, 

f) Diğer hallerde Maliye Bakanlığınca 
belirlenen, 

yerin vergi dairesine verilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Tarhı ve ödenmesi 
Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve 

tarh yeri 
MADDE 28- (1) Dar mükellefiyete tabi 

yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına 
Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür 
veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve 
iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh 
olunur. 

(2) Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi 
dairesine verildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye gel
diği tarihi izleyen üç gün içinde beyannamenin 
verildiği veya gönderildiği vergi dairesince tarh 
olunur. 
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Ödeme süresi 
MADDE 29- (1) Dar mükellefiyette 

kurumlar vergisi; 
a) Yıllık beyanname ile bildirilenlerde 

beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, 
b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde 

beyannamenin verildiği ayın yirmialbncı günü 
akşamına kadar, 

c) özel beyannameyle bildirilenler ile tar-
hİyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 
veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek 
beyannamelerde ise beyanname verme süresi 
içinde, 

ödenir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname 
Dar mükellefiyette vergi kesintisi 
MADDE 30- (I) Dar mükellefiyete tâbi 

kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerin
den, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil ol
mak üzere nakden veya hesaben Ödeyen veya 
tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında 
kurumlar vergisi kesintisi yapılın 

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre birden fazla takvim yılına yaygın in
şaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu 
işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. 

b) Serbest meslek kazançları. 
c) Gayrimenkul sermaye iratları. 
d) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad

desinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) 
numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak 
üzere menkul sermaye iratları. 

(2) Ticari veya zirai kazanca dahil olup ol
madığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, iş
letme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gay-
rimaddî hakların satışı, devir ve temliki kar
şılığında nakden veya hesaben ödenen veya 
tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu mad
denin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 
oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödeme süresi 
MADDE 29- (1) Dar mükellefiyette 

kurumlar vergisi; 
a) Yıllık beyanname İle bildirilenlerde 

beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, 
b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde 

beyannamenin verildiği aym yirmialtıncı günü 
akşamına kadar, 

c) özel beyannameyle bildirilenler ile tar-
hiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 
veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek 
beyannamelerde ise beyanname verme süresi 
içinde, 

ödenir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname 
Dar mükellefiyette vergi kesintisi 
MADDE 30- (1) Dar mükellefiyete tabi 

kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerin
den, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil ol
mak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya 
tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında 
kurumlar vergisi kesintisi yapılır: 

a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre birden fazla takvim yılma yaygın in
şaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu 
işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. 

b) Serbest meslek kazançları. 
c) Gayrimenkul sermaye irattan.* 
ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad

desinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) 
numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak 
üzere menkul sermaye iratları. 

(2) Ticarî veya zirai kazanca dahil olup ol
madığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, iş
letme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gay-
rimaddi hakların satışı, devir ve temliki kar
şılığında nakden veya hesaben ödenen veya 
tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu mad
denin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 
oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 
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(3) Tam mükellef kurumlar tarafından, 
Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci 
aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak 
üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar 
vergisinden muaf olan dar mükelleflere 
dağıtılan (kânn sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz) ve Gelir 'Vergisi Kanununun 
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payların
dan % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi 
yapılır. 

(4) Kanunun 5 İnci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde belirtilen kurumlar ver
gisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendin
de belirtilen şirketlerin (b) bendindeki şartlan 
taşıyan iştirak kazançlarından anonim veya 
limited şirket niteliğindeki dar mükellef 
kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak 
kesinti oranı, bu maddenin üçüncü fıkrasında 
yer alan oranın yansını aşamaz. 

(5) Türkiye'de is yeri ve daimi temsilcisi 
bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların 
izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları 
ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar 
üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oranında 
kuramlar vergisi kesintisi yapılır. 

(6) Yıllık veya özel beyanname veren dar 
mükellef kurumların, indirim ve istisnalar 
düşülmeden önceki kurum kazancından, hesap
lanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 
kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerin
den, kurum bünyesinde % 15 oranında kurum
lar vergisi kesintisi yapılır. 

(7) Kazancın elde edildiği ülke vergi sis
teminin, Türk vergi sisteminin yarattığı ver
gilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir ver
gilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı 
hususunun göz önünde bulundurulması suretiy
le Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde 
yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara 
(tam mükellef kurumların bu nitelikteki ül-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Tam mükellef kurumlar tarafından, 
Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci 
aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak 
üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar 
vergisinden muaf olan dar mükelleflere 
dağıtılan (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 
75 İnci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde sayılan kâr paylan 
üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi 
tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 
oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

(4) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde belirtilen kurumlar ver
gisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendin
de belirtilen şirketlerin (b) bendindeki şartlan 
taşıyan iştirak kazançlarından anonim veya 
limited şirket niteliğindeki dar mükellef 
kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak 
kesinti oranı, bu maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca uygulanan oranın yansını aşamaz. 

(5) Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilcisi 
bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların 
izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları 
ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar 
üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oranında 
kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

(6) Yıllık veya özel beyanname veren dar 
mükellef kurumların, indirim ve istisnalar 
düşülmeden önceki kurum kazancından, hesap
lanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 
kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerin
den, kurum bünyesinde % 15 oranında kurum
lar vergisi kesintisi yapılır. 

(7) Kazancın elde edildiği ülke vergi sis
teminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilen
dirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendir
me imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi 
değişimi hususunun göz önünde bulundurulması 
suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkeler-
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kelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya 
hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her tür
lü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin 
konusuna girip girmediğine veya ödeme 
yapılan kurumun mükellef olup olmadığına 
bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi 
yapılır. Ancak, emsaline uygun fiyatlarla satın 
alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan 
ödemelerle kredi ana para ve kâr payı 
ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi 
kesintisi yapılmaz. Bu fıkraya göre vergi kesin
tisine tâbi tutulan ödemeler. Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarına göre ayrıca vergi kesin
tisine tâbi tutulmaz. 

(8) Bakanlar Kurulu yukarıdaki fıkralarda 
belirtilen vergi kesintisi oranlarım, gelir unsur
ları veya faaliyet konulan itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen oranın bir 
katına kadar artırmaya yetkilidir. 

(9) Bu maddeye göre vergisi kesinti yoluy
la alınan kazanç ve iratlar için Kanunun 24 
veya 26 ncı maddelerine göre beyanname veril
mesi veya bu madde kapsamına girmeyen 
kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere 
söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi 
ihtiyaridir. Şu kadar ki, Gelir Vergisi 
Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fık
rasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer 
alan menkul sermaye iratları ile fonların katıl
ma belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının his
se senetlerinden elde edilen kâr paylarının 
verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorun
ludur. 

(10) Bu maddede geçen hesaben ödeme 
deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları 
ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durum
da gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade 
eder. 

(11) Yapılacak vergi kesintisinde kazanç 
ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

de yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurum
lara (tam mükellef kurumlanıl bu nitelikteki ül
kelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya 
hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü 
ödemeler üzerinden, bu Ödemelerin verginin 
konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan 
kurumun mükellef olup olmadığına bakılmak
sızın % 30 oranmda vergi kesintisi yapılır. 

a) Emsaline uygun fiyatlarla satın alman 
mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, 
emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştır
ma araçlannm kiralanması için yapılan ödemeler 
ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından 
zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi 
Ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranım; her 
bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör 
itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indir
meye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

b) Yurtdışındaki fmans kuruluşlarından 
temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz 
ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans 
ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi 
kesintisi yapılmaz. 

c) Bu fıkraya göre vergi kesintisine tabi 
tutulan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tabi 
tutulmaz. 

(S) Bakanlar Kurulu yukarıdaki fıkralarda 
belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsur
ları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen oranın bir 
katına kadar artırmaya yetkilidir. 

(9) Bu maddeye göre vergisi kesinti yoluy
la alınan kazanç ve iratlar için Kanunun 24 
veya 26 ncı maddelerine göre beyanname veril
mesi veya bu madde kapsamına girmeyen 
kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere 
söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi ih
tiyaridir. Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 
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alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi 
yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi 
kesintisi, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi 
yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden 
hesaplanır. 

(12) Bu Kanuna göre vergi kesintisi 
yapanlar, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve 
hesaplarında aynca gösterirler. 

Muhtasar beyanname 
MADDE 31- Kanunun 30 uncu maddesi 

gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olan
lar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıl
dığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi 
dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek 
zorundadırlar. Muhtasar beyanname konusunda 
Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usul ve 
esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar 
beyannameler hakkında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler 

Kurumlar vergisi ve geçici vergi oram 
MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum 

kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. 
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar 

mükellefiyete tâbi kurumlarda ticari ve ziraî 
kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme 
döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek 
üzere ûelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi 
oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (S), (7) ve 
(14) numaralı bentlerinde yer alan menkul ser
maye iratları ile fonların katılma belgelerinden 
ve yatınm ortaklıklarının hisse senetlerinden el
de edilen kâr paylarının verilecek beyan
namelere dahil edilmesi zorunludur. 

(10) Bu maddede geçen hesaben ödeme 
deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyen
leri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gös
teren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. 

(11) Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve 
iratlar gayrisafİ tutarları üzerinden dikkate alınır. 
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan 
tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, 
fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklen
diği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

(12) Bu Kanuna göre vergi kesintisi 
yapanlar, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve 
hesaplarında aynca gösterirler. 

Muhtasar beyanname 
MADDE 31- Kanunun 30 uncu maddesi 

gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olan
lar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıl
dığı yer itibanyla bağlı oldukları vergi 
dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek 
zorundadırlar. Muhtasar beyanname konusunda 
Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usul ve 
esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar 
beyannameler hakkında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler 

Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı 
MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum 

kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. 
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar 

mükellefiyete tabi kurumlarda ticari ve ziraî 
kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme 
döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek 
üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esas
lara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi 
oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef 
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kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef 
kurumlara da aynen uygulanır. 

(3) Bakanlar Kurulu, ikinci fıkrada yazılı 
geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye 
veya tekrar kanuni seviyesine kadar getirmeye 
yetkilidir. 

(4) Kanunun 23 üncü maddesine göre ver
gilendirilen yabancı ulaştırma kunımlannda 
vergi oranım karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler 
itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma kurum
ları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar in
dirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir 
katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit et
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yurt dışında Ödenen vergilerin mah
subu 

MADDE 33- (I) Yabancı ülkelerde elde 
edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına İn
tikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen 
kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Tür
kiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan 
kurumlar vergisinden indirilebilir. 

(2) Kanunun 7 nci maddesinin uygulandığı 
hallerde, yurt dışındaki iştirakin ödemiş okluğu 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kontrol 
edilen yabancı şirketin Türkiye'de vergilen
dirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilebilir. 

(3) Tam mükellefiyete tâbi anonim şirket
lerin yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr 
payları üzerinden Türkiye'de ödenecek kurum
lar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkeler
deki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan 
kazançlar üzerinden Ödenen gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına 
isabet eden kısmı mahsup edilebilir. 

(4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Tür
kiye'de tarh olunacak vergilere mahsup 
edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında 
elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uy-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef 
kurumlara da aynen uygulanır. 

(3) Bakanlar Kurulu, ikinci fıkrada yazılı 
geçici vergi oranım 5 puana kadar indirmeye 
veya tekrar kanuni seviyesine kadar getirmeye 
yetkilidir. 

(4) Kanunun 23 üncü maddesine göre ver
gilendirilen yabancı ulaştırma kunımlannda 
vergi oranım karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler 
itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma kurum
lan için ayn ayrı veya topluca sıfıra kadar in
dirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir 
katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit et
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yurt dışında ödenen vergilerin mah
subu 

MADDE 33- (I) Yabancı ülkelerde elde 
edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplanna in
tikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen 
kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Tür
kiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan 
kurumlar vergisinden indirilebilir. 

(2) Kanunun 7 nci maddesinin uygulandığı 
hallerde, yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kon
trol edilen yabancı şirketin Türkiye'de vergilen
dirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurum
lar vergisinden mahsup edilebilir. 

(3) Tam mükellef kurumların doğrudan 
veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının 
% 25'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden 
elde ettikleri kâr paylan üzerinden Türkiye'de 
ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin 
bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kay
nak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı 
tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. 
Kazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar 
üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurum
lar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek 
suretiyle dikkate alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı: 1192) 



— 121 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

gulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. 
Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın 
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal et
tirildiği hesap döneminde tamamen veya kıs
men İndirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen 
üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim 
konusu yapılabilir. 

(5) Geçici vergilendirme dönemi içinde 
yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması 
halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ül
kelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen 
vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi 
tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek 
tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici 
vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutar
dan fazla olamaz. 

(6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yet
kili makamlardan alınarak mahallindeki Türk 
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde 
Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı 
nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan 
belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede 
ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan ver
giden indirilemez. 

(7) Kurumlar vergisinden indirim konusu 
yapılan vergilerin yabancı Ülkelerde ödendiğini 
gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef 
tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı 
ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, 
Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi 
oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli ol
duğu bilinen oran üzerinden hesaplanır ve tar-
hiyatm bu suretle hesaplanan tutara isabet eden 
kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, 
tarh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde il
gili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bn 
belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat 
düzeltilir. 

(8) Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin 
bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu bel-

(İPlan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Tür
kiye'de tarh olunacak vergilere mahsup 
edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında 
elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uy
gulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. 
Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın 
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal et
tirildiği hesap döneminde tamamen veya kıs
men indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen 
üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim 
konusu yapılabilir. 

(5) Geçici vergilendirme dönemi İçinde 
yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması 
halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ül
kelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen 
vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi 
tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek 
tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici 
vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutar
dan fazla olamaz. 

(6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yet
kili makamlardan alınarak mahallindeki Türk 
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde 
Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı 
nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan 
belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede 
ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan ver
giden indirilemez. 

(7) Kurumlar vergisinden indirim konusu 
yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini 
gösterir belgelerin, tarhiyat şuasında mükellef 
tararından ibraz edilememesi halinde, yabancı 
ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, 
Kanunun 32 nci maddesindeki kurumla- vergisi 
oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan 
oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suret
le hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. 
îbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine 
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gelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarın
dan daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun 
anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme 
zammı hesaplanır. 

Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu 
MADDE 34- (1) Beyannamede gösterilen 

kazançlardan. Kanunun 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş 
olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde 
matematik karşılıkların yatırıma yönlendiril
mesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerin
den yapılan kesintiler dahil), beyanname 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden 
mahsup edilir. 

(2) Kanunun 15 İnci maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre vergi kesintisi yapılan kurum 
kazancından kâr payı alan kurumlar, aldıkları 
kâr payının içerdiği kesintiyi mahsup edebilir
ler. Mahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr 
payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brüt-
leştirilmesi suretiyle hesaplanır. 

(3) Kontrol edilen yabancı kurumlara 
yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen 
vergiler, bu şirketin Türkiye'deki beyannameye 
dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesap
lanacak kurumlar vergisinden mahsup 
edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi, kon
trol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden 
kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar 
vergisini aşamaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin 
tutara göre tarhiyat düzeltilir. 

(8) Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin 
bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu bel
gelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarın
dan daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun 
anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır. 

(9) Bu madde hükmünün uygulanmasında, 
yabancı para ile ödenen vergilere, bunların il
gili bulunduğu kazançların genel sonuç hesap
larına intikali esnasındaki kur uygulanır. 

Yurt İçinde kesilen vergilerin mahsuba 
MADDE 34- (1) Beyannamede gösterilen 

kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş 
olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde 
matematik karşılıkların yatırıma yönlendiril
mesinden elde edilen kazanç ve İraÜar üzerin
den yapılan kesintiler dahil), beyanname 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden 
mahsup edilir. 

(2) Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre vergi kesintisi yapılan kurum 
kazancından kâr payı alan kurumlar, aldıkları 
kâr payının içerdiği kesintiyi mahsup edebilir
ler. Mahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr 
paymın geçerli kesinti oranı kullanılarak briit-
leştirilmesi suretiyle hesaplanır. 

(3) Kontrol edilen yabancı kurumlara 
yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen 
vergiler, bu şirketin Türkiye'deki beyannameye 
dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesap
lanacak kurumlar vergisinden mahsup 
edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi, kon
trol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden 
kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar 
vergisini aşamaz. 
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(4) Geçici vergilendirme dönemi içinde el
de edilen gelirler üzerinden kesinti yoluyla 
ödenmiş vergilerin bulunması halinde bu ver
giler, o dönem için hesaplanan geçici vergi 
tutarından da mahsup edilebilir. İlgili besap 
dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici ver
ginin sadece ödenen kısmı yıllık kurumlar ver
gisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurum
lar vergisine mahsup edilir. 

(5) Bu fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde 
mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerin
den hesaplanan kurumlar vergisinden fazla ol
duğu takdirde, bu durum vergi dairesince 
mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, 
mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde 
kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvur
mayan mükelleflerin bu farktan doğan alacak
ları düşer. 

(6) Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben 
veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, 
yeminli mali müşavir raporuna veya teminata 
bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri 
belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç tür
lerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya 
ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre ayrı 
ayrı kullanılabilir. 

(7) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm bel
gelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıy
la yapılır. İkmalen veya resen yapılan tarhiyat-
larda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin 
dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi 
dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak 
yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması 
aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden 
düzeltme yapılmaz. 

(8) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rasının (d) bendinde belirtilen fon ve ortaklık
lar, aynı bentte yer alan kazançların elde edil
mesi sırasında. Kanunun 15 inci maddesi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Geçici vergilendirme dönemi içinde el
de edilen gelirler üzerinden kesinti yoluyla 
ödenmiş vergilerin bulunması halinde bu ver
giler, o dönem İçin hesaplanan geçici vergi 
tutarından da mahsup edilebilir. İlgili hesap 
dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici ver
ginin sadece ödenen kısmı yıllık kurumlar ver
gisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurum
lar vergisine mahsup edilir. 

(5) Bu maddede belirtilen sınırlar dahilin
de mahsup edilecek vergiler, beyanname 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden 
fazla olduğu takdirde, bu durum vergi dairesin
ce mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, 
mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde 
kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvur
mayan mükelleflerin bu farktan doğan alacak
ları düşer. 

(6) Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben 
veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, 
yeminli mali müşavir raporuna veya teminata 
bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri 
belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç tür
lerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya 
ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre ayn 
ayrı kullanılabilir. 

(7) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm bel
gelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıy
la yapılır, tkmalen veya resen yapılan tarhiyat-
larda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin 
dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi 
dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak 
yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması 
aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden 
düzeltme yapılmaz. 

(8) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rasının (d) bendinde belirtilen fon ve ortaklık
lar, aynı bentte yer alan kazançların elde edil
mesi sırasında. Kanunun 15 inci maddesi 
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uyarınca kendilerinden kesilen vergileri, vergi 
kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine öden
miş olmak şartıyla, Kanunun İS inci mad
desinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesin
de yapacakları vergi kesintisinden mahsup 
edebilirler. Mahsup edilemeyen kesinti tutan 
mükellefin başvurusu halinde red ve iade edilir. 

(9) Bu madde hükmünün uygulanmasında, 
yabancı para ile ödenen vergilere, bunların il
gili bulunduğu kazançların genel sonuç hesap
larına intikali esnasındaki kur uygulanır. 

Muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırı 
MADDE 35- (1) Diğer kanunlardaki 

muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hüküm
ler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. 

(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, is
tisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak bu 
Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul 
Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunlar
da değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

(3) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 36- 3/671949 tarihli ve 5422 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- <1) Bu Kanun 
uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazanç 
ve iratlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesi uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz. 

(2) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 
maddesi uyarınca vergi kesintisine tâbi tutul
muş kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun 
uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz. Anılan mad
deye göre yapılan vergi kesintileri 34 üncü 
madde hükümleri çerçevesinde kurumlar ver
gisinden mahsup edilebilir. Şu kadar ki; söz 
konusu maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları 
kapsamında kesinti suretiyle ödenen verginin, 
işlemden doğan kazancın tâbi olduğu vergi 
kesintisi oranıyla çarpımı sonucu bulunacak 
tutan aşan kısmı, yıllık beyannamede hesap
lanan vergiden mahsup edilmez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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uyarınca kendilerinden kesilen vergileri, vergi 
kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine öden
miş olmak şartıyla, Kanunun 15 inci mad
desinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesin
de yapacakları vergi kesintisinden mahsup 
edebilirler. Mahsup edilemeyen kesinti tutan 
mükellefin başvurusu halinde red ve iade edilir. 

Muafiyet, istisna ve indirimlerin sının 
MADDE 35- (1) Diğer kanunlardaki 

muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hüküm
ler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. 

(2) Kurumlar vergisi İle ilgili muafiyet, is
tisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak bu 
Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul 
Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunlar
da değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

(3) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 36- 3/6/1949 tarihli ve 5422 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun 
uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmuş kazanç 
ve iratlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesi uyarmca ayrıca kesinti yapılmaz. 

(2) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 
maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi tutul
muş kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun 
uyarınca aynca kesinti yapılmaz. Anılan mad
deye göre yapılan vergi kesintileri 34 üncü 
madde hükümleri çerçevesinde kurumlar ver
gisinden mahsup edilebilir. Şu kadar ki; söz 
konusu maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları 
kapsamında kesinti suretiyle ödenen verginin, 
işlemden doğan kazancın tabi olduğu vergi 
kesintisi oranıyla çarpımı sonucu bulunacak 
tutan aşan kısmı, yıllık beyannamede hesap
lanan vergiden mahsup edilmez. 
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(3) Dar mükellef kurumların Türkiye'deki 
iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsil
cilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci mad
desi kapsamında kesinti yapılmış kazançları 
ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait 
olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iş
lem gören ve bir yıldan fazla sûreyle elde 
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasın
dan sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) 
numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamın
da vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları 
ve bu kurumların daimi temsilcileri aracılığıy
la elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde 
kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş 
kazançları için yıllık veya Özel beyanname 
verilmez. 

(4) Bu Kanunla tanınan yetkiler çer
çevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni 
kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında 
vergi oranlarına ve diğer hususlara İlişkin 
olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu kararların
da yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belir
lenen yasal sınırlan aşmamak üzere geçer
liliğini korur. 

(5) Diğer Kanonlarla 5422 sayılı Kanuna 
yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler 
itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılır. 

(6) 2006 yılının sonuna kadar bu Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendin
de yazılı şartlan sağlayamayan yapı kooperatif
lerinin muafiyeti 1/1/2006 tarihi itibarıyla sona 
ermiş sayılır. 

(7) Organize sanayi bölgeleri ile küçük 
sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve 
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, 
gaz, buhar ve su gibi ortak İhtiyaçlarını kar
şılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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(3) Dar mükellef kurumların Türkiye'deki 
iş yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsil
cilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci mad
desi kapsamında kesinti yapılmış kazançları 
ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait 
olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iş
lem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde 
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasın
dan sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) 
numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamın
da vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançları 
ve bu kurumların daimi temsilcileri aracılığıy
la elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde 
kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş 
kazançları için yıllık veya özel beyanname 
verilmez. 

(4) Bu Kanunla tanınan yetkiler çer
çevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni 
kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında 
vergi oranlarına ve diğer hususlara ilişkin 
olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu kararların
da yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belir
lenen yasal sınırlan aşmamak üzere geçer
liliğini korur. 

(5) Diğer Kanunlarla 5422 sayılı Kanuna 
yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler 
itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılır. 

(6) Kendilerine özel hesap dönemi tayin 
edilen kurumların 2006 takvim yılı içinde biten 
hesap dönemlerine ait kazançların vergilen
dirilmesinde; 1/1/2006 tarihinden Önceki aylara 
% 30, sonraki aylara ise % 20 oranının arit
metik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan 
oran uygulanır. Bn hesaplamada, oran kesirleri 
dikkate alınmaz. 

(7) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
bölünme işlemine başlayan tam mükellef ser
maye şirketleri ile aynı mahiyetteki yabancı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1192) 



— 126 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşbırulan ve 
kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaç
larının karşılanmasında kullanan iktisadi işlet
meler, tnı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
on yıl süreyle kurumlar vergisinden muaftır. 

(8) Bu Kanunun yürürlüğünden önce 
kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanun
larda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler ile 
Kanunun yürürlüğünden Önceki dönemler 
itibarıyla 5422 sayılı Kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 37- (1) Bu Kanunun; 
a) 7 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden 

itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak 
üzere 1/1/2006 tarihinde, 

b) 12 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden son
raya sarkan ödünç işlemlerine de uygulanmak 
üzere 1/1/2006 tarihinde, 

c) 13 üncü maddesi 1/7/2006 tarihinde, 
ç) 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 

1/1/2006 tarihinden itibaren başlayan vergilen
dirme dönemlerine uygulanmak üzere 1/1/2006 
tarihinde, 

d) Diğer hükümleri 1/1/2006 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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kuramlar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde kısmi bölünme işlemini 
tamamlayarak Ticaret Sicil Gazetesinde tescil 
ettirmek ve bölünme işleminin tarafları değiş
memek kaydıyla 5422 sayılı Kanun hüküm
lerinden faydalanabilirler. 

(8) 2006 yılının sonuna kadar bu Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ben
dinde yazılı şartlan sağlayamayan yapı 
kooperatiflerinin muafiyeti 1/1/2006 tarihi 
itibarıyla sona ermiş sayılır. 

(9) Bu Kanunun yürürlüğünden önce 
kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanun
larda yer alan muafiyet, İstisna ve indirimler 
bakımında 35 inci madde hükmü uygulanmaz. 

(10) Kanunun yürürlüğünden önceki 
dönemler itibarıyla 5422 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 37- (1) Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendi yayımı tarihinde, 
b) 7 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden 

itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve 
1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, 

e) 12 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden son
raya sarkan ödünç işlemlerine de uygulanmak 
ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, 

ç) 13 üncü maddesi 1/1/2007 tarihinde, 
d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 

1/1/2006 tarihinden itibaren başlayan vergilen
dirme dönemlerine uygulanmak ve 1/1/2006 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, 

e) Diğer hükümleri 1/1/2006 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 
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Yürütme 
MADDE 38- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Ytd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atatay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Atatay 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Yürütme 
MADDE 38- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A.Aksu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
F.N. (hak 

Tanm ve Köy işleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. K Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Basesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Safı 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 iie yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
13.6.2006 Sah-Saat: 14.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
13.6.2006 Sah-Saat: 15.30 
14.6.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 

* İçişleri Komisyonu 
14'6.2006 Çarşamba - Saat: İ4.00 

* Dışişleri Komisyonu 
15.6.2006 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 HAZİRAN 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in; Devlet Memur]an Kanununa Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/763), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gün
deme alınmasına ilişkin Önergesi 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; özel Eğitim Kurumlan Odası Kurulmasına Dair 
Kanun Teklifinin (2/238), Içtüzüpn 37 ncİ maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

« 

03 - SEÇIM 

* 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 



06 "GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzüğUn 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafâ Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/21) 

5. - izmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bîr 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak İçinde bulunduğu sorunların çözümü İçin 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. • İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve İşleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/34) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/35) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşntesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE M E C I JS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulama!annin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

14. - Adana Milletvekili Tacİdar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/43) 

15. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

16. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

18. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, asker! üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askeri personelinin ülkemizde bulunmasına 
İzin verilmesine İlişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık İddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/49) 

19. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle İlgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak İstikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğilim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

24. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi İçin alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/58) 

26. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

27. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 İnci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/60) 

28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin 
önergesi (10/61) 

29. • Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları İle yol açtıktan zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasan oğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

31. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

32. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Ad ana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMBLER 

34. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

35. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

36. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

37. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

38. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

39. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

40. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

41. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/77) 

42. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/78) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/79) 

44. - Esfa'şerıı'r MiVfetveıaıV Farın' ftTesıtfn ve K ıvfı'ıletveıcıimı'n. Tıpta Ozmandk Sinavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bîr Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

45. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/83) 

46. • Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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47. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

48. - Ağrı Milletvekili Halil özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması İçin alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

49. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken Ünlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

50. • Diyarbakır Milletvekili Aziz AkgOl ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

52. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/90) 

53. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştın I arak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

54. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

55. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

56. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/97) 

57. - Adıyaman Mffleftçkili ıVfe/rırrctf Gâksu *ı? 21 MUktuskilotm, Adıjumaa ftcrtm 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/98) 

58. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

59. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 
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60. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

61. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/102) 

62. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

63. - Manisa Milletvekili Hasan ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

64. - izmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

65. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

67. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgazpolitikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

69. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi İle ilgili çeşidi İddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

70. - Erzurum Milletvekili Mustafa ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Mecfıs araştırması açılmasına ûTşfcin önergesi (iOı'l 12) 

71. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin itinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'İn, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştın İması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

73. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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74. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Muştala Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey İrak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/3) 

75. • Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik Üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

76. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango idaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/120) 

77. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

78. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak. Önlenmesi İçin alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

79. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

81. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

82. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

83. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin İncelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme İçin alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

84. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 
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86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

90. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
İlgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/i 39) 

91. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
İrak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

92. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

93. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/141) 

' 94. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramama!arının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

95. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait ^^rimenkullerjın tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaplanrja uygun Jkullanıhp tjulIanıtaad&iMn 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

97. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idari konulardaki bazı İddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/145) 

98. - Sinop Milletvekili Engin AI tay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçı İlgındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/146) 
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99. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Mili! Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtUzligün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

100. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/150) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

103. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtOzfigUn 
104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

104. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/154) 

105. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştınlması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

106. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/156) 

107.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

108. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar İle kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

109.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

110.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/5) 

111. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 
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112. - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticari 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî fâaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

113. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki İddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/163) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutların m araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/164) 

115. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

116. • Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

117. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

118. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

119. • Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

120. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

121. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin Önergesi (10/168) 

122. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğİndeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

123. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 incİ, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

124. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 
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125.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
işletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/174) 

127.- CHP Grubu adına Grup Başkan vekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunlar! konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

128.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğuiları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin Öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

131.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

132.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıcdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

133. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

135. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

136. • Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

137.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 
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138.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

139. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'tln 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

140.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

141.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlİkaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzOğÜn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/192) 

142. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

143.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

144. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

145.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

146.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

147.- Mersin Milletvekili Hüseyin özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araşHrıJarak aJjnması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

148. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/199) 

149.- Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
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İSO. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin İçinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

152. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, İşsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

153. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

154. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

155. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarmdaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 
105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

156. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak findik üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

160.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Onlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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161.- İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kar eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

162. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

163.- Bursa Milletvekili Kemal Demirci ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

164.- Bursa Milletvekili Kemal Demire! ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

165.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyai ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

166. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında balan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

167.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda İleri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

168. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

169. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. ile İlgili sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 
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171.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi 
(10/222) 

172. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

173. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

174.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen 
iddiaların araştın I arak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

175. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

176.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesİ-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

177. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

178.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

179. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

180.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

181. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/233) 

182. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 İnci, İçtüzüğün 104 
ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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183.- Bursa Milletvekili Mustafa özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/236) 

184. - Gaziantep Milletvekili Abduİkadır Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

185. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztas ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (İ 0/239) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüziipn 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

187. - istanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenküllerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

188.- Bursa Milletvekili Kemal Demir el ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha İyi değerlendirilmesi için alınması gereken Önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

189. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobİrlik'İn sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

190.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ite özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

191.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/245) 

192.- Çankırı Milletvekili Hikmet özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı Hinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

193. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunlann tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/248) 
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195. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazaleı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık, sektörünün araştırılarak 
sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araglırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

196. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalanndaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, tçtüzOğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

197. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevİgen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman İhtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr Meclis ant,» rması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

198. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

199.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlanılın sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

200. • Sakarya Milletvekili Hasan AH Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

201. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, millî ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

202.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

203.- Denizli Milletvekili Mustafâ Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

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

205. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve tanm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bîr 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

206. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/265) 

- 2 0 - 114ÜNCÜ BİRLEŞİM 



06 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L Î S ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü L M E L E R 

207. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

208. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararların m araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

209. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal Üretimi ve pazar [atmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

210.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

211. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

212. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

213. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaş lan m izin sorunlarının araştın I arak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

214.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

215. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

216.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 

M .inr.j .y-.tfKüjüir' .104 .VP .U15 .itv.i .maddeler jyiaıınc? .b>.Mftfiu> jıc^stıtmai' yılmasın? .ilişkin 
önergesi (10/275) 

217. - Ordu Milletvekili İdrİs Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

218. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde attan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 
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219.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

220. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğullan ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/279) 

221. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkan vekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

222.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, I Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksİm'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

223. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla İlgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

224.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

225. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

226. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

227. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yasayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

228. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

229. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Baskanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

230. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

231.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 
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232. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 

tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

233.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 Öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/293) 

234. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün (04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/294) 

235.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/296) 

236. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

237.- Adıyaman Milletvekili Şevke! Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/298) 

238. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 
korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

239. - Diyarbakır Milletvekili İrfan Rİza Yazıcıoğlu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

240. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 Milletvekilinin, İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

241. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 Milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin 
korunmasına yönelik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

242. - Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 
doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

243. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 Milletvekilinin, dahilde İşleme 
rejimi kapsamında yapılan buğday ve seker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

244. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 38 Milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 
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245. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında 
barınan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis* araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

246. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 37 Milletvekilinin, karayollarının teknik ve fiziki 
durumunun uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılarak sağlıklı ve güvenli ulaşım 
sağlanabilmesi için alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

247. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 38 Milletvekilinin, Kuşadası Limanı 
ihalesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) 

248. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 36 Milletvekilinin, ortaöğretimdeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

249. - Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 39 Milletvekilinin, bazı televizyon programlannın 
toplum hayatına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/310) 

250. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 33 Milletvekilinin, tiyatro sanatındaki sorunların 
araştırılarak tiyatroculuğun geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/311) 

251. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 33 Milletvekilinin, Çernobil Nükleer Santrali 
kazasıyla Karadeniz Bölgesindeki kanser vakaları arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/312) 

252. - Çanakkale Milletvekili İsmail özay ve 32 Milletvekilinin, Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Millî Parkındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/313) 

253. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekillerİ Malarya Milletvekili Süleyman S an baş 
ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kunımtanndaki olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/314) 

254. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 52 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

255. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 52 Milletvekilinin, çimento sektöründeki 
denetimsiz fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştııması açılmasına İlişkin önergesi (10/316) 

256.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 51 Milletvekilinin, içki kaçakçılığı ve sahte içki 
İmalatının nedenleri, işleyişi ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

257.- Malarya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 110 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 
yuva, yurt ve huzurevlerindeki durumun belirlenerek bu kurumların daha iyi hizmet verebilmesi 
için alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) 
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253. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 38 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 

kurumların durumunun araştınlarak güçlendirilmesi için alınması gereken ünlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/319) 

259. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 33 Milletvekilinin, Devletin koruması ve 
bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/320) 

260. - tzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 22 Milletvekilinin, tzmİr İlindeki kamu binalarının 
depreme dayanıklılığının ve dayanıksız yapılara ilişkin sorumluluğun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçttlzüğtln 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

261. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 28 Milletvekilinin, konut yapı kooperatiflerinin 
mevcut durumunun araştırılarak etkin bir denetim ve İşleyişe kavuşturulmaları için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) 

262. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 30 Milletvekilinin, eğitim ve öğretim 
hizmetinde çalışan öğretmenler ile diğer görevlilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştınlarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

263. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 26 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının ülke 
güvenliği, ekonomisi ve halk sağlığına verdiği zararların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) 

264. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin ve 22 Milletvekilinin, elma üreticilerinin ve 
elma yetiştiriciliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

265. • Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 49 Milletvekilinin, turizm tesislerinden alınan 
sosyal ve teknik altyapı katkı payı kaynağı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

266. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 32 Milletvekilinin, Amerikan Haber Alma 
Örgütünün ülkemizde hukuk dışı bazı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

267. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 24 Milletvekilinin, gümrüklerdeki 
kaçakçılık ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumlularının tespiti ile alınması gereken 
Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 

268. - Ankara Milletvekili Yaktıp Kepenek ve 42 Milletvekilinin, amatör sporların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin Önergesi (10/332) 

269. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 45 Milletvekilinin, İzmir İlinde çimento 
sektöründeki denetimsiz fiyat oluşumunun ve tekelleşme iddialarını ti araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/334) 

270. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, kuş gribi 
hastalığının yaygınlaşmasının nedenleri ile toplum sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) 
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271. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Batılı bazı 
gazetelerde İslam'a ve Peygamberine karşı saygısız ve suçlayıcı İçerikli karikatürlerin 
yayımlanması ve gösterilen tepkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/24) 

272. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Futbol Federasyonu 
Seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

273. - İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekilinin, gençler arasında şiddet 
olaylarının artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 

274. - İzmir Milletvekili Serpil Yıldız ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki arz ve talep 
durumu ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılarak, muhtemel enerji krizi ve dışa bağımlılık 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/338) 

275. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz ve 45 Milletvekilinin, Trabzon'da son zamanlarda 
meydana gelen huzur bozucu olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

276. - Bursa Milletvekili Kemal Demire! ve 48 Milletvekilinin, çocuklar arasında suç oranının 
artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

277. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ve 48 Milletvekilinin, Muğla ilinin sosyal ve 
ekonomik sorunların m araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/341) 

278. - Muğla Milletvekili Fahrettin Gstün ve 45 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

279. -Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekilinin, gençler ve çocuklar arasında 
artan şiddet eğiliminin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/343) 

280. - Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe ve 22 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/344) 

281. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 29 Milletvekilinin, Alevi İslam inancına sahip 
vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 

282. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 30 Milletvekilinin, kızamık aşısı uygulamalarının 
araştırılarak hastalıkla etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

283. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eser kaçakçılığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/347) 
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284. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 25 Milletvekilinin, fındık üretimi ve 
pazar!amasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/348) 

285. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğhı ve 36 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349) 

2S6. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, uygulanan ekonomi 
politikalarının esnaf ve sanatkârlara olumsuz etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

287. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Suriye ve İrak 
sınırlarındaki arazilerin mayınlardan temizlenmesi ve kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

288. - izmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 30 Milletvekilinin, yabancı dil ögretimİndeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

289. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 30 Milletvekilinin, küresel ısınma konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (IOV35I) 

290. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 29 Milletvekilinin, anne, bebek ve çocuk 
ölümlerinin sebeplerinin araştırılarak ana çocuk sağlığı konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) 

291. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, enerji sektörü ve Yap-İşlet-
Devret, Yap-İşlet yöntemleriyle kurulan santraller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353} 

292.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 44 Milletvekilinin, 1999 yılında meydana gelen 
depremlerde orta hasar gören binaların onarım ve güçlendirme çalışmalarında karşılaşılan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) 

293. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 45 Milletvekilinin, verem tıastalığındaki son 
durumun araşttnlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

294. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356) 

295. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'm, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/357) 

296. - Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş'ın kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/358) 

297. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, zehirli atıkların 
depolanmasının ve çevreye eltilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 
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298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 32 Milletvekilinin, şehirlerarası otobüs 
taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/360) 

299.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 31 Milletvekilinin, Zonguldak, Bartın ve 
Karabük illerinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/361) 

300.- Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 30 Milletvekilinin, fındık üretimi, satışı ve 
tüketimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

301.- Anavatan Partisi Grubu adına. Grup Başkan vekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş'ın, başta ayrılıkçı terör olmak üzere, terör 
olaylarının sebepleri, terörle mücadele ve çözüm önerileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/27) 

302.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 20 Milletvekilinin, başta Kastamonu 
olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tarihi ve kültürel varlıklarımızın tespiti ve korunması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

303. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri izmir Milletvekili 
K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Batı 
Trakya Türk azınlığının içinde bulunduğu durum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/28) 

304. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü ve 30 Milletvekilinin, bazı televizyon 
dizileri ile yarışma ve kadın programlarının toplumun ruh sağlığına etkilerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

305.- İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 105 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve 
yabancılaşmanın nedenleri İle toplumsal birlik ve beraberliğimiz Üzerindeki etkilerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 

306.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 24 Milletvekilinin, 16 ncı Dönem Milletvekili ve 
Kilis eski Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/366) 

307. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazaleı ve 20 Milletvekilinin, dil ve anlatım dersi kitabı 
ile yazılım programı ve bilgisayar bağışları ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/367) 

308. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 36 Milletvekilinin, 3.5.2004 tarihinde Batman'da 
meydana gelen patlamanın neden ve sonuçlarının araştırılarak muhtemel patlamalara karşı 
alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

309. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 40 Milletvekilinin okullarda yaşanan şiddet 
olayları ile alman ve alınabilecek önlemler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

310. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç ve 40 Milletvekilinin, 2.6.2006 tarihinde Balıkesir 
Dursunbey'de meydana gelen maden kazası İle diğer maden kazalarının nedenlerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

_ 28 - H4 UNCU BİRLEŞİM 



0 7 - SÖZLÜ SORULAR 
1. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabarıİ'nİn Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/842) (2) 
2. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 

işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) (2) 

3. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'Ün, pal m yağı ithalatına İlişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) (2) 

4. • Malatya Milletvekili Muharrem Kıltç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak İzi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'İn, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

7. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

8. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit'İn, Çin'den yapılan İthalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

9. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehİr Belediyesi mücavir 
alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/971) 

10. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere İlişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (67973) 

11. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara İlişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

12. - Muğla Milletvekili Fahrettin Östün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (67997) 

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru Önergesi (671008) 

14. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (671009) 

15. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara İlişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (671017) 

16. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 
Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 

17. - Manisa Milletvekili Nuri Çİlingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 
açılmayacağına İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

18. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 
çıkılmasına İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

19. - Hatay Milletvekili Zuheyir Amber'İn, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (671060) 

20. • Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

21. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'mn, Muğla İline bağlı köylerdeki İnşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

22. • Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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23. - Kars Milletvekili S e lam i Yİğit'İn, Dış Ticaret Müsteşarlığın in uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1100) 

24. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

25. - Hatay Milletvekili Zilheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

26. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

27. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoesdeğerliiik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

28. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

29. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11 İS) 

30. • İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların Ücretlerindeki eşitsizliğe İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671119) 

31. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (671120) 

32. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'Un, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emeldi ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

33. - Denizli Milletvekili Ommet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli Elinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

34. - Denizli Milletvekili Ommet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

35. - Denizli Milletvekili Ommet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

36. - Denizli Milletvekili Ommet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

37. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

38. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

39. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

40. • Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

41. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (671154) 

42. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

43. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

44. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'İn, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 
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45. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine İlişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

46. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyİğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

47. - Balıkesir Milleîvekili Sedat Pekel'in, Balıkesİr-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

48. - Hatay Milletvekili Abdulazİz Yazar'm, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir gemiye İlişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

49. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

50. • Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

51. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

52. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (671183) 

53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gilier'in, sağlık çalışanlarının özlük haklan ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

54. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

55. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

56. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

57. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1198) 

58. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1199) 

59. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlD soru önergesi (6/1203) 

61. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

62. • Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

63. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

64. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (671222) 

65. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
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66. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (671229) 

67. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına İlişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (671236) 

68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (671240) 

69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (671242) 

70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Batıkesir-Susurluk-Karacabey-BölünmOş 
Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

71. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde 
bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (671244) 

72. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671245) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671246) 

74. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler*in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (671250) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'mın, Aksaray İli Camiliören Köyünde 
kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (671252) 

76. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 

77. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicİty Minyatür Parkına 
İlişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (671254) 

78. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek1 in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671260) 

80. • Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (671261) 

81. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (671270) 

82. • Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İrak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671272) 

83. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671273) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

85. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671276) 

86. • İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irakla ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(671281) 

87. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 
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88. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyar bakı r-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

89. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

90. • Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

91. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ostün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

94. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

95. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

96. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı İddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 

97. • Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1325) 

98. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir1 in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 

99. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik işletmeleri Genel Müdür 
Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671327) 

100.- Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671333) 

101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkahve yolunda tünel geçit ihtiyacına 
İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 
İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

103. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

104.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
İlişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

105. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara İlişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

106. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozttyük-Bilecik-Sakarya karayolu İçin sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

107. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 
İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

108.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

109. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

110.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
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I I I . - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
söziü soru önergesi (6/1359) 

112. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma İlişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

113. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer İllerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

114. - izmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671366) 

115.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

116.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

117. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1373) 

118. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'İn, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1374) 

119.- Bilecik Milletvekili Yasar Tüzün'ün, Bilecik'eTOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

120. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

121. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (671379) 

122. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Fİnike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddiaianna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

123. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddiaianna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

124. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

125. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(671393) 

126. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

127.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

128.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi İçin ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (671409) 

129. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

130. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

131.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (671417) 

132. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldı ki an ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
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133. • Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

134.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 
tümünün TOK! tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) 

135.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

136.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) 

137.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) 

138.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden Ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

139.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Eİmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (671452) 

140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

141.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (671454) 

142. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

143. - Adıyaman Milletvekili Şevket Görsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

144. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

145.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

146. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

147.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

148. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

149. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizi erim izdeki kirliliğe ve alınacak 
Önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

150.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

151.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

152.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 
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153.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

154.- Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeylİ Beldesi Borabay 
GölOnün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (671491) 

155. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bîr iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

156. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

157. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardan uç Karayolu yapımı İçin gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi 
(671494) 

158. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

159. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi 
(671496) 

160. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

161. • Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

162.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nm 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (671499) 

163.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

164.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

165.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus ilçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (671504) 

166. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

167.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (671506) 

168.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

169.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekil
leriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1508) 

170.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, KarabUk-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

171.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 
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172.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler"in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun 
kaldınlması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1512) 

173.- Bilecik Milletvekili Yaşar TOzUn'Un, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına İlişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

174.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/1516) 

175. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

176.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

177. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömezin, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri İddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1519) 

178.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-GUndoğmuş İlçesinde 
ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1520) 

179. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

İSO.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl ili Kİğı-Yedistı yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

181. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bİngöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1525) 

182. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi ögretmenevinde 
bir gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1526) 

183.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

184.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

185.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

186. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1531) 

187.- Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

188.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye İlişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (671533) 

189.- Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, Almanya'daki bîr eyalette yapılacak seçimlerde 
çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına İlişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

190.- Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, SSKİılann özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çatışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 
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191.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir tündeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1538) 

192.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

193. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

194.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye 
verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/1545) 

195.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'm, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

196.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

197.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

198.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

199.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1550) 

200. - İstanbul Milletvekili Onur öymen'İn, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

201.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (671554) 

202.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

203.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (671557) 

204.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas ilçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

205.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

206.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların 
özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1560) 

207. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1561) 

208.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 

209.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1565) 
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210.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 

mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

211.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

212.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

214.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) 

215.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

216.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize Kültür Merkezi inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

217.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta ilindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (671576) 

218.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Varsak Belediyesinde kapalı 
semt pazarı üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1578) 

219.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da onarımı gereken okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

220. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin öğrenci 
yurdu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) 

221.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir İlindeki kültür merkezi inşaatlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

222.- İstanbul Milletvekili Onur öymen'İn, NATO Parlamenterler Asamblesinin Erivan'daki 
bir toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

223.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1585) 

224. - izmir Milletvekili Vezir Akdemirin, memurların siyaset yasağı ve seçim dönemi 
konularında düzenleme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1587) 

225. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir 'in, İzmir-Beydağ Barajı projesinin ödenek ihtiyacına 
ve sulamada kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1588) 

226. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir1 in. Yortanlı Barajı suları altında kalacak antik 
kentin kurtarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 

227. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir'de turizmi geliştirme çalışmalarına İlişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1592) 

228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, otomobil ve konut kredilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

229. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, SSK'nın sağlık hizmeti alımına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1595) • 
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230. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, llısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6715%) 
231. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

Öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (671597) 
232.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1598) 
233. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil OnlUtepe'nin, Eber Gölündeki çevre sorunlarına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 
234.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Jean Monnet Burs Programının iptal edildiği 

İddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1604) 
235.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak 

bazı ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) 
236.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, su politikasıyla ilgili bazı İddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) 
237.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu bürokratlarının iktidar partisi 

ile ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1608) 
238.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Erivan'da düzenlenen NATO Parlamenterler 

Asamblesi Seminerine ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1609) 

239.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Barzani'nin ABD ziyaretine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1610) 

240.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Gökçeler Barajı Projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

241. - İzmir Milletvekili Vezir Akdem ir'in, çocuk kaçırma olaylarına karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) 

242. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Bergama İlçesinde yürütülen siyanürle 
altın arama faaliyetinin çevre sağlığına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (671613) 

243.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, yurt ve yuvalarda çocuk muhbirleri olup 
olmadığına İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

244.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Altın Borsasının 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (671616) 

245.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 
güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1618) 

246.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Fransa'daki olaylar hakkındaki bir 
değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1619) 

247.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, karayollarında yolcu taşımacılığının denetimine 
İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 

248.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otoyol ve köprülerde çalışan gişe memuru ve 
trafik polislerinin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (671622) 

249.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

250. - Antalya Milletvekili Atıla Emek'in, eğitim hastanelerine şef atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 
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251.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye Diyanet Vakfının mamelekine 

İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (671627) 
252.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülke vatandaşı rektörlere ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 
253.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Karşıyaka İlçesinin adliye binası 

İhtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 
254.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğiu'nun, orman yangınlarına İlişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 
255.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğiu'nun, turizm bölgelerindeki esnafın 

sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1634) 
256.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğiu'nun, Antalya'nın Kemer İlçesindeki icra 

dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 
257. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 
258. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 
259. • Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İzmir-Bandırma tren seferlerine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 
260.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal'daki bir baraj projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 
261.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'İn, Mersin Devlet Opera ve Balesi yönetimiyle ilgili 

iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (671640) 
262.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, personelin ek ödemeleriyle ilgili düzenlemeye 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 
263.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'İn, Ankara'daki bir hastaneye yapılan atamalarla 

ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1643) 
264.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'İn, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

Mersin'deki bazı personelinin atama yerlerine İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) 
265.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, veremle mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (671645) 
266.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Hacı Bektaş-ı Veli Müzesinin onarımına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (671646) 
267.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Çarşamba ve Bafra ovalarının sulanmasına ve 

tarımdaki bölgesel çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sonı önergesi (6/1647) 
268.- Tokat Milletvekili Feramus Şah in'in, Tokat'taki bir ilköğretim okulunun tadilat 

ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 
269.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğiu'nun, Zİgana Dağı tünelindeki bazı 

sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (671649) 
270.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğiu'nun, Antalya'nın bir köyünün enerji 

şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (671650) 
271.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, Mardin'deki elektrik kesintilerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 
272.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eskişehir Odunpazan Belediyesinin bastırdığı 

bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 
273.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, artan suç oranına ve alınması gereken önlemlere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (671653) 
274.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'İn, sağlık çalışanlarına performans uygulaması adı 

altında yapılan ödemeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (671654) 
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275.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme 

zamanına İlişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 
276.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bor madeninin işletilmesine yönelik iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1659) 
277. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, Irak'a elektrik satışına ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) 
278.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Hasankeyf teki tarihî birikimin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 
279. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat-Side Beldesi 

Turizm Danışma Müdürlüğündeki boş kadrolara ilişkin KültDr ve Turizm Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1662) 

280. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

281. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Finike İlçesine yeni bir 
liman ve marina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi 
(6/1664) 

282. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1665) 

283. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Marinasındaki hasara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün elektrik 
şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1667) 

285. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOÛLU'nun, Antalya'daki bir köyün 
ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

286. - Adana Milletvekili Abdullah Torun'un, gençlik ve spor konularındaki çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1669) 

287. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, BM'nin gelişmekte olan ülkelere yönelik 
dizüstü bilgisayar projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) 

288. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 
sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 

289. • Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ekonomik bağımsızlıkla ilgili bir beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (671672) 

290. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Ormana Beldesinin 
turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 

291. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1674) 

292. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köy ilköğretim 
okulunun kapanma nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1675) 

293. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş, Denire ve Finike Mal 
Müdürlükleri kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1676) 

294. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (671677) 

295. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki istihdama, enerji 
maliyetlerine ve vergilendirmeye ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1678) 

296. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Hamas Heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1679) 

297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, polislerin çalışma şartlarına ve özlük haklarına 
İlişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1680) 
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298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın bir köyünde açılacak 

taşocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) 
299. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki kriz beklentisine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1682) 
300. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, tekstil sektöründeki politikalara İlişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1683) 
301.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de pamuk üretimi desteklemesine 

ilişkin Tarım ve Köy işi eri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1684) 
302.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, narenciye üreticilerinin sorunlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (671685) 
303. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Berlin'deki turizm fuarının açılışına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) 
304.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'mm, çölyak hastalığına İlişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1687) 
305.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1688) 
306.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1689) 
307. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, taksici esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (671690) 
308. - izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 
309. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, okullardaki şiddet olaylarına İlişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 
310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KKTC ile ilişkilerdeki bazı uygulamalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1693) 
311.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, izmir'in bazı bölgelerindeki süt üretimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (671694) 
312.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, izmir ilinde seracılığın desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (671695) 
313.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, bankaların dış borçlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) 
314.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Özel hastanelere ve vakıf hastanelerinin 

vergilendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1697) 
315. - izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Açıkögretim Fakültesi kitap bedellerinden alınan 

havale ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1698) 
316. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcİoğlu'nun, turizm sektöründeki istihdamda vergi 

indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 
317.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eyüp Belediyesinin bastırdığı bir kitap ve broşüre 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) 
318.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, şehitlerden miras kalan silahların vergilendirilme

sine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (671701) 
319.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ziraat Bankasının kaynak maliyeti ve 

bilançosuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) 
320.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaretiyle ilgili bir 

iddiaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1703) 
321.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da yarım kalmış yatırımların 

tamamlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ704) 
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322. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TÜBİTAK projelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (671705) 

323.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ülkemizdeki ABD askeri varlığına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1706) 

324.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, iç ve dış borç stokuna ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (671707) 

325.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ÖSS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin 
devamsızlık sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) 

326.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Köye Dönüş Projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1709) 

327.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bergama Küplü Hamam restorasyonuna ilişkin 
KQItDr ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) 

328.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 

329.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarımda kullanılan elektriğin fiyatına ve 
destekleme primi oranına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) 

330.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ithal enerjiye ve özel sektörle yapılan enerji 
anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

331. İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketlerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714) 

332.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Atatürk'ün doğumunun Mutlu Doğum Haftası 
olarak kutlanmasına İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 

333.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım Ürünlerinde ithalatın azaltılması İçin 
alınacak tedbirlere İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

334.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ekili arazilere, üretim düşüşüne ve çiftçilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1717) 

335.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, narenciye üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1718) 

336.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tzmir-Çiğli'ye bölge sağlık hastanesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1719) 

337.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kapatılan KİT'lerin çalışanlarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (671720) 

338.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ülkemizden geçen enerji hatlarına ve boru 
hatlarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1721) 

339.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (671722) 

340.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1723) 

341.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kırtasiyecilerin malî sıkıntılarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (671724) 

342.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Diyarbakır'ın Çınar İlçesindeki bir türbede 
düzenlenen anma törenlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) 
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08 - KANUN TASARI VE TBKLİFLBRİ İLE KOMİSYONLARDAN GBLBN DİGBR İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli 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 - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın SOnaylanmasınırı Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/t 154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

5. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

6. X - WlPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyon lan Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

7. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321,2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

8. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

9. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

İO. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

11. 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) 

12. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, KUltür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

13. 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) 

14. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafâ Nuri Akbufut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
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Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İle Adalet Komisyonu Raporu (i/l 159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

15. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihî: 21.6.2005) 

16. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

17. 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) 

18. 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) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

20. 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) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı İle 
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) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 

- 4 6 - 114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - K A N U N T A S A M V E T B K L Î F L E R İ İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahİriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişlerİ ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

32. 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 Köyişlerİ ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

33. 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) 

34. 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) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihî: 24.5.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBt'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve işbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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38. X • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 

Arasında iki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal fşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi; 24.5.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

40. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

43. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2OO5) 

44. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

46. - Atatürk KOI tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

47. - 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 Köyişlerİ Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

48. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişlerİ Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

49. - özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - 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) 

51. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 
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52. - 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) 

53. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

54. - 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) 

55. • 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) 

56. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

57. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kullanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

58. - 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) (*) 

59. • 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) 

60. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 net Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Milli Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. 
Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

64. - İzmir Milletvekili Canan Antman'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) 

65. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan*in 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) 

66. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-

- 49 - 114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - K A N U N T A S A R I V E T E K I İ F L E K İ İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D İ G B R İ Ş L E R 

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) 

67. - 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) 

68. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e İ inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

69. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

70. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

71. - 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 itirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'al İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

72. - 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 itirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

73. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'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 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporaİtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'yel inci Ek) (Dağıtmatarihi: 12.11.2004) 

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 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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76. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

77. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - 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) 

79. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'tin Yasama 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) 

80. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 47l*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - 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) 

82. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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 itirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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 itirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Agar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Amasya Milletvekili Akif Cülle'nin Yasama Dokunu I mazi iğin m Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Mersin Milletvekili Dengİr 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 Millelvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Siımen'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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kumlu 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) 
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94. - 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 Oncu Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S irmen'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 itirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Çorum Milletvekili Muzaffer KUlcü'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) 

99. - 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) 

100.- Çorum Milletvekili Muzaffer KOlcU'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 13 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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103.- 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 Yasar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104.- 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) 

105. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefî 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 İnci Ek) (Dağılma tarihî: 19.11.2004) 

106. - 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 Şefe Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107.- 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) 

108.- 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) 

109.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 23.11.2004) 

110. - 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 tincü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/251) (S. Sayısı: 512"ye 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

111. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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112. - 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) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

115. - 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 
itirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - 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 itirazı (3/272) (S. Sayısı: 520"ye i inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 Sinnen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - 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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - 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 Raporlan ve Artvin Milletvekili Yüksel 

- 5 5 - 114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - K A N U N T A S A R I V E T E K I İ F L B R Î İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 53l'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - 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: 532Y; | jnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. • Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan 
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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmaz! ıklarının Kaldın İması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Ytlksel 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) 

124. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - 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 Yübel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 53ffya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

127.- 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

128. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şah in'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihî: 24.11.2004) 
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129.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.1! .2004) 

130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sera 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) 

131.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nİn Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldın I ması 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) 

132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

133. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefil Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
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) 

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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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 Sera Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıratının 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) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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138.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
TOketicinin 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) 

139. - Bursa Milletvekili Ertuğruİ 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) 

140.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'İn Yasama 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'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

141.- 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) 

142.- Kars Milletvekili Selami Yiğifin Yasama 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 Selamİ Yİğifin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

143. - 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 Malarya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

144.- 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: 546ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

145.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıratının 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) (Dağılma tarihi: 27.12.2004) 

146.- Mersin Milletvekili Ali Erin Yasama 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) 

147. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 Uncil Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549*a I inci Ek)(Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahîn'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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. • Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S irmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

150. - 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) 

151. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturman m 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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152.- Kayseri Milletvekili Adem Bastürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Muştala Açıkalm 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 Kücükasık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153.- 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 KüçUkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - 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 UncU Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

155. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmenin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 
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156. - 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 itirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

157. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik*İn Yasama 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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

158. - 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 Öncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

159. - 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 Kücûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 56 Pe 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

160. - istanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalm ile Kayseri Milletvekili Adem 
Bastürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komısyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet KüçOkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

161. - istanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Aç ikalın, İdris Naİm Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demir bağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa llıcaiı'mn 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 KUçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

162. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Kücûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - 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 Kücûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
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 İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. • 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: 57l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Kayseri Milletvekili Adem Baştflrk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. • Kayseri Milletvekili Adem BaştUrk'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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyütdar'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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.112004) 

169. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn Yasama 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'İn İçtüzüğün 133 Oncu Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldın I ması 
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) 

171. -Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
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'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı; 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - 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) 

173.- 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 

- 6 1 - 114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - K A N U N T A S A R I V B T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet KUçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 28.12.2004) 

174. - 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 
Küçükasık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - 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'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

176. - Erzurum Milletvekili 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 Malarya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Öncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

177. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Siımen'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) 

178. - Ankara Milletvekili İsmail Değeri i'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 Degerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 ineİ Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

179. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

181.- 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 Küçükasık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183.- 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 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184.- Zonguldak Milletvekili Nadir Sarac'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 Sarac'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı :59Pe I İnci Ek) (Dağıtmatarihi: 29.12.2004) 

185. - Düzce Milletvekili Fahrî Çakır'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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186.- Zonguldak Milletvekili Nadir Sarac'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 Sarac'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187. - 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) 

188. - Sürt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mİkail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet KUçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189.- 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) 

190.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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191.- 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 Uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599*a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

192.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sualinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Uncu 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

193.- 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 Unctl 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

194.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yi İdiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın I ması 
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 (3/4%) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

195.- 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) 

196.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 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) 

199.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 
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200. - Bursa Milletvekili Ertuğml Yalçmbayır'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) 

201. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoglu 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) 

202'. - 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) 

203. - 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) 

204. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

205. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoglu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sanbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan İle 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiktik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

206. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

207.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddİn Akbuhıt'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

208. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı 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) 

209.- Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.I97I 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) 

210.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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211. - 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) 

212. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

213. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S irmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

214.- 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

215.- 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) 

216. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoglu'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 Hacıoglu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549)(S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

217.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldın iması 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) (Dağıtmatarihi: IJ.4.2005) 

220.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
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Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İlirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- 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 içtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222,- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'İn Yasama 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve izmir 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) 

226.- 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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 itirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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229. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'İn Yasama 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 itirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230.- Karabük Milletvekili Hasan Bİtir'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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232.- 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) 

233. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan*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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234.- 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 izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Bal oğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 İnci 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 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) 
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238. - 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 tlnctl Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'tn Yasama 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'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek> (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazaicı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/28J) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

241.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

242. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

243. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı İle Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

244. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

245. - 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 (3/213) {S. Sayısı: 496*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

246.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

247. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Tütk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

248. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

249.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtmatarihi: 7.6.2005) 

250. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
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251. - Br ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi; 7.6.2005) 

252. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi : 13.6.2005) 

253. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

254.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

255. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

256. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük idarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

258. X - Güneydoğu Avrupa Sİvil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

259. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

260. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Ekerin Yasama 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 Atİla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

261.- Kırşehir Milletvekili Mikail 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

262. - 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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263, - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmama Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10-11.2005) 

264.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

265. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697)(S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihî: 10.11.2005) 

266. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıiâtının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

267.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

268. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmul 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 
itirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

269.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'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 
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Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

272.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve S Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 99l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmenin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992Ve 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. • Mardin Milletvekili Selahattin Dağın Yasama 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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

278. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtmatarihi: 28.11.2005) 

279. - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

280. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

281. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 
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282. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

283. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

284. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtmatarihi: 5.12.2005) 

286. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

287. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

288. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (i/ l 101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

289. - Kastamonu Milletvekili Hakkı KöylO'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

290. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) {S. Sayısı: 933 ve 933'e I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve2l. 122005) 

2 9 1 - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köy işler i Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

292. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tipi erdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

294. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (I/109I) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

2%. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

297. X • Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu {1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

298. • Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

299. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

300. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

301. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frİgya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

302. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

303. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

304. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (l/l 137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

305. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

306. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

307.- İzmir Milletvekili Enver öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
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37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

308. - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifâhanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

309. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

310. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

311.- Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

312.- İzmir Milletvekilleri BUlent Baratalı ve Türkan Mİcooğulları İle 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

313.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağılma tarihi: 7.3.2006) 

314. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

315.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtmatarihi: 7.3.2006) 

316.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla MUcadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

317.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

318. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
Ull)(Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

319.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) {S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

- 7 5 - 114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



0 8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
320.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyon!an Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

321.X • Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti istatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

324. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tanm, Orman ve Köyişleri İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

325.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

326. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin I. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

327.- Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

328.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma İle Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

332. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) {S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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333. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Mili! Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

334. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihî: 29.3.2006) 

335. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafâ Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiktik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805,2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

336. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve ilgili idari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 ncî 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

337. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

338. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

339. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(DağıtmaTarihi: 4.5.2006) 

340. X - özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz 
Demir'in; özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/ l 124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2006) 
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343. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihî: 10.5.2006) 

344. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) 

345. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

349. • Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

351. X • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

352. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

353. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

354. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bîr Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

355. X - Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 
Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1170, 2/719) (S. Sayısı: 1192) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) 

356. X - Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) 

357. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 2918 Sayılı 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ iLB KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi İle İlgili Kanun 
Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/781,2/785) (S. Sayısı: 1194) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) 

358. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdftl ve 7 Milletvekilinin; 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması, 4576 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yükümlülüğüne 
Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel 
Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/798) (S. Sayısı: 1199) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) 

359. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/773) (S. Sayısı: 1200) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) 

360. X - Mali Suçlan Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum İle Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1053) (S. Sayısı: 1201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) 

361. - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1188) (S. Sayısı: 1202) 
(Dağıtmatarihi: 6.6.2006) 

362. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1217) (S. Sayısı: 1203) 
(Dağıtma tarihi: 9.6.2006) 

363. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
SporKomisyonu Raporu (1/1216, 2/561) (S. Sayısı: 1204) (Dağıtma tarihi: 9.6.2006) 

364. - Mardin Milletvekili Nihat Eri ve 4 Milletvekilinin; Sivil aştı nlmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/813) (S. Sayısı: 1205) (Dağıtma tarihî: 9.6.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Donem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1206) 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1158) 

Not; Tasan; Başkanlıkça Adalet, Anayasa, Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 14/12/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1S3/5577 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23/11/2005 
tarihinde kararlaştırılan "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel olarak yeniden 
yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleriyle 
ilgili Devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en 
aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Bu saptamalardan hareket eden Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında "Kamu Hizmetlerinde 
Etkinliğin Artırılması Projesi" çerçevesinde "YÖnetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlık
ların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve 
zaman alıcı İşlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı 
olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin kendi bün
yesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi 
(ombudsman) sisteminin Türkiye'de de kurulması" öngörülmüştür. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânmda da yine "Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması" 
çerçevesinde "Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir 
şekilde çözümü amacıyla, halkın şikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime 
bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi" kurulması öngörülmüş, "Bu çerçevede, 
gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idarî işlem ve eylemleri kapsamasına 
önem" verileceği belirtilmiştir. 

Osmanlı Devletinde İdari yargı sisteminin olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik şikâyet
lerini incelemek üzere, "Kadtûl-Kudat" adıyla özel görevli kadı (hâkim) tayin edilmişti. Bu kişiler, 
padişah da dahil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı halkın yaptığı başvurulan 
değerlendirerek etkin bir denetim sağlamıştır. 
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Madde 18- Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için ilgili 
merciden istedikleri bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak zamanında gönderilmesi zorunluluğu 
vurgulanmış, aykırı davrananlar hakkında yapılacak işlem gösterilmiştir. Ancak İstenen bilgi ve bel
gelerin, Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerden olması halinde, yetkili mercilerin 
en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebileceği belirtilmiştir. 

Madde 19- Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için bilirkişi 
görevlendirebilecekleri ve tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilecekleri hükme bağlanmış, aynca 
görevlendirilen bilirkişilere ödenecek ücret gösterilmiştir. Bunların yanında uzmanlara da tanık ya 
da ilgili kişileri dinleme imkânı tanınmıştır. 

Madde 20- Kişilerin hak arama talebinin sağlıklı yürütülebilmesini ve kısa sürede sonuçlan
dırılmasını sağlamak amacıyla; Kurumun, kendisine yapılan başvuruları en geç altı ay içinde sonuç
landırması gerektiği; yapılan inceleme ve araştırma sonucunun ve varsa önerilerinin Kurum tarafın
dan ilgili mercie ve başvurana bildirileceği, şayet ilgili merci bu öneriler doğrultusunda yeni bir iş
lem tesis etmiş ise bu işlemi; önerilen çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde ise bunun 
gerekçesini en geç otuz gün içinde Kuruma bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

Madde 21- Başvuru, Kurum tarafından reddedildiğinde veya yerinde görülerek kabul edil
diğinde, ilgili merciin Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmemesi 
veya eylemde bulunmaması hâlinde, 17 nci maddenin yedinci fikrasma göre duran dava açma 
süresinin yeniden işlemeye başlayacağı öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumun İnceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren 
altı ay içinde sonuç] andıramaması durumunda da durmuş olan dava açma süresinin, bu sürenin 
sonunda kaldığı yerden işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. 

Madde 22- Maddenin birinci fıkrasında, Kurumun, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyet
leri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunacağı. Komisyonun, beşyüz 
kelimeyi aşmayacak biçimde Özetlediği raporu, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gön
dereceği düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise. Kurumun yıllık raporu aynca Resmî Gazetede yayımlanmak ve 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu radyo ve televizyon kanallarında Başdenetçi tarafından açık
lanmak suretiyle kamuoyuna duyurulacağı düzenlenmiş, üçüncü fıkrada da Kurumun açıklanmasın
da fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabileceği ön
görülmüştür. 

Madde 23- Başdenetçi ve denetçilerin çalışmalarında başarılı olmaları kamuoyunun desteğine 
bağlı olduğundan, Kurumun çalışmalan hakkında açıklama yapılması yetkisiyle ilgili hükümler 
getirilmiştir. 

Madde 24- İdarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına ilişkin başvurulan araştırıp in
celemek ve önerilerde bulunmakla görevli Kurumun, bu önemli görevini uzman personelle yerine 
getirebileceği açıktır. Bu amaçla, uzmanlığın ilk adımı olan uzman yardımcılığına atanabilmek için 
aranan şartlar düzenlenmiştir. 

Madde 25- 24 üncü maddeye göre uzman yardımcılığına atananların kamu denetçiliği uzmanı 
olabilme şartları belirtilmiştir. Ayrıca uzman yardımcılığına giriş ve uzmanlık sınavının şekli, uz
man ile uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve ilkelerin yönetmelikle 
belirleneceği öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 
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Madde 26- Birinci fıkrada personelin kim tarafından atanacağı gösterilmiştir. 

îkinci fıkrada ise, uzman ve uzman yardımcısı dışındaki personelin atanmasının, naklen veya 
memuriyet sınavım kazananlar arasından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 27- Başdenetci, denetçiler ve Genel Sekreter hariç olmak üzere Kanuna ekli listede yer 
alanlara Başbakanlıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve sos
yal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 28- Bireylerin, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlaruıdan dolayı şikâyetlerini 
araştırıp incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmakla görevli Kurumun, bu görevini yerine getirir
ken araştırma ve inceleme konularını bilen uzmanlarla çalışması gerekmektedir. Kadro şişkinliğine 
yol açmamak için başvunılardaki şikâyet konularına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman 
personelin geçici bir süreyle Kurumda çalıştırılmasına imkân sağlanmıştır. 

Madde 29- Maddenin birinci fıkrasında, bu Kanunda büküm bulunmayan hususlarda Kanuna 
ekli listede yer alanlar hakkında Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı ve Kanuna ekli listede 
yer alanlar ile 28 inci madde uyarınca Kurumda görevlendirilenlere. Başbakanlıkta emsal unvanlı 
ve aynı dereceli kadrolarda çalışan personele ödenen fâzla çalışma ücretini geçmemek üzere Baş
denetci tarafından belirlenecek miktarda fazla çalışma ücreti Ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 30- Kurumda çalışanların görevlerini bağımsız olarak yerine getirmeleri için uyacakları 
yasaklar ile yapamayacakları işler düzenlenmiştir. 

Madde 31- Başdenetci ve denetçilerin yaptıkları görevin niteliği ve önemi dikkate alınarak, 
görevleri sebebiyle işledikleri Öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma ve kovuşturma 
usulüne ilişkin özel hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 32- Kurumda görevli Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcısı ve diğer personelin 
görevleri sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma ve kovuşturma 
usulü gösterilmiştir. 

Madde 33- Kurumda görev yapanların, emeklilik yönünden Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine tâbi oldukları belirtilmiştir. Ayrıca Kanunun 10 uncu maddesinde Baş
denetci veya denetçi seçilmek İçin otuz beş yaşını tamamlamak dışında bir yaş kaydı aranmadığın
dan, bu görevlere seçilenler için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci mad
desinin birinci fıkrasında öngörülen altmışbeş yaş sınmnın uygulanmayacağı vurgulanarak, görev
lerine altmışbeş yaşından sonra da devam etmelerine olanak sağlanmıştır. 

Madde 34- Kurum bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi içinde yer alması düzen
lenmiş, aynca Kurumun bütçe ve harcama esas ve usullerinin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu hükümlerine tâbi olduğu belirtilmiştir. 

Madde 35- Kurumda görev yapacaklara ait kadroların ihdası ile ilgili hüküm getirilmiştir. 

Madde 36- Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Kurum tarafından hazırlanacağı ve 
Resmî Gazetede yayımlanacağı düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1- tik Başdenetci ve en az beş denetçinin seçimiyle Kurumun kurulacağı ön
görülmüş ve bunların seçimine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Geçici Madde 2- Bu Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerin, ilk Başdenetci ve en az 
beş denetçinin seçim süreci de dikkate alınarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz 
ay içinde çıkartılması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 
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Geçici Madde 3- İlk Başdenetçi ve denetçilerin seçilerek, Kurumun oluşmasının ardından, 24 
ve 25 inci maddelerdeki şartlar aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak ve Kanuna ekli listede yer 
alan kamu denetçiliği uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, Baş
denetçi tarafından, kamu veya özel kuruluşlardan, uzman atanabileceği; uzman olarak atanacaklann 
da 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliklerin yanında aynca mesleklerin
de en az beş yıllık bir deneyime sahip olmaları gerektiği düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4- Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemizde de basanlı olabilmesi İçin Öncelikle 
merkezî idareye, belirli bir tecrübe kazanıldıktan sonra da mahallî idarelere uygulanması amaçlanmıştır. 

Madde 37- Yürürlük maddesidir. Başdenetçînin ve denetçilerin seçilerek göreve başlaması ve 
Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulabilmesi, aynca yapılacak başvuruların kabul edilebilmesi 
için belirli bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyulduğundan, 17 nci maddenin yayımı tarihinden dokuz 
ay sonra, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 38- Yürütme maddesidir. Başdenetçi ve denetçilerin seçimi ve görevden alınmaları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacağından, Kanunun buna ilişkin hükümlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerinin ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği ön
görülmüştür. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 16/2/2006 
Esas No: 1/1158 

Karar No: 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kunılu'nca Meclis Başkanlığı'na arzı 23/11/2005 
tarihinde kararlaştırılan "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı", Başkanlık tarafından, 
21/12/2005 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da 
Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş olup Komisyonumuz 
da 19/01/2006 tarihinde tasarıyı görüşmeye başlamıştır. 

Tasan ile; İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı belgelerinde yer alan ve kısa vadeli Öncelikler 
arasında bulunan "tam anlamıyla işleyen bir ombudsman sisteminin kurulması" amacıyla Kamu 
Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve ülke düzeyinde faaliyet göstermesi öngörülmekte; Baş-
denetçi ve denetçilerin nitelikleri, seçimi, bağımsızlıkları. Kurumun çalışma usul ve esastan ile 
Genel Sekreterliğin oluşumu düzenlenmektedir. 

Tasarının Avrupa Birliği Müktesebatma uygunluğunu araştırmak amacıyla Komisyonumuz, 
19/01/2006 tarihli altıncı toplantısında Bursa Milletvekili Eıtuğrul YALÇINBAYIR, istanbul Mil
letvekili Algan HACALOĞLU ve Mersin Milletvekili Ömer İNAN'dan oluşan bir Alt Komisyon 
kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon 20/01/2006 tarihinde yaptığı toplantıda, Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Eıtuğrul YALÇINBAYIR'ı seçerek çalışmalanna başlamıştır. Alt Komisyon, 
23/01/2006 tarihindeki toplantısında, önceki Adalet Bakanı Prof Dr. Hikmet Sami TÜRK, Türkiye 
Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Unsal TOKER ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare 
Hukuku Profesörlerinden Metin GÜNDAY'ın görüş ve Önerilerini almış, toplanan bilgi ve belgeler 
ışığında 01/02/2006 tarihindeki toplantısında Eıtuğrul YALÇINBAYIR'a redaksiyon yetkisi vererek 
Alt Komisyon Raporunu hazırlamış ve tasarı ile Alt Komisyon çahşmalannı karşılaştırmalı olarak 
AB Uyum Komisyonu'na sunmaya karar vermiştir. 

Alt komisyon; genel olarak tasan hükümlerinin. Anayasaya, Beş Yıllık Kalkınma Planlarına, 
AB Müktesebatma, Katılım Ortaklığı belgesine, AB İlerleme Raporlarına ve Ulusal Programa uy
gun olduğunu tespit etmiştir. 

Alt komisyon çalışmalarında ortaya çıkan görüşler ve bunlara bağlı olarak tasarıda yapılan 
değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

Kanun tasarısının "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasamı" şeklindeki adının AB Uyum 
Komisyonunda tartışılması uygun görülmüştür. Kurumun adının belirlenmesine ilişkin tartışmalara 
yardımcı olmak üzere aşağıdaki isimler belirlenmiştir; 

1. Yurttaş Sözcülüğü 
2. Halkın Sözctilup 
3. Halkın Avukatlığı 
Komisyonumuz, Alt Komisyon Raporunda değişikliğe tabi tutulmuş olan Kanun Tasansının 

maddelerinin değişitirilmesini kabul etmiş, diğer maddelerini ise aynen kabul etmiştir. Değişikliğe 
uğrayan maddeler ve değişiklik gerekçeleri şunlardır: 
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Değiştirilen Maddeler 
Madde 1- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Amaç 
Madde 1- Bu Kanunun amacı; idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri, Türkiye Cumhuriyetinin 

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve dav
ranışlarını insan haklanna saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile yerindelik yönlerinden in
celemek, araştırmak, önerilerde bulunmak suretiyle yönetimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağ
lamak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. 

Değişikliğin gerekçesi: 
Madde 1- Amaç maddesinde şikâyetlerin hangi çerçeve içinde değerlendirileceğini belirten 

ifadelere de yer vermekte yarar görülmüştür. 
Şikayet üzerine idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranış lann in yalnız hukuka uygun

luk bakımından değil yerindelik bakımından da incelenmesi, araştırılması ve önerilerde bulunması 
hususlarına vurguda bulunulması kanunun amacını güçlendiren ve amacı daha iyi belirten ifadeler
dir. 

Yapılacak inceleme, araştırma ve önerilerde bulunmak suretiyle yönetimin kalitesinin ve stan
dart 1 arının yükseltilmesine katkı sağlamanın kanunun amacı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 2- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Kanun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine 

İlişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük hak
lanna ve kurum personelinin atanmaları ile özlük haklanna ilişkin hükümleri kapsar. 

Değişikliğin gerekçesi: 
Madde 2- (1) Tasanda "Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine 

ilişkin ilkeleri" ifadesi "kuruma başvuru ve yapılacak işlemler" ifadesini de kapsadığından "kuruma 
başvuru ve yapılacak işlemler" ifadesi işbu değişiklikle madde metninden çıkanlmıştır. 

Tasarıda yer alan "...Genel Sekreterin..." ibaresi metinden çıkanlmış. Genel Sekreterin sadece 
kurum personeli kapsamında değerlendirilmesine özen gösterilmiş ve "....seçimlerine" ifadesinden 
sonra gelmek üzere "özlük haklarına ve kamu personelinin atanmaları ile özlük haklanna ilişkin 
hükümleri kapsar." ifadesi eklenmiştir. 

Tasan; Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçileri ile birlikte özel olarak değer
lendirmiş ve Genel Sekreterlik güçlendirilmiştir. Değişiklikle; Genel Sekreter, "Personele İlişkin 
Hükümler" in yer aldığı tasarının Dördüncü Bölümünde değerlendirilmiş ve bu suretle atanmış 
Genel Sekreterin ön plana çıkarılmasına ve ortaya çıkabilecek ikili bir yapıya izin verilmemiştir. 

Madde 3- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
Madde 3- (I) 
b) Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu 
ğ) tdare: Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kuram

larını, düzenleyici ve denetleyici kurumlan, mahalli idareleri, mahalli idarelerin bağlı idarelerini, 
mahallî idare birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşları, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara 
bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, idare adına 
hareket ederek kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini, 

ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



- 1 0 — 

(2) Dilekçe Komisyonu ile însan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Başkanı ve Sözcüsü Dilekçe Komisyonunun Başkanı ve Sözcüsünden, Başkanvekilİ 
ve katibi ise insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanvekilİ ve katibinden oluşur. 

Değişikliğin gerekçesi: 
Madde 3- (1) 
b) Tasanda Kamu Denetçiliği Kurulu öngörülmemiştir. Oysa böyle bir Kurula ihtiyaç vardır. 

Bu kurulun oluşumu, görevleri toplanma ve karar alma usulü 7 nci maddede düzenlenmiştir. 
ğ) Anayasanın 130/8,160,161,162,163 üncü maddelerinde yer alan "genel ve katma bütçelerin" 

ifadesi 29.10.2005 gün ve 5428 Sayılı Kanun ile "merkezi yönetim bütçesi" şeklinde değiştirilmiş
tir. Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca 23.11.2005 tarihinde karalaştırılmış olmasına karşın 
Anayasanın 29.10.2005 gün ve 5428 Sayılı değişikliği sehven dikkate alınmamıştır. Değişiklik ile 
madde metni Anayasa değişiklikleri ile uyumlashrılmıştır. 

(2) Karma Komisyonun Başkanı ve Sözcüsü İle Başkanvekilİ ve Katibinin nasıl belirleneceği 
düzenlenmiştir. 

Madde 4- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Kuruluş 
Madde 4-
(2) Kurum; Başdenetçilik, Kamu Denetçiliği Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur. 
Değişikliğin gerekçesi: 
Madde 4- (2) Kurumun; Başdenetçilik, Kamu Denetçiliği Kurulu ve Genel Sekreterlikten 

oluşacağı belirtilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurulu ibaresi maddeye eklenmiştir. 
Madde 5- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Kamu Denetçiliği Kurulu, Görevleri, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 7- (1) Kurul; Kamu Başdenetcisi, Başdenetçivekili ve kamu denetçilerinden oluşur. 
(2) Kurulun görevleri: 
a. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, 
b. Yıllık raporu hazırlamak 
c. Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda Özel rapor hazırlamak, 
ç. Raporları kamuoyuna duyurmak 
(3) Kurula Kamu Başdenetcisi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçivekili başkanlık eder. 
(4) Kamu Denetçiliği Kurulu, Kamu Başdenetçİ sinin başkanlığında kamu denetçilerinin beşte 

üçünün katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde ile tasanda olmayan Kurulun oluşumu, görevleri, toplantı ve karar yeter sayısı düzen

lenmiştir. 
Madde 8- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Çalışma ilkeleri 
Madde 8-
(3) Kamu Denetçiliği Kurulunca karara bağlanacak konular ile kamu denetçilerinin kamu Baş

denetcisi tarafından görevlendirilecekleri konu ve/veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin 
İlkeler ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kamu Denetçiliği Kurulunca kabul edilip 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 8- Kamu denetçilerinin kurul halinde veya tek başlarına çalışmalarına ve aralarındaki 

iş bölümüne ve bu kanunim uygulanmasına ilişkin hususların Kamu Denetçiliği Kurulunca kabul 
edilip yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 9- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Görev 
Madde 9- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve dav
ranışlarını; insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile yerindelik yönlerinden in
celemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlidir. 

(2) Ancak; 
a) Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirler 
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin İşlemler 
c) Vargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askerî nitelikteki faaliyetleri, 
Kurumun görev alanı dışındadır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 9-Kurumun görevinin kanunun amacı doğrultusunda olduğunu vurgulamak üzere görev 

geniş kapsamlı olarak ve sınırlan ile belirtilmiştir. 
Kurumun görev alanı dışında olan işler tek tek sayılmıştır. 
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu dikkate alınarak, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı iş

lemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirlerin kurumun görev alanı dışında olduğu hususu İlave 
edilmiştir. 

Madde 10- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
Madde 10-(1) 
b) Seçimin yapıldığı tarihte 40 yaşım doldurmuş olmak 
ç) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarında ya da Özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 10- (1) 
b) Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için 35 yaş yerine 40 yaşın doldurulması şartı getiril

miştir. 
ç) Tasarıda "kamu kurum veya kuruluşlarında ya da özel sektörde" ifadesi Anayasa'nın 135 inci 

maddesinde yazılı "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını" karşılamamaktadır. 
Anayasa'nın 135 inci maddesi kapsamındaki kuruluşlarda en az 10 yıl çalışmış olan örneğin avukat 
ve serbest mali müşavir gibi meslek mensuplarına da seçilme imkânı vermek için işbu değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 11 - Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Adaylık ve seçim 
Madde 11- (1) Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden altmış gün 

önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren on-
beş gün içinde durum, Kurum tarafından Komisyona bildirilir. 
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(7) Seçim, Kurumun Komisyona başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç altmış gün İçin
de sonuçlandırılır. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 11-Tasarının 11 inci maddesinin (1) ve (7) fıkralarında yazılı (90) günlük süreler (60) 

güne indirilerek çalışmaların daha hızlı yürütülmesi öngörülmüştür. 
Madde 12- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Görev suresi 
Madde 14-
(4) Başdenetçı veya denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan 

ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken Basdenetçi I iğe veya denetçiliğe seçilenler, memuriyete 
giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma 
isteğinde bulunması veya görev surelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına 
başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine 
uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Basdenetçi veya denetçilerin Kurumda 
geçirdikleri süreler makam veya bakim sınıfından olup da yüksek hakimlik tazminatını almaya baş
ladıktan sonra seçilenler için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş 
olarak değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılmasına İlişkin hükümler saklı kal' 
mak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 14- (4) Madde metninin muhtelif yerlerinde yazılı "atananların" ibaresi yerine "seçilen

lerin" ibaresi getirilmiştir. Zira, Başdenetçı ve denetçiler atanan değil seçilen kişilerdir. 
Madde 15- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Basdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal haklan 
Madde 16- (1) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müsteşar yar

dımcılarına uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 16- "...Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere" iradesi madde metninden 

çıkarılmıştır. Genel Sekreterin mali ve sosyal hakları 28 nci maddede düzenlenmiştir. 
Madde 17- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Başvuru ve usulü 
Madde 17-
(6) Kuruma, idarî işlemlerde tebliğ tarihinden, idarî eylem, tutum ve davranışlarda öğrenme 

tarihinden itibaren doksan gün içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik 
veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 17-
(6) bu fıkrada yazılı "Kurum, başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvuruları kabul edip et

memeye yetkilidir." cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. Kurumun süresi geçtikten sonra 
yapılacak başvurulan kabul edip etmeme hususunda takdir hakkı ortadan kaldırılmış ve süresi geç
tikten sonra yapılan başvurulara olanak tanınmamıştır. 
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Madde İS- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bilgi ve belge istenmesi 
Madde 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve bel

gelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre 
içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya 
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 18- Son cümlede yer alan "fiilin niteliğine uyan" ifadesinde yazılı fiilin niteliği bellidir: 

"Bilgi ve belge vermemek." Bu nedenle, gereksiz ifade metinden çıkarılmıştır. 
Son cümlede yer alan "disiplin soruşturması açabilir" ifadesi idareye takdir yetkisi tanımak

tadır. "...açar" ibaresi ise açma zorunluluğu getirmektedir. Bilgi ve belgelerin süresi içinde veril
memesi disiplin soruşturmasını gerektirmelidir. Bu nedenle, birinci fıkranın son cümlesinde yer 
alan "...disiplin soruşturması açabilir." ifadesi yerine "...disiplin soruşturması açar." iradesi getiril
miştir. 

Madde 19- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
İnceleme ve araştırma 
Madde 20- (2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve 

başvurana bildirir. Kurum, başvurana işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 20- (2) Bu düzenleme ile hak arama yollarının sonuna kadar tüketilmek üzere baş

vuranın bilgilendirilmesi ve "Bireyin idari eylem ve işlemler karşısında korunması" amaçlanmıştır. 
Madde 21- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Kurumun raporları 
Madde 22- (1) Kurul, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir 

rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon özetlediği raporu, Genel Kurula sunulmak üzere 
Başkanlığa gönderir. 

(2) Kurulun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak ve Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu radyo ve televizyon kanallarında Başdenetçi tarafmdan açıklanmak suretiyle 
kamuoyuna duyurulur. 

(3) Kurul; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman 
kamuoyuna duyurabilir. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
"Kurum" tabiri yerine raporlar hakkında karar verme yetkisi olan "Kurul" tabiri getirilmiştir. 

Komisyonun hazırladığı özetin sınırlandınlmasının takdiri komisyona bırakılmış ve "beş yüz 
kelimeyi aşmayacak biçimde" ifadesi madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 23- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Genel Sekreterlik 
Madde 24- (1) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve yeteri kadar idarî personelden oluşur. 
(2) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 14/07/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 in
ci maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından Başdenetçi tarafından atanır. 
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(3) Genel Sekreter, Kurumun tahakkuk memurluğunu yapar, gerekli hesaplanıl ve demirbaş 
kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başdenetçinin verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, 
idarî işlerin teşkilâtlandırılmasından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, idari personelin çalışmasın
dan sorumludur. 

(4) Genel Sekreterin görevleri ile çalışma usul ve esastan yönetmelikle düzenlenir. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Tasannın 7 nci maddesi aynen kabul edilerek 24 üncü madde olarak düzenlenmiş ve tasarının 

değiştirilmeyen diğer maddeleri bu değişikliğe uygun olarak teselsül ettirilmiştir. 
Madde 25- Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 25 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 26- Tasannın 25 inci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 26 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 27- Tasannın 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 27 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 23- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Personelin malt ve sosyal haklan 
Madde 28-
(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve yar

dımlara ilişkin hükümler uygulanır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 28- (2)Bu hüküm, tasannın 16. maddesinde yer almaktadır. Genel Sekreterin özlük hak

lan söz konusu maddeden çıkartıldığı için burada düzenlenmiştir. 
Madde 29- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Kamu kurum ve kuruluşlanndaki personelin görevlendirilmesi 
Madde 29- (I) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinde, düzenleyici ve 

denetleyici kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlannda, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı 
idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, 
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluş
larda, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve mües
seselerde çalışanlar, kurumlarının izni; hâkim ve savcılar, kendilerinin ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun muvafakati ile uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde 
yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç halinde bu süre üç ay daha 
uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandınlır. 
Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli olduklan sürece 
memuriyetleri ile ilgileri ve özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerin
de de hesaba katılır. Yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 29- (1) Düzenleme ile, 29/10/2005 gün ve 5428 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen 

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanmıştır. Ayrıca "hâkim ve savcıların" kurumda görevlendiril
mesi için hâkim ve savcıların muvafakatlerin yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 
muvafakati da aranmıştır. 

Madde 30- Tasannın 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 30 olarak düzen
lenmiştir. 
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Madde 31- Tasanmn 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 31 olarak düzenlenmiştir. 
Madde 32- Tasanmn 31 inci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 32 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 33- Tasanmn 32 nci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 33 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 34- Tasanmn 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 34 olarak düzenlenmiştir. 
Madde 35- Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 35 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 36- Tasanmn 35 inci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 36 olarak düzen

lenmiştir. 
Madde 37- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Yönetmelik 
Madde 37- (1) Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kurul tarafından hazırlanır ve 

Resmi Gazetede yayımlanır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Madde 37- 36 ncı maddedeki işbu değişiklikle; Yönetmelik çıkarma yetkisi, tasanda bulun

mayan ancak kurulmasında yarar umulan Kamu Denetçiliği Kuruhı'na verilmiş ve söz konusu 
hükümler 37 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1.-Aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2.- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2.- Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay İçinde çıkarılır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Geçici Madde 2.- Yönetmelik çıkarma süresi dokuz aydan altı aya indirilmiş ve bu suretle 

kurumun bir an önce çalışmaya başlaması öngörülmüştür. 
Geçici Madde 3 - Aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4.- Değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4.-(l) Bu kanun hükümleri, mahalli idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışları hakkında, yürürlüğe girdikten bir yıl sonra uygulanır. 
Değişikliğin Gerekçesi: 
Geçici Madde 4.- Kamu denetçiliği kurumu, idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranış

larını inceler, araştırır ve öneride bulunur. İdare tanımının içine "mahalli İdareler" de girmektedir. 
Kanunun bütünlüğünü korumak için mahalli idarelerin de "tutum ve davranışlarını şikâyet üzerine 
incelemek ve araştırmak ve Öneride bulunmak işbu değişiklikle önerilmektedir. 

Madde 38.- Tasanmn 37 nci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 38 olarak düzenlenmiştir. 
Madde 39.- Tasanmn 38 İnci maddesi aynen kabul edilmiş, madde numarası 39 olarak düzen

lenmiştir. 
Tasanmn Alt Komisyonda değiştirilen son hali ile; Kamu Denetçiliği Kurumu'nun mevzuat 

gereği sadece hukuki denetim yapabilen idari yargı yolunun rakibi olmadığı, tam aksine Kurumun 
işlevinin idari yargıdan farklı olması gerektiği tespit edilmiş ve Kurumun yerindelık denetimi 
yapabilmesine imkân tanınmış; faaliyetlerini daha iyi yerine getirebilmesi için Kamu Denetçiliği 
Kurulu oluşturulmuş, tasanda yer aldığı şekliyle Kurum içinde ikili bir yapı olduğu izlenimi uyan
dırabilecek Genel Sekreterlik ile ilgili hükümler yeniden düzenlenmiş, sadece idari görevler üst
lenen bir makamın ön plana geçebilecek olması engellenmiş ve genel olarak, ülkemizdeki uzlaşma 
kültürüne katkı sağlayacak diğer açılımlar öngörülmüştür. 
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Alt Komisyonun oybirliği ile hazırladığı bu metin, 07/02/2006 tarihinde AB Uyum Komisyonu 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Komisyonumuz, 16/02/2006 tarihli dokuzuncu toplantısında, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla Alt Komisyon 
Raporu doğrultusunda tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

16/02/2006 tarihli AB Uyum Komisyonu toplantısında tasarının geneli üzerinde yapılan görüş
melerde; Alt Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan metnin uygun bulunduğu Komisyon 
Üyeleri ve komisyon toplantılarına katılan Komisyonumuzun üyesi olmayan diğer milletvekilleri 
tarafından da belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından ise, Alt Komisyon çalışmaların
da tasanda gerçekleştirilen değişikliklerin son derece olumlu olduğu, esasen kendilerince hazırlanan 
ama daha sonra çeşitli nedenlerle taslak çalışmadan çıkartılan Kamu Denetçiliği Kurumunun idari 
yargı organlarının mevzuat gereği yapamadığı yerindelik denetimi yapabilmesine imkân tanıyan 
hükümlerin tasarıya eklenmesinin son derece sevindirici bir gelişme olduğu ifâde edilmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Alt Komisyonda değiştirildiği haliyle tasan ve 
gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir. 

Komisyon toplantısında, Alt Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan "Türk Silahlı Kuv
vetlerinin salt askeri nitelikteki faaliyetleri" şeklindeki ifadede yer alan "askeri nitelikteki faaliyet
leri" ifadesinin "askeri hizmete İlişkin faaliyetleri" şeklinde değiştirilmesi için verilen Önerge kabul 
edilmiş, diğer maddeler ise Alt Komisyonda düzenlendiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. Önergey
le değiştirilen madde ve son hali aşağıdaki gibidir: 

- Alt Komisyonun hazırladığı metnin dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasının ç bendi: 
Madde 9-
(2) 
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt asker! nitelikteki faaliyetleri, 
- Alt Komisyonun hazırladığı metnin önerge sonucu değiştirilmiş halt: 
Madde 9-
(2) 
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askeri hizmete ilişkin faaliyetleri, 
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Ali Rıza Ataboyun Öner Gülyeşil Nevin Gaye Erbatur 

Aksaray Siirt Adana 
(imzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
Ertuğrul Yalçınbayır Necdet Budak Mehmet Ceylan 

Bursa Edirne Karabük 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
öner İnan Afif Demirkıran İnci Özdemlr 

Mersin Batman İstanbul 
Üye 

Fatma Şahin 
Gaziantep 
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AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE I- Bu Kanunun amacı; idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri, Türkiye Cumhuriyetinin 

Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve dav
ranışlarım; insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile yerindelik yönlerinden in
celemek, araştırmak, önerilerde bulunmak suretiyle yönetimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağ
lamak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine 

ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçİsi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük hak
larına ve kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen: 
a)Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
b)Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu 
c)Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiligini, 
ç) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini, 
d) Denetçi: Kamu denetçisini, 
e) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu, 
f) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, 
g) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile tnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, 
ğ) İdare: Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurum

larını, düzenleyici ve denetleyici kurumlan, mahalli idareleri, mahalli idarelerin bağlı idarelerini, 
mahallî idare birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşları, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ite bunlara 
bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarım, idare adına 
hareket ederek kamu hizmeti yürüten Özel hukuk tüzel kişilerini, 

ifade eder. 
(2) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Başkanı ve Sözcüsü Dilekçe Komisyonunun Başkanı ve Sözcüsünden, Başkanvekİli 
ve katibi ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekİli ve kâtibinden oluşur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev v« Çalışma İlkeleri 

Kuruluş 
MADDE 4- (I) Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla kamu tüzelkişiliğine 

sahip, merkezi Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur 
(2) Kurum, Basdenetçilik, Kamu Denetçiliği Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur. 
(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman yardım

cıları ve diğer personel görev yapar. 
(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. 
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Başdenetçİlİk 
MADDE 5- Aynen kabul edilmiştir. 
Başdenetçi vekili 
MADDE 6- Aynen kabul edilmiştir. 
Kamu Denetçiliği Kurulu, Görevleri, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
MADDE 7- (1) Kurul; Kamu Başdenetçisi, Basdenetçivekili ve kamu denetçilerinden oluşur. 
(2) Kurulun görevleri: 
a,Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, 
b.Yıllık raporu hazırlamak 
c. Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak 
ç. Raporları kamuoyuna duyurmak 
(3) Kurula Kamu Başdenetçisi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçi Vekili başkanlık eder. 
(4) Kamu Denetçiliği Kurulu, Kamu Başdenetçisinin başkanlığında kamu denetçilerinin beşte 

öcünün katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 
Çalışma ilkeleri 
MADDE 8- (1) Başdenetçi, denetçiler arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu çalış

masını gözetir. 
(2) Denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve aralarındaki 

iş bölümüne ilişkin İlkeler, bir yönetmelikle belirlenir. 
(3) Kamu Denetçiliği Kurulunca karara bağlanacak konular ile kamu denetçilerinin kamu Baş

denetçisi tarafmdan görevlendirilecekleri konu ve/veya alanlara ve aralanndakı iş bölümüne ilişkin 
ilkeler ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kamu Denetçiliği Kurulunca kabul edilip 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Görev 
MADDE 9- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve dav
ranışlarını; insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile yerindelik yönlerinden in
celemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlidir. 

(2) Ancak; 
a) Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirler 
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler 
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askerî hizmete ilişkin faaliyetleri. 
Kurumun görev alanı dışındadır. 
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
MADDE 10- (1) Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
bJSeçimin yapıldığı tarihte 40 yaşını doldurmuş olmak, 
c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilim

ler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği 
kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından, mezun olmak, 

ç) Mesleği ile İlgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak, 
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d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile Özürlü bulunmamak, 
0 Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak, 
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veyahut Devletin güvenliğine, 

anayasal düzene ve bu düzenin İşleyişine, millî savunmaya. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casus
luk suçlan ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, kaçakçılık veya ihaleye fesat 
karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak. 

Adaylık ve seçim 
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden altmış gün 

önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren on-
beş gün içinde durum. Kurum tarafından Komisyona bildirilir. 

(2) Komisyon tarafından ilân edilen başvuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Başdenetçi veya denetçi aday adayı olmak isteyenler Komisyona başvuruda bulunurlar. 

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç adayı, 
denetçi seçiminde, başvuruda bulunan aday adayları arasından, seçilecek denetçi sayısının üç katı 
kadar adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten İtibaren otuz gün içinde belirleyerek Genel Kurula 
sunulmak üzere Başkanlığa bildirir. 

(4) Ayrıca 10 uncu maddede öngörülen nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tam sayısının en az onda biri tarafından doğrudan doğruya Genel Kurula Başdenetçi veya denetçi 
adayı olarak önerilebilirler. 

(5) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde, Başdenetçi ve denetçi seçimlerine 
başlar. 

(6) Başdenetçi veya denetçi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. İlk turda bu çoğun
luk sağlanamazsa ikinci oylamaya geçilir, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyunu alan aday seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı tak
dirde ikinci oylamada en çok oyu almış bulunan iki aday arasında yapılacak oylamalarda, üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almış bulunan aday seçilmiş sayılır. Üçüncü oylamaya katılacak 
olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Seçim gizli oyla yapılır. 

(7) Seçim, Kurumun Komisyona başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç altmış gün için
de sonuçlandırılır. 

(8) Bu madde hükmü, denetçi sayısının ondan az olması ve denetçi sayısının yetmediğinin Baş
denetçi tarafından Komisyona bildirilmesi hâlinde de uygulanır. 

Bağımsızlık 
MADDE 12- Aynen kabul edilmiştir. 
Andiçme 
MADDE 13- Aynen kabul edilmiştir. 
Görev süresi 
MADDE 14- (I) Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri beş yıldır. 
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ay

rılan Başdenetçi veya denetçilerin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev süresi de 
beş yıldır. 
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(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem daha 
Başdenetçi veya denetçi seçilebilir. 

(4) Başdenetçi veya denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan 
ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken Başdenetçiliğe veya denetçiliğe seçilenler, memuriyete 
giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma 
isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına 
başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine 
uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Başdenetçi veya denetçilerin Kurumda 
geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatım almaya baş
ladıktan sonra seçilenler için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş 
olarak değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. 

Görevden alınma 
MADDE 15- Aynen kabul edilmiştir. 
Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal haklan 
MADDE 16- (!) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müsteşar 

yardımcılarına uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 
Başvuru ve usulü 
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Yabancıların başvuru hakkını 

kullanabilmeleri, karşılıklılık esasına bağlıdır. 
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya İş adresini, başvuru 

sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını ve yetki bel
gesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak 
kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

(3) Yapılan başvurulardan; 
a) Belli bir konuyu içermeyenler, 
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, 
e) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, 
incelenmez. 
(4) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 
(5) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 
(6) Kuruma, idari işlemlerde tebliğ tarihinden, idarî eylem, tutum ve davranışlarda öğrenme 

tarihinden İtibaren doksan gün içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik 
veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

(7) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini dur
durur. 

Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile İlgili olarak istediği bilgi ve bel

gelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre 
içinde istenen bilgi ve belgeleri hakb bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya 
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar. 
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(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticari str niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst 
makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi 
MADDE 19- Aynen kabul edilmiştir. 
İnceleme ve araştırma 
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde sonuçlandırmak zorundadır. 
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bil-

dirir.Kurum, başvurana işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. 
(3) İlgili merci. Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği 

çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma bildirir. 
Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması 
MADDE 21- Aynen kabul edilmiştir. 
Kurumun raporları 
MADDE 22- (1) Kurul, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir 

rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, özetlediği raporu, Genel Kurula sunulmak üzere 
Başkanlığa gönderir. 

(2) Kurul'un yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak ve Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu radyo ve televizyon kanallannda Başdenetçi tararından açıklanmak suretiyle 
kamuoyuna duyurulur. 

(3) Kurul; açıklanmasında rayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman 
kamuoyuna duyurabilir. 

Açıklama yapma yetkisi 
MADDE 23- Aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Genel Sekreterlik 
MADDE 24- (I) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve yeteri kadar idarî personelden oluşur. 
(2) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 in
ci maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından Başdenetçi tarafından atanır. 

(3) Genel Sekreter, Kurumun tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş 
kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başdenetçinin verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, 
idarî işlerin teşkilâtlandın İmasından, kayıt ve dosyalann tutulmasından, idarî personelin çalışmasın
dan sorumludur. 

(4) Genel Sekreterin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Uzman yardımcılığı 
MADDE 25- (I) Uzman yardımcılığına atanabilmek için, Devlet Memurları Kanununun 48 in

ci maddesinde sayılan genel şartlar yanında aşağıdaki nitelikler de aranır: 
a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşım doldurmamış olmak 
(2) Lisansüstü öğrenim yapmış olmak veya yabancı dîl bilmek tercih sebebidir. 
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Uzmanlık 
MADDE 26- (1) 24 üncü maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak 

ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak uzmanlık sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda 
başarılı olanlar, kamu denetçiliği uzmanı unvanım alır ve ayrıca bir üst dereceye yükseltilirler. 
Sınavda başarılı olamayanlar, Kurumda uygun kadro olmaması halinde Devlet Personel Başkan
lığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolara atanırlar. 

(2) Uzman yardımcılığına giriş ve uzmanlık sınavının şekli, uzman ile uzman yardımcılarının 
görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve ilkeler yönetmelikle belirlenir. 

Personelin atanması 
MADDE 27-(I) Personel, Başdenetçi tarafından atanır. 
(2) Uzman ve uzman yardımcısı dışındaki personelin atanması, naklen veya memuriyet 

sınavını kazananlar arasından yapılır. 
Personelin mali ve sosyal hakları 
MADDE 28- (1) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter hariç olmak üzere ekli listede yer 

alanlara Başbakanlıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve sos
yal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Genel Sekretere Başbakanlıkdaki genel müdürlere uygulanan mail ve sosyal hak ve yardım
lara ilişkin hükümler uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 2?- (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinde, düzenleyici ve 

denetleyici kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı 
idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, 
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluş
larda, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve mües
seselerde çalışanlar, kurumlannın izni; hâkim ve savcılar, kendilerinin ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruhı'nun muvafakati ile uzmanlık gerektiren İşlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde 
yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç halinde bu süre üç ay daha 
uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca Öncelikle sonuçlandırılır. 
Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır, tzinli oldukları sürece 
memuriyetleri ile ilgileri ve özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerin
de de hesaba katılır. Yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumda çalışanların statüsü ve fazla çalışma ücreti 
MADDE 30- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda ekli listede yer alanlar hakkın

da Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
(2) Ekli listede yer alanlar ile 28 inci madde uyarınca Kurumda görevlendirilenlere, Başbakan

lıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretini geç
memek üzere, Başdenetçi tarafından belirlenecek miktarda fazla çalışma ücreti ödenir. 

Yasaklar 
MADDE 31- (1) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer 

personel, siyasî partilere üye olamazlar, herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya 
zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, 
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siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayınmı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir 
şekilde öğrendikleri meslekî veya ticarî sırlan görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, 
kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar. 

(2) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin 
ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemezler. 

(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, bu 
görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. Bilimsel yayın
larda bulunma, görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet edildikleri ulusa! veya uluslararası 
kongre, konferans ve benzeri toplantılara katılma, demeklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen 
kooperatiflerde ortaklık halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü 
MADDE 32- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürül

düğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz 
mercii Danıştayın ilgili dairesidir. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde görülür. Temyiz mercii, 
Yargıtay Ceza Genel Kuruludur. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere 
tâbidir. 

Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü 
MADDE 33- (1) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personelin görevleri 

sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabil
mesi, Başdenetçinin iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz 
mercii Ankara Bölge İdare Mahkemesidir. 

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel hakkındaki hazırlık soruş
turması, suçun işlendiği yer Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı 
tarafından yapılır. Açılacak kamu davası aynı yer mahkemesinde görülür. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere 
tâbidir. 

Emeklilik 
MADDE 34- (1) Başdenetçi, denetçiler, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer 

personel hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 in
ci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bütçe ve harcama 
MADDE 35- (1) Kurumun bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi içinde yer alır. 
(2) Başdenetçi, her yıl için yapacağı işlerin masraflarına karşılık olmak üzere verilmesi gereken 

ödenek tutarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa sunar. 
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(3) Kurumun bütçe ve harcama esas ve usulleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tâbidir. 

Kadrolar 
MADDE 36- (l)Bu Kanuna ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kad

ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (IH) sayılı cetvele, Kamu Denetçiliği 
Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 37- (1) Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kurul tarafından hazırlanır 

ve Resmi Gazetede yayımlanır. 
GEÇİCİ MADDE 1- Aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2- Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 
GEÇİCİ MADDE 3- Aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4- (!) Bu kanun hükümleri, mahalli idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum 

ve davranışları hakkında, yürürlüğe girdikten bir yıl sonra uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 38-(ı) Bu Kanunun 17 nci maddesi, yayımı tarihinden dokuz ay sonra; diğer mad

deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 39- (1) Bu Kanunun Başdenetçi ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları ile il

gili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Pian ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük M İlet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/II58 9/6/2006 

Karar No.: 98 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14.12.2005 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 21.12.2005 tarihinde tali komisyon olarak 
Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/1158 esas numaralı "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Tasarısı", Komisyonumuzun 4.1.2006 tarihinde yaptığı 35 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Basesgioğlu ile Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla 
incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; kamu yönetiminin dünyadaki ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel 
olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu 
hizmetleriyle ilgili Devlet görevlerinin yemden değerlendirilmesi ve halkın İdareden kaynaklanan 
şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Bu tespitten hareketle. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında "Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin 
Artırılması Projesi" çerçevesinde "Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve 
hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı iş
lemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir 
denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve 
üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) 
sisteminin Türkiye'de de kurulması" öngörülmüştür. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yine "Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması" 
çerçevesinde "Kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir 
şekilde çözümü amacıyla, halkın şikayetleriyle İlgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime 
bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi kurulması öngörülmüş, bu çerçevede 
gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idarî işlem ve eylemleri kapsamasına 
önem verileceği belirtilmiştir. 

Bugünkü durum itibariyle bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hindis
tan'ın da bulunduğu yüzü aşkın devlette, ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet vermektedir. 
Ayrıca Avrupa Birliği de, Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış uygulamalara kar
şı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere "ombudsman" kurumunu oluşturmuştur. 

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında Öngörüldüğü gibi, günümüzde kapsamı 
giderek genişleyen idare-birey (vatandaş) ilişkilerinden kaynaklanan şikâyetlere etkin ve hızlı 
çözümler getiren, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceleyen ve önerilerde bulunan bir kamu 
denetçiliği kurumunun ülkemizde de oluşturulması gereği hâsıl olmuştur. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 

- İdarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri incelemek ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denet
çiliği Kurumunun oluşturulmasının ve ülke düzeyinde faaliyet göstermesinin. 
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- Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usulleri ile Başdenetçi, Denetçiler 
ve Genel Sekreterin niteliklerine, seçimlerine, atanmalarına, özlük haklarına ve Kurum personeline 
ilişkin düzenlemelerin, 

- Başdenetçi ile denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri ve yetkilerini kul
lanabilmeleri için Anayasanın yargı bağımsızlığına ve idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimine 
ilişkin bükümlerine uygun düzenlemelerin getirilmesinin, 

- Sadece önerilerde bulunacak olan Kurumun saygın bir şekilde kurulmasının ve böylece 
idarenin, mümkün olduğu kadar Kurumun önerilerini değerlendirmeye alarak uymasının ve böylece 
idarî yargının yükünün de azaltılmasının, 

- Dilekçe ve însan Haklan Komisyonundan oluşan bir Karma Komisyon kurulması ve Komis
yonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin, 

- Kurumun, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşmasının; tarafsızlığı, bağımsızlığı, emir 
ve talimat almaması, her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkının bulunması gibi yerine getireceği 
görevler ve bu görevler dolayısıyla tanınan yetkiler dikkate alınarak Kurumun kamu tüzel kişiliğine 
sahip olmasının, 

- Kurumda bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcıları 
ve diğer personelin görev yapmasının, 

- Kuruma, gelen iş yoğunluğuna göre uygun gördüğü yerlerde büro açabilmesi imkânı tanın
masının, 

- Kurumun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri incelemesi ve Önerilerde bulunmasının, ancak, 
yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sadece as
kerî nitelikteki faaliyetlerinin Kurumun görev alanının dışında olmasının, 

- Başdenetçi ve denetçi aday adayı olmak isteyenlerin doğrudan başvurusunun yanı sıra Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de aday göstermesinin; seçimde nitelikli çoğunluk aran
masının, 

- Başdenetçi ve denetçilerin, bağımsızlık!arını ve tarafsızlıklarını kendilerine hatırlatmak, 
vatandaşların da Kuruma olan güven ve saygılarını kuvvetlendirmek üzere, kendilerini seçen mer
ci olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Önünde andiçerek görevlerine başlamalarının, 

- Başdenetçi ve denetçilerin beş yıllık bir süre için seçilmesinin, 

- Kuruma saygın ve tecrübeli kişilerin aday adayı olabilmelerini sağlamak ve seçildikten son
ra da mesleki kaygı taşımamalarını temin etmek üzere özlük haklarının güvence altına alınmasının, 

- Başdenetçi veya denetçilerin gerekli nitelikleri taşımadıklarının veya seçildikten sonra kay
bettiklerinin anlaşılması halinde, Komisyonun Başkanlığa başvurusu üzerine, Başdenetçi veya ilgili 
denetçinin kendilerini seçen Türkiye Büyük Millet Meclisince görevden alınabilmişinin, 

Gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de kendilerini temsile yetkili organları vasıtasıyla Kuruma 
başvuru imkânının sağlanmasının, yabancıların başvuru haklarını kullanabilmelerinin ise karşılık
lılık esasına bağlanmasının, 

- Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini yapabilmeleri için ilgili merciden istedikleri bilgi 
veya belgelerin tam ve doğru olarak zamanında gönderilmesinin ve aykırı davrananlar hakkında 
yapılacak işlemlere açıklık kazandırılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



— 27 — 

- Başdenetçinin ve denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için bilirkişi görevlen-
direbilmelerinin ve tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilmelerinin, 

- Kurumun, kendisine yapılan başvurulan en geç altı ay içinde sonuçlandırmasının; yapılan in
celeme ve araştırma sonucunun ve varsa önerilerinin Kurum tarafından ilgili mercie ve başvurana 
bildirilmesinin, ilgili merci bu öneriler doğrultusunda yeni bir işlem tesis etmiş ise bu işlemi; 
önerilen çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde ise bunun gerekçesini en geç otuz gün 
içinde Kuruma bildirmesinin, 

- Başvurunun, Kurum tarafından reddedildiğinde veya yerinde görülerek kabul edildiğinde, il
gili merciin Kurumun önerisi üzerine otuz gün İçinde herhangi bir işlem tesis etmemesi veya ey
lemde bulunmaması hâlinde, duran dava açma süresinin yeniden İşlemeye başlamasının, 

- Kurumun inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlan
dırmaması durumunda da durmuş olan dava açma süresinin, bu sürenin sonunda kaldığı yerden iş
lemeye devam etmesinin, 

- Kurumun, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazır
layarak Karma Komisyona sunmasının; Komisyonun özetlediği raporu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığa göndermesinin, 

- Kurumun yıllık raporunun ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak ve Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun radyo ve televizyon kanallarında Başdenetçi tarafından açıklanmak suretiy
le kamuoyuna duyurulmasının, ayrıca Kurumun açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık 
raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabilmesinin, 

- Başdenetçi ve denetçilerin yaptıkları görevin niteliği ve önemi dikkate alınarak, görevleri 
sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma ve kovuşturma usulüne 
İlişkin özel düzenlemelerin, 

- Başdenetçi veya denetçi seçilmek İçin otuz beş yaşım tamamlamak dışında bir yaş kaydı aran
madığından, bu görevlere seçilenler İçin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci 
maddesinin birinci fıkrasında öngörülen altmış beş yaş sınırının uygulanmamasının, görevlerine alt
mış beş yaşından sonra da devam etmelerine olanak sağlanmasının, 

- Kurum bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden aktan imasının, 
- İlk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimiyle Kurumun kurulmasının, 
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden Önce, verilen bir Önergenin kabulüyle 

konunun daha detaylı incelenebilmesini temmen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 
Alt komisyon; 14/2/2006, 2/3/2006, 23/3/2006 ve 13/4/2006 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile Gazi Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), MAZLUMDER, Türkiye İnsan Haklan Vakfı, Fatih Üniver
sitesi, TÜRK-İŞ, Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği (KAYUD) ve Türk Sanayicileri ve tşadam-
lan Demeği (TÜSİAD) temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucun
da, yapılan değerlendirmeleri de dikkate alarak çalışmalarını tamamlamıştır. 

Alt komisyonda Tasan üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Ülkemizde böyle bir kurum oluşturulmasının idari yargının yükünü oldukça hafifleteceği, 

sorunların yargıya başvurmadan halledilebileceği ve vatandaşın idareye olan güvensizliğini 
gidereceği, 
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- Kurumun vatandaşa yakın olacağı ve doğrudan vatandaş odaklı bir örgütlenme ve çalışma 
yöntemini benimseyeceği, 

- TBMM üyelerince başdenetçilik ve denetçilik için aday gösterilebi telesinin, aday olmak is
temeyen ancak toplumda saygınlığı ve belli bir yeri olan insanların da Kurumda görev almasını sağ
layacağından oldukça yerinde bir düzenleme olduğu, 

- Türkiye'de dilekçe müessesinin tam olarak işlemediği ve vatandaşların hak aramak konusun
da yeterince bilinçli olmadığı, oluşturulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun bu tür sorunları çöz
mesinin beklendiği, 

- Çeşitli ülke örneklerinin incelendiği ve bunlardan yararlanılarak ülkemizin yapısına uygun bir 
Kurumun oluşturulmasının amaçlandığı, 

- Kamu denetçiliğinin sivil kadar özgür, kamu gücünü kullanan kadar etkili olması ve bu 
gücünü saygınlığından alması gerektiği, Tasarının bunları karşılayacak nitelikte olduğu, 

- Kurumun görev kapsamının geniş tutulmasının çok yerinde olduğu, böylece hem idareye hem 
de idare edenlere karşı vatandaş için önemli bir güvencenin sağlanmış olacağı, ancak mekanizmanın 
İşleyebilmesi için denetçi sayısının artırılmasında yarar bulunduğu, 

- Kurumun idari yargının alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu, nitekim bağlayıcı değil tavsiye 
niteliğinde karar vermesinin de bunun en önemli kanıtını teşkil ettiği, idari yargının yalnızca hukuka 
uygunluk denetimi yaptığı. Kamu Denetçiliği Kurumu ile aynı zamanda ihtiyaca uygunluk 
denetiminin de yapılabileceği, 

• Türkiye'de ombudsman denetiminin etkin kılınabilmesi için medya organları ve sivil toplum 
kuruluştan ile karşılıklı çıkar ilişkisine ve onların kontrol alanına girmeden, onlardan yararlanılması 
gerektiği, 

- Tasanda Başdenetçi ve denetçilerin seçilme ve yeterlik şartlarının aynı şekilde düzenlendiği. 
Kamu Denetçiliği Kurumunda kişisel temsilin önemli olduğu, Kurumu Başdenetçinin temsil ettiği 
dikkate alınarak Başdenetçi için gereken şartlann ayrıntılı ve sınırlayıcı, ancak denetçilerde aranan 
şartların ise daha esnek olması gerektiği; Başdenetçinin en az 20 yıl deneyimli ve 40 yasının üstün
de olması, ancak, denetçilerin en az 10 yıl deneyimli ve 35 yaşının üstünde olması gibi ayrı ayrı 
düzenlemenin yapılabileceği, 

- Başdenetçi ve denetçilere güvence sağlanması konusunun Tasanda kısmen öngörülmüş ol
duğu, ancak yargıç güvencesi niteliğinde bir düzenleme yapılmasında yarar görüldüğü, 

- Kurumun bireysel başvurular dışında re'sen inceleme ve araştırma yetkisiyle donatılmasının 
kurumun etkinliği açısından gerekli olduğu, buna ilişkin bir hükmün yer almasının uygun olacağı, 

- Kamu denetçisinin inceleme ve araştırma sonrası görevinin, başvurana araştırma sonucunu 
bildirmekle sınırlı olmaması gerektiği; Kamu denetçisinin önerilerinin yaptınm içermemesi de dik
kate alındığında, başvuran vatandaşa, başvurusu üzerine yapılan araştırmanın sonuçlan ile beraber 
başvuru konusu işleme karşı kanun yollarının da gösterilmesi gerektiği, bunun aynı zamanda om-
budsmanın halkın avukatı olmasının bir gereği olduğu, 

- İdari başvuru yapılmadan kişilerin doğrudan Kuruma başvurmaları durumunda Kurumun 
aşın iş yükü ile karşı karşıya kalacağı, bu sebeple idari başvuru yolları tüketildikten sonra Kuruma 
başvurunun yapılması gerektiği, 

ifade edilmiştir. 
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Alt komisyon, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun hazırlamış olduğu metni esas alarak mad
deleri görüşmüş ve raporunu düzenleyerek Komisyonumuza sunmuştur. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu metninin, 

- 1 inci maddesi; önerilerin kime yapılacağı hususuna açıklık getirmek amacıyla "önerilerde 
bulunmak" ibaresinden önce gelmek üzere "idareye" ibaresinin eklenmesi, yönetimin kalitesinin 
yükseltilmesi konusunun muğlak olduğu ve yanlış anlamalara yol açabileceği gerekçesiyle "suretiy
le yönetimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 

' 2 nci maddesi; aynen, 

- 3 uncu maddesi; (ğ) bendi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan sınıflandırmaya uygun olarak Merkezi yönetim kap
samındaki kamu idarelerine dahil olduğundan "düzenleyici ve denetleyici kurumları" İbaresinin 
mükerrerliğin önlenmesi amacıyla metinden çıkarılması, kamu hizmeti yapan bütün özel hukuk 
tüzel kişilerinin kapsama dahil edilerek kapsamın genişletilmesi amacıyla "idare adına hareket 
ederek" ibaresinin bentten çıkarılması suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; Kurumun tüzel kişiliği haiz olarak kurulmasının öngörülmesi nedeniyle, 
birinci fıkraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve özel bütçeli olduğu hususlarının 
eklenmesi suretiyle, 

- 5, 6,7 ve 8 inci maddeleri aynen, 

- 9 uncu maddesi; birinci fıkraya, 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "öneriler
de bulunmak" İbaresinden önce gelmek üzere "idareye" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

-10 uncu maddesi; birinci fıkrasının (b) bendinin, Başdenetçi için yaş sınırının 50 olarak belir
lenmesi suretiyle yeniden düzenlenmesi; (c) bendinin, başdenetçi ve denetçi olabilmek için hangi 
okullardan mezun olunması gerektiği hususuna açıklık getirilerek yeniden düzenlenmesi; (ç) ben
dinin, meslek örgütünde fiilen çalışma şartı aranmakta olduğu gibi bir yanlış anlamayı önlemek 
amacıyla, "meslek kuruluşlarında" ibaresinin "meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak" şeklinde değiş
tirilmesi; (g) bendinde yer alan "üç aydan fazla hapis ibaresinin", Başdenetçi veya denetçi seçilmek 
için önemli olmayan veya denetçi olmaya engel olmayacak ve denetçiliğe gölge düşürmeyecek 
nitelikteki fiiller nedeniyle belirli bir ceza almış olanlarm da denetçi olabilmesine imkân sağlamak 
amacıyla "altı aydan fazla hapis" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 11 inci maddesi; Genel Kurulda seçim sürecini düzenleyen altıncı Akranın daha açık hale 
getirilmesi ve seçimin uzamasının önüne geçilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• 12,13 ve 14 üncü maddeleri aynen, 

-15 inci maddesi; aranılan nitelikleri taşımayan veya sonradan kaybeden denetçilerin görevine 
son verilmesinin salt çoğunluk gibi nitelikli bir sayıyla değil de Genel Kurulca genel hükümlere 
göre sona erdirebilmesi ve niteliklerin taşınmadığı veya kaybedildiği hususlarının komisyon tarafın
dan tespit edilmesini sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmesi, ayrıca seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde başdenetçi veya denetçilerin bu sıfat
larının nasıl sona ereceği hususunu düzenleyen bir hükmün maddeye ikinci fıkra olarak eklenmesi 
suretiyle, 

- 16,17 ve 18 inci maddeleri aynen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



- 3 0 — 

- 19 uncu maddesi; kanunda tanık ve bilirkişilere ilişkin özel hüküm bulunmayan durumlarda 
genel hükümlerden yararlanmasına yönelik bîr düzenlemenin maddeye dördüncü fıkra olarak eklen
mesi suretiyle, 

- 20 nci maddesi; birinci fıkrada yer alan "sonuçlandırmak zorundadır" ibaresinin "sonuçlan
dırır" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

-21 inci maddesi aynen, 
- 22 nci maddesi; birinci fıkrasının, komisyonun daha etkin çalışması, raporların gereği gibi in

celenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından raporlara gereken önemin verilmesini sağ
lamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 23 üncü maddesi; kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla birinci ve ikine i. fık
ralarının birleştirilmesi suretiyle, 

- 24 üncü maddesi; üçüncü fıkrasının 5018 sayılı Kanuna uygunluğunun sağlanması amacıyla 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 25 inci maddesi; madde başlığının "Kamu denetçiliği uzman yardımcılığı" şeklinde değiştiril
mesi; (c) bendinde yer alan ve uzman yardımcısı olabilmek için gerekli olan azami yaş sınırının otuz 
beşe çıkarılması suretiyle, 

- 26 nci maddesi; madde başlığının "Kamu denetçiliği uzmanlığı" şeklinde değiştirilmesi, "uz
manlık sınavına" ibaresinin daha doğru bir ifade edilişi sağlamak amacıyla "yeterlik sınavına" şek
linde değiştirilmesi, ayrıca kamu denetçiliği uzmanlığının kariyer meslek şeklînde örgütlenmesinin 
Öngörülmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgili maddesine kamu denetçiliği uzmanı ve uzman yar
dımcısı ibarelerinin ekleneceği ve derece yükseltmesine ilişkin hükmün bu düzenlemenin içinde yer 
aldığı gerekçesiyle "ve ayrıca bir üst dereceye yükseltilirler" ibaresinin metinden çıkarılarak mad
denin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 27 nci maddesi; aynen, 
- 28 inci maddesi; birinci fıkrada yer alan "ekli listede yer alanlara" ibaresinin aynı mahiyette 

olmak üzere amacı daha iyi ifade edeceği gerekçesiyle "Kurum personeline" şeklinde değiştirilmesi 
suretiyle, 

-29 uncu maddesi; düzenleyici ve denetleyici kurumların 501S sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine dahil olduğu dikkate 
alınarak, "düzenleyici ve denetleyici kurumlarda" ibaresinin mükerrerliğin önlenmesi amacıyla 
metinden çıkarılması suretiyle, 

- Kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz alarak kurulması Öngörüldüğünden ve bu nedenle gelir
lerinin Kanunda tadat edilmesi gerektiğinden, Kurumun gelirlerinin tadat edildiği bir maddenin 
metne 30 uncu madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 30 uncu maddesi; redaksiyona tabi tutulması suretiyle 31 inci madde olarak ve diğer mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 31, 32,33 ve 34 üncü maddeleri 32,33,34 ve 35 inci maddeler olarak aynen, 
• 35 inci maddesi; Kurumun özel bütçeli olarak kurulmasının ve 5018 sayılı Kanuna tabi ol

masının öngörülmesi nedeniyle birinci ve ikinci fıkraların metinden çıkarılması, üçüncü fıkranın 
birinci fıkra olması ve Kurumun 501S sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvele ilave edilmesini Öngören 
bir düzenlemenin metne ikinci fıkra olarak eklenmesi suretiyle 36 nci madde olarak, 
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- 36 ncı maddesi; maddeyle ihdas edilen (1) sayılı listede yer alan ve 7 nci derecede toplanmış 
olan uzman kadrosu sayısının, yeni oluşturulacak olan bir Kuruma diğer kamu kurum ve kuruluş
larından veya Özel sektörden uzman atamalarının öngörülmesi nedeniyle çeşitli derecelere dağıtıl
ması; Kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulması nedeniyle bir adet hukuk müşaviri kad
rosunun ihdas edilmesi; 5018 sayılı Kanuna göre mali iş ve hizmetlerin, mali hizmetler uzmanı eliy
le yürütülmesi öngörüldüğünden bir adet mali hizmetler uzmanı kadrosunun ihdas edilmesi ve an
latıma açıklık kazandırılması için redaksiyona tabi tutulması suretiyle 37 nci madde olarak, 

- Kamu denetçiliği uzmanlığının kariyer meslek olarak örgütlenmesi öngörüldüğünden ve 
çoğunlukla kariyer meslekler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayıl
dığından; aynca bu maddede yer alan hükme istinaden uzmanlığa atanmada ilave bir derece yük
seltmesi söz konusu olduğundan; uzman ve uzman yardımcılarının 36 ncı maddenin ilgili bölümüne 
eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne 38 inci madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin 
teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 37 nci maddesi; 39 uncu madde olarak aynen, 
- Geçici 1 inci maddesi; aynen, 
- Geçici 2 nci maddesi; Başdenetçi ve denetçilerin seçilip Kurulun oluşmasının zaman alacağı, 

gerekli hazırlıkların yapılarak ilgili yönetmeliklerin çıkarılması İçin de zamana ihtiyaç bulunduğu 
dikkate alınarak; Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Tasarıdaki gibi dokuz aylık süre 
İçerisinde çıkarılmasının öngörülmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; yeni madde ilaveleri nedeniyle yapılan atıfların düzeltilmesi suretiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi; aynen, 
-Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 38 ve 39 uncu maddeler, 40 ve 41 inci maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Bu defa, Komisyonumuzun 7.6.2006 tarihinde Hükümeti tenis ilen Adalet Bakanı Cemil 

ÇtÇEK ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 74 üncü Birleşiminde, 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde, alt komisyon metni de dikkate alınarak yapılan müzakerelerde; 
- Çağdaş bir kurum olan kamu denetçi ligi -ombudsmanlık kurumunun ilk olarak isveç'te kurul

duğu, ancak İsveç'in de Osmanlı uygulamasından esinlenerek böyle bir kurum oluşturduğu, 
- Avrupa Birliği başta olmak üzere bir çok uluslararası belgede kamu denetçiliği kurumunun 

Önemine vurgu yapıldığı, 
- Ombudsmanın idarenin tutum ve davranışlarını insan haklarına ve adalet anlayışına uygun 

olarak incelemek ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu. Kurumun ülkemizde bu alan
daki boşluğu dolduracağı, 

- Kamu denetçiliğinin en Önemli niteliğinin, ücret karşılığı olmadan hizmet vermesi olduğu, 

- Böyle bir düzenlemeyle gelişmiş demokratik ülkelerin sahip olduğu bir kurumun ülkemizde 
de kurulmasının öngörülmesinin oldukça yerinde olduğu, 

- Yerindelik denetiminin idarenin yerine geçerek karar vermek şeklinde değil, durum değerlen
dirmesi yapılarak bir çözüm bulunup bulunamayacağı hususunun değerlendirilmesi şeklinde an
laşılması gerektiği, böylece ombudsmanın bu yöndeki denetiminin sorunların çözümünde önemli 
bir adım olacağı, 
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- Kamu denetçisinin saygın bir kişi olması gerektiği, çünkü verdiği kararların etkinliği açısın
dan saygınlığın Önemli olduğu, bu nedenle seçimi hususunun önem arz ettiği, toplumda saygınlığı 
ve güvenilirliği olan bir kişi olması halinde kurumun gelişip daha etkili hale gelebileceği, bu neden
le toplumsal uzlaşının aranmasının gerektiği, 

- Kamu denetçisinin yalnızca bir dönem için seçilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasının 
bağımsızlığını daha da pekiştireceği, 

- Kamu başdenetçisinin Anayasa Mahkemesine başvurma yetkisini haiz bulunması gerektiği, 
bu nedenle de Kurumun anayasal dayanağı olmasının bir zorunluluk arz ettiği, 

- Kuruma yasal düzenlemelerde eksiklik görmesi durumunda öneride bulunma yetkisi veril
mesi gerektiği, 

- Kurumun etkin olarak çalışabilmesi için Parlamento ile olan ilişkilerinin çok iyi kurulması ve 
düzenlenmesi gerektiği, 

- Vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli kurumların bulunduğu, Dilekçe Komis
yonunun bu alanda görevleri bulunduğu, ancak etkinliği konusunun tartışmalı olduğu, ombudsman-
lık için de aynı sonucun ortaya çıkmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği, bu yön
de öncelikle başdenetçi seçimi İçin Meclis'te mutabakat yönteminin benimsenmesi gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben. Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Kamu yönetimi alanındaki gelişmelerin, kamu hizmetleriyle ilgili Devlet görevlerinin 
yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza İndirecek bir 
yönetim anlayışının yerleştirilmesini gerekli kıldığı, 

• Yedinci ve sekizinci 5 yıllık kalkınma planlarında yönetimin etkinliğinin artırılması, vatan
daşların sorunlarının en kısa süre İçinde çözümlenmesi, yargı dışında bir denetim sisteminin sorun
ların hızlı çözümüne katkı sağlayabileceği ve kamu denetçiliği kutumunun bunun için uygun bir 
araç olduğu. Tasarının da bu görüşler doğrultusunda hazırlandığı, böylece yargının yükünün de 
önemli ölçüde azalacağı, 

- Kamu Denetçiliği Kurumunun toplumsal hayatımız açısından çok önemli ve faydalı bir 
kurum olacağı, 

- Ülkemiz açısından yeni olmakla birlikte pek çok Avrupa ülkesinde ve diğer ülkelerde yıllar
dır var olan bir kurum olduğu, 

- Her konuyu, her ihtilaf! yargıya götürmenin zaman alıcı ve masraflı bir yöntem olduğu, bu 
nedenle Avrupa Birliğinde alternatif uyuşmazlık yöntemleri üzerinde durulduğu, kamu denet
çiliğinin de bu nitelikte değerlendirilebileceği, 

- İdarenin de bir takım tutum ve davranışlarının söz konusu olduğu, bunların da bir ölçüde 
denetime tabi tutulmasının vatandaşın Devlete olan güveni açısından önemli olduğu, 

-iyi yönetim anlayışı çerçevesinde şeffaflık ve denetimin büyük önem arz ettiği. Kurumun 
bunun sağlanmasında önemli katkılarının olacağı, 

- Anayasal bir dayanağa kavuşturulmasında faydalar bulunduğu, ancak yapılan düzenlemelerin 
Anayasaya aykırı olmadığı, anayasamızda buna engel bir hükmün de bulunmadığı, nitekim bazı ül
kelerde anayasal dayanağı olan ombudsmanlıklar olduğu gibi kimilerinde de yalnızca yasal 
dayanağının bulunduğu, 
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- Kamu denetçiliği kurumunun kurulmasının en az 10 yıldır ülkemiz gündeminde bulunduğu 
ve en kısa zamanda yasanın çıkarılarak kurumun ötüştürül masının amaçlandığı, 

• Çeşitli ombsudsmanlık türlerinin bulunduğu ve en yaygın olanının parlamenter ombudsman-
lık olduğu, Tasanyla da parlamenter bir ombudsmanlık kurulmasının öngörüldüğü, dolayısıyla om-
budsmanı Meclisin seçmesinin çok doğal olduğu ve seçim için belirlenen yöntemin tıkanıklığa 
sebep olmayacak ve saygınlığı azaltmayacak nitelikte bulunduğu. 

İfade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben. Tasan ve gerekçesi Komis

yonumuzca da benimsenerek alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Alt komisyon metninin; 
- 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
- 3 üncü maddesi; ikinci fi terasının, karma komisyonda insan Haklarını İnceleme Komisyonu 

üyelerinin sayısının daha fazla olması ve konuyla esas ilgili olan Komisyonun İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonu olduğu gerekçesiyle karma komisyon başkan ve sözcüsünün İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonu başkan ve sözcüsünden, baş kan vekil i ve katibinin Dilekçe Komisyonu başkan-
vekili ve katibinden olmasını sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; ikinci fıkrasının, Kurulun, Kurumun bir organı olarak düzenlendiği, buna 
karşılık 4 üncü maddede Kurumun organı olarak gösterilen Genel Sekreterliğin, "Kuruluş, Görev ve 
Çalışma tikeleri" başlıklı ikinci bölümde değil, "Personele İlişkin Hükümler" başlıklı dördüncü 
bölümde düzenlendiği, bu düzenleme tarzının sistematik bakımdan uygun olmadığı. Kurumda Baş-
denetçilik ve Kurul şeklinde iki organın bulunmasının yeterli olacağı; diğer taraftan, Kurumda bir 
Genel Sekreterin bulunması gerekmekle birlikte bunun Kurumun organı olarak düzenlemesine ih
tiyaç olmadığı gerekçesiyle "Genel Sekreterlikten" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- 5,6 ve 7 nci maddeleri aynen, 
• 8 inci maddesi; ikinci fıkra ile üçüncü fıkranın benzer hususları düzenlediği ve bir tekrarın söz 

konusu olduğu, ayrıca Kurumun İçinde Kurul yapılanmasının bulunması sebebiyle denetçilerin han
gi hallerde tek basma çalışacaklarının açıklanması gerektiği, böylece tekrarın önlenmesi ve çalışma 
şeklinin açıklığa kavuşturulması amacıyla ikinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi; birinci fıkrasının. Tasarının I inci maddesi ile 9 uncu maddesinin uyumlu 
hale gelmesi İçin, "tutum ve davranışları" ibaresinden sonra gelmek üzere "adalet anlayışı içinde" 
ibaresinin eklenmesi; ikinci fıkrasının (c) bendinin, yargı mensuplarının görevlerini, kanun, tüzük, 
yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadı ki an hususu Adalet Müfettişleri tarafından 
denetlendiğinden, bunların kurumun görev alam dışına çıkarılmasına yönelik olarak yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

• 10 uncu maddesi; birinci fıkrasının (g) bendinin, halen Adalet Komisyonunun gündeminde 
bulunan, "Temel Ceza Kanunlanna Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansınnın çerçeve I inci maddesinin yetinişüçüncü fıkrasıyla, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınmanın şarUannı düzenleyen 48 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinin, temel ceza mevzuatında öngörülen yeni 
düzenlemelere uyumunun sağlanması bakımından değiştirildiği, Tasarının söz konusu hükmünün 
de benzer mahiyette bulunması sebebiyle, temel ceza mevzuatıyla uyumunun sağlanmasını teminen 
yeniden düzenlenmesi suretiyle. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



— 34 — 

- II inci maddesi; birinci fıkrasında, Kurumun, Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev 
süresinin bitmesinden altmış gün önce durumu Komisyona bildirmesinin; yedinci fıkrasında da 
seçimin, Kurumun Komisyona başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç altmış gün İçinde 
sonuçlandırılmasının öngörüldüğü; ancak, Komisyonun, başvuru sûresi bittikten sonra otuz gün 
içinde adayları belirleyerek Genel Kurula bildirecek olması ve Genel Kurulun da bildirim tarihin
den itibaren otuz gön içinde seçime başlaması gerektiğinden, seçim için öngörülen toplam altmış 
günlük sürenin aşıldığı, bu sakıncanın giderilmesi amacıyla birinci ve yedinci fıkralarda yer alan 
"altmış gün" ibarelerinin "doksan gün" olarak değiştirilmesi; altıncı fıkrasının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toplantı ve karar yeter sayısının Anayasanın 96 ncı maddesinde belirtilmiş olduğu, 
Anayasada ayrı bir hüküm bulunmadığı takdirde bu sayının altında bir çoğunlukla karar 
alınamayacağı için "üçüncü oylamada" İbaresinden sonra gelmek üzere "karar yeter sayısı olmak 
şartıyla" ibaresinin eklenmesi, ifadede devamlılık olduğu gerekçesiyle birinci ve ikinci paragraf
ların birleştirilmesi suretiyle, 

- 12, 13,14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri aynen, 

-19 uncu maddesi; dördüncü fıkrasının, yargılama mercilerinin tanık veya bilirkişi dinlerken 
uyacakları kuralların, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanonu ile Ceza Muhakemesi Kanununda ay
rıntılı olarak düzenlendiği, söz konusu kanun hükümlerine bakıldığında, dava konusu olayın aydın
lığa kavuşturulması bakımından başvurulması gerekli muhakeme hukuku araçlarından bilirkişilik 
ve tanıklıkla ilgili olarak, sadece yargılama makamları tarafından kullanılabilen ve özgürlüğü sınır
landırıcı nitelikte, zorla getirilme, gerektiğinde disiplin hapsi verilmesi gibi hükümlerin de yer al
dığı ve bu hükümlerin yargılama makamları dışındaki bir makam veya merci tarafından kul
lanılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle madde metninden çıkarılması suretiyle, 

- 20 ve 21 inci maddeleri aynen, 

- 22 nci maddesi; birinci fıkrasının son cümlesinin, uygulamada Komisyon raporlarının millet
vekillerine dağıtıldığı gerekçesiyle buna ilişkin hükmün cümleden çıkarılması ve Komisyon rapor
larının Genel Kurulda görüşülmesini sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlenmesi; ikinci fık
rasının, raporların Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulmasının yeterli 
olacağı gerekçesiyle bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 23 üncü maddesi; aynen, 

- 24 üncü maddesi; 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Genel Sekreterliğin, 
Kurumun organı olmaktan çıkarılması nedeniyle buna paralel olarak madde başlığının "Genel sek
reter" şeklinde değiştirilmesi ve aynı gerekçe doğrultusunda birinci ve dördüncü fıkralarının mad
de metninden çıkan İması suretiyle, 

- 25 inci maddesi; uzmanlığın, kurum uzmanlığı şeklinde değiştirilmesini teminen madde baş
lığının "Kamu denetçiliği kurumu uzman yardımcılığı" şeklinde değiştirilmesi; birinci fıkrasının (a) 
bendinin, kamu denetçiliği kurumu uzmanı ve uzman yardımcılığı görevlerinin nitelik ve sorum
lulukları, bu görevlerin gerektirdiği bilgi birikimi ve söz konusu personelin idari nitelikteki uyuş
mazlıklarla ilgili olarak görev yapacak olması nedeniyle kariyer uzmanlık için mezun olunan fakül
te veya branşlar açısından bir belirleme yapılmasının zorunluluk arz ettiği; kariyer uzman ve 
denetim elemanları istihdam eden kuruluşların teşkilat kanunlarında, benzer şekilde mezun olunan 
fakülte ve branşlar açısından bir belirleme yapılmış olunması nedeniyle uygulama birliğinin sağlan
ması, ayrıca kamu başdenetçi si ve denetçilerin nitelikleriyle paralellik sağlanması açısından kamu 
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denetçiliği kurumu uzman yardımcılığına atanabilmek için hangi okullardan mezun olunması 
gerektiği hususunun yeniden düzenlenmesi; ikinci fıkrasının, lisansüstü öğrenim ve yabancı dil bil
gisinin tercih sebebi olmasının objektif olmayacağı ve sınavın hangi aşamasında ve ne oranda dik
kate alınacağı hususu belirsizlik arz ettiğinden farklı uygulamalar ile ihtilaflara neden olacağı 
gerekçesiyle madde metninden çıkarılması suretiyle, 

- 26 ncı maddesi; madde başlığının 25 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "Kamu 
denetçiliği kurumu uzmanlığı" şeklinde değiştirilmesi ve madde metninde geçen ifadelerin bu yön
de düzeltilmesi; birinci fıkrasının ikinci cümlesinin, belli seviyede yabancı dil bilgisinin baraj 
olarak getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi, son cümlesinin, uzman yardımcılarının sınavda 
başarılı olamayıp uzmanlığa atanamamalan halinde, istekleri halinde kendi kurumlarında veya 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolara atanabilmelerini sağlamaya yönelik olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

- 27 nci maddesi; ikinci fıkrasının, "memuriyet sınavı" ibaresinin "kamu personeli seçme 
sınavını" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 28 nci maddesi; aynen, 

- 29 uncu maddesi; birinci cümlesinin, yargının günümüzde karşı karşıya kaldığı aşın iş yükü 
dikkate alındığında, Kurumun bilirkişi görevlendirebilire imkânının bulunması ve Kurumda 
yeterince uzmanın çalışacak olması nedeniyle, hâkim ve savcıların Kurumda geçici olarak görev
lendirilmesi uygun olmayacağından, hâkim ve savcıların Kurumda görevlendir! leb ilmesini ön
lemeye yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 30 uncu maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinin, redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 31 inci maddesi; Tasarının ekinde yer alan (1) sayılı listede ihdas edilen kadrolar Kurum per

soneli olacağından birinci fıkrasında yer alan "ekli bir sayılı listede yer alanlar" ibaresinin "kurum 
personeli" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Ekli (1) sayılı listede yer alanlar ile" ibaresinin 
"Kurum personeline ve" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 32 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "hedef tutan" ibaresinin "hedef alan" şeklinde 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 33 üncü maddesi; aynen, 

- 34 üncü maddesi; birinci fıkrasının, Kurumda çalışan diğer personel hakkında söz konusu 
olabilecek ceza soruşturması ve kovuşturması kararlarına karşı bölge idare mahkemesine gidil
mesinin uygun olmayacağı ve personele ilişkin işlemlerin üçüncü fıkrada yer alan genel hükümlere 
göre yapılmasının daha doğru olacağı gerekçesiyle "ile diğer personel" ibaresinin fıkra metmnden 
çıkan İması ve bu doğrultuda fıkranın redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 35 ve 36 ncı maddeleri aynen, 
- 37 nci maddesi; bu maddeye bağlı (1) sayılı listede yer alan "kamu denetçiliği uzmanı" 

ibarelerinin "kamu denetçiliği kurumu uzmanı" ve "kamu denetçiliği uzman yardımcısı" ibaresinin 
"kamu denetçiliği kurumu uzman yardımcısı" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 38 inci maddesi; 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 42 nci 
maddesinin (d) bendi uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak 
Hükümler" bölümünün(A/ll)numarah 
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- bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta 
Müfettiş Yardımcı I an" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştiril
diğinden metinde yer alan "Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresinin "Sosyal Güvenlik Kurumu 
Müfettiş Yardımcıları" şeklinde; "Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları" ibaresinin "Kamu Denet
çiliği Kurumu Uzman Yardımcıları" ve "Kamu Denetçiliği Uzmanlığına" ibaresinin "Kamu Denet
çiliği Kurumu Uzmanlığına" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 39, geçici I ve geçici 2 nci maddeleri aynen, 
- Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrasının; "Kamu denetçiliği uzmanı" ibaresinin "Kamu 

denetçiliği kurumu uzmanı" şeklinde değiştirilmesi; Kurama yalnızca kamu kuruluşlarından uzman 
alınması amacıyla "veya Özel sektör kunıluslanndan" ibaresinin fıkra metninden çıkarılması ve fık
ranın bu doğrultuda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 40 ve 41 inci maddeleri aynen, 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 

Sait Açba 
Afyonkarahisar 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 

Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 
Üye 

Ahmet İnal 
Batman 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 

Kemal Kıltçdaroğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy ektedir) 

Başkanvekili 

M. Altan Karapasaoğlu 
Bursa 

Üye 
Halil Ay doğan 
Afyonkarahisar 

Üye 

A. Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Bu Raporun Sözcüsü 

Muzaffer Bastopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Zekat Özcan 

Ankara 

Üye 

Ati Osman Salt 
Balıkesir 

Üye 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

(Karşı oy ektedir) 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy ektedir) 

Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
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Üye 

Fazıl Karaman 
izmir 

Üye 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Üye 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(Aynşık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
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Üye 

Selamı Yiğit 
Kars 

(Aynşık oy ektedir) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 

Mustafa Onaldı 
Konya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

İmdat Siitlüoğlu 
Rize 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Aynşık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Selahattin Beyribey 
Kars 

Üye 

Mİkail Arslan 
Kırşehir 

Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
O. Seyfi Terzibaştoğlu 

Muğla 

Üye 
Musa TJzunkaya 

Samsun 

Üye 

M, AkifHamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞ1K OY 
"Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı", ilke olarak doğru bir amacı gerçekleştirmeye 

yönelik hükümler içermekle beraber, aşağıda sıraladığım konulara dikkat çekmeyi yararlı 
görüyorum. 

I - Kamu Denetçiliği Kurumunun, tam anlamı ile bağımsız olabilmesi ve siyasetten arınması 
için Anayasal statü tanınmalıdır. Aksi takdirde oluşturulacak kurum, Anayasanın 6/3 maddesinde 
yazılı "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan olmayan bir devlet yetkisini kullanamaz" 
hükmü karşısında oluşumunu tamamlayamaz. 

Ayrıca, Kamu Başdenetçisi hangi oy oranıyla seçilirse seçilsin yasa yapma oy sayısı nedeniy
le, seçilme dayanağı olan yasanın değiştirilmesi baskısını hissedecek ve sağlıklı görev yapma 
olanağını bulamayacaktır. Nitekim BDDK yasasındaki yapılan değişiklikler örnektir. 

II - Kamu Başdenetçisinin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi, dünyadaki ombudsman uy
gulamaları yönünden de önemli bir yetki uygulaması olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de 
Kamu Denetçiliği Kurumuna Anayasal bir statü kazandırılması gerekli görülmektedir. 

III - Tasarının 9. maddesine göre yargıçların "yargı yetkisinin kullanılmasına dair" işlemleri 
dışında kalan işlemlerinin, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yetki alanı içinde kalması. Anayasanın 
"Hâkim ve Savcıların Denetimi" ile ilgili 144. maddesine aykırıdır. 

IV - Başdenetçi ve denetçilerin seçimi için iki farklı yolla aday gösterilmesi, komisyondaki uz
laşma yolunu kapatacağı gibi farklı bir meşruiyet anlayışı ve statüsü ortaya çıkacaktır. TBMM 
üyelerince doğrudan aday gösterilmesi bu nedenle uygun değildir. 

V - Komisyonda seçilecek başdenetçi ve denetçi adayları, Komisyonun 2/3 çoğunluğu ile seçil
melidir. Böylesi bir çoğunluk adaylar üzerinde uzlaşmayı sağlayacak, kurumu güçlendirecektir. 

M. Mesut Özahcan A. Kemal Deveciler Bülent Baratalı 
Aydın Balıkesir İzmir 

A. Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş Kemal Kıhçdaroğlu 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Enis Tütüncü M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek 
Tekirdağ Trabzon Mersin 

Gürol Ergin 
Muğla 
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AYRIŞIK OY 
Dünyada ilk olarak Osmanlı imparatorluğu döneminde "idari yargı" işlevi görmek üzere 

kurulan, "Kamu Denetçiliği" sistemi, bugün Avrupa Birliği ülkelerinin tümü dahil olmak üzere 
120'yi aşkın ülkede uygulanmakta, idarenin vatandaş İle ilişkilerinden kaynaklanan şikayetlerin İn
celenip giderilmesinde önemli bir rol (islenmektedir. 

Anayasanın 125. maddesi gereğince, "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açık olmakla" birlikte, idarenin işleyişine ilişkin ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesinde, 
"şikayetleri inceleyerek önerilerde bulunacak, hızlı ve etkin çözümler getirecek" saygın, bağımsız 
ve etkin bir kuruma gereksinim olduğu ortadadır. Kamu Denetçiliği Kurumunun etkin işleyişi sağ
landığında, vatandaşın idareye ilişkin şikayetlerinin önemli bir bölümünün giderilmesinde zaman 
ve maddi kayıpların önüne geçilecek, idari yargının yükü hafifleyecektir. 

Bugün, "Kamu Denetçiliği Kurumu" bulunmayan tek Avrupa ülkesi Türkiye'dir. AB süreci 
açısından büyük önemi bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulmasında geç kalınmıştır. 

Bu önemli eksikliğin giderilmesi açısından " Kamu Denetçiliği Kurumu" oluşturulmasına 
yönelik yasal düzenlemeyi olumlu bir girişim olarak değerlendirmekle birlikte, Kurumun oluşturul
masında beklenen faydalan sağlaması, daha etkin ve sağlıklı çalışması açısından, önemli gör
düğümüz bazı eksiklikler şunlardır: 

1-) Kamu Denetçiliği Kurumunun etkin olabilmesi için tam anlamı ile siyasi etkilerden uzak, 
bağımsız ve saygın hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan Kamu Denetçiliği 
Kurumuna "Anayasal Statü" tanınmalıdır. 

Anayasal dayanaktan yoksun olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasanın 6, mad
desinin 3. fıkrasının, "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanamaz" hükmü karşısında etkin çalışamayacak, işlevini sağlıklı bir biçimde yerine 
getiremeyecektir. 

2-) Dünyadaki uygulamalarında Kamu Denetçiliği Kurumu, "ulusal güvenlik" dışında her 
konuda İnceleme yapan, yasalardaki eksikliklerin giderilmesi için yasal düzenleme önerebilen, hat
ta bazı yasaların iptali için yüksek yargıya başvurabilen bir Kurum olarak düzenlenmiştir. Tasarıy
la getirilen Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal statüsü olmadığı için Anayasa Mahkemesine 
başvurma yolu kapalı tutulduğu gibi, gerekli gördüğü yasal düzenlemeleri önerme hakkından da 
yoksun kılınmıştır. 

3-) Tasarının 18. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, "...devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki 
bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya kumlunda gerekçesi belirtilmek suretiyle 
verilmeyebilir" hükmü, vatandaşın şikayetlerine konu olan idarenin aleyhine olabilecek bilgi yada 
belgeleri. Kamu Denetçiliği Kurumundan esirgeme yolunu açabilecek, Kurumun idareye ilişkin 
yapacağı birçok inceleme "devlet sırrı" ve "ticari sır" engeline takılacak, bu durum Kamu Denet
çiliği Kurumunun işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmasına yönelik bir düzenleme yapılmasını, ülkemizin 
önemli bir eksikliğini gidermesi açısından olumlu bulmakla birlikte; saydığımız eksikliklerin gideril
memesi halinde Kurumun oluşturulmasından beklenen faydaların sağlanamayacağı görüşündeyiz. 

Selamı Yiğit Muhsin Koçyiğit 
Kars Diyarbakır 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAMU DENETÇİLtĞI KURUMU 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE I- (1) Bu Kanunun amacı; 

idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri incelemek 
ve Önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği 
Kurumunu oluşturmaktır, 

Kapsam 
MADDE 2- (t) Bu Kanun, Kamu Denet

çiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma 
usullerine ilişkin ilkeleri, Kuruma başvuru ve 
yapılacak istemler ile Kamu Başdenetçisi, kamu 
denetçileri ve Genel Sekreterin niteliklerine, 
seçimlerine, atanmalarına, özlük haklarına ve 
Kurum personeline ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen: 
a) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
b) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu 

Başden etçil iğini, 
e) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini, 
d) Denetçi: Kamu denetçisini, 
e) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunu, 
0 Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlığını, 
g) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma 
Komisyonu, 

h) İdare: Genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerini, özel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerini, düzenleyici ve denetleyici kurumlan, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMU DENETÇİLtĞI KURUMU 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ger

çek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili 
şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Ana
yasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, 
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum 
ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygun
luk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 
idareye Önerilerde bulunmak üzere Kamu 
Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. 

Kapsam 
MADDE 2- (!) Bu Kanun, Kamu Denet

çiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma 
usullerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi 
ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçim
lerine, özlük haklarına ve Kurum personelinin 
atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri 
kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (I) Bu Kanunda geçen: 
a) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
b) Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu, 
c) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği 

Kurumu Basdenetçil iğini, 
ç) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini, 
d) Denetçi: Kamu denetçisini, 
e) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunu, 
0 Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlığını, 
g) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, 

ğ) İdare: Merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, 
mahalli idareleri, mahalli idarelerin bağlı 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, 
mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare 
birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, kanun
larla kurulan fonlan, kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşları, sermayesinin yüzde ellisinden faz
lası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı or
taklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını, idare adına 
hareket ederek kamu hizmeti yürüten özel hukuk 
tüzel kişilerini, 

ifade eder. 
(2) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Kar
ma Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtibi, Dilekçe Komisyonunun Başkanı, 
Başkanvekili, Sözcü ve Katibidir. 

İKİNCt BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Çalışma tikeleri 
Kuruluş 
MADDE 4- (I) Bu Kanunda yazılı görev

leri yerine getirmek amacıyla kamu tüzel
kişiliğine sahip, merkezi Ankara'da bulunan 
Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 

(2) Kurum, Başdenetçilik ve Gene! Sek
reterlikten oluşur. 

(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla 
on denetçi İle Genel Sekreter, uzman, uzman 
yardımcıları ve diğer personel görev yapar. 

(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro 
açabilir. 

Başdenetçilik 
MADDE 5- (1) Başdenetçilik, Başdenetçi 

ve Başdenetçi vekil inden oluşur. 
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir 

ve temsil edilir. 
Başdenetçivekili 
MADDE 6- (1) Başdenetçivekili, Baş

denetçi tararından denetçiler arasından seçilir. 
(2) Başdenetçivekili, Başdenetçinin yok

luğunda ona vekâlet eder. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

idarelerini, mahalli idare birliklerini, döner ser
mayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, 
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, ser
mayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 
kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve mües
seseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk 
tüzel kişilerini, 

ifade eder. 
(2) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Kaklarını 

İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyonun Başkanı ve Sözcüsü İnsan 
Haklarım İnceleme Komisyonunun Başkanı ve 
Sözcüsü; Başkanvekili ve Katibi ise Dilekçe 
Komisyonunun Başkanvekili ve Katibidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Çalışma tikeleri 
Kuruluş 
MADDE 4- (I) Bu Kanunda belirtilen 

görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu 
tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi 
Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu 
kurulmuştur. 

(2) Kurum, Başdenetçilik ve Kuruldan 
oluşur. 

(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla 
on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman 
yardımcıları ve diğer personel görev yapar. 

(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro 
açabilir. 

Başdenetçilik 
MADDE 5- (1) Başdenetçilik, Başdenetçi 

ve Başdenetçiveki!inden oluşur. 
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir 

ve temsil edilir. 
Başdenetçivekili 
MADDE 6- (1) Başdenetçivekili, Baş

denetçi tarafından denetçiler arasından seçilir. 
(2) Başdenetçivekili, Başdenetçinin yok

luğunda ona vekâlet eder. 
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Genel Sekreterlik 
MADDE 7- (1) Genel Sekreterlik, Genel 

Sekreter ve yeteri kadar idarî personelden oluşur. 
(2) Genel Sekreter, en az dört yıllık yük

seköğretim kurumu mezunu, 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi 
görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı 
Kanonun 48 inci maddesinde yazılı şartlara sahip 
olanlar arasından Başdenetci tarafından atanır. 

(3) Genel Sekreter, Kurumun tahakkuk 
memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve 
demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar; Baş-
denetçinin verdiği diğer görevleri yerine getirir. 
Genel Sekreter, idarî işlerin teşkilâtlandırıl
masından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, 
idari personelin çalışmasından sorumludur. 

(4) Genel Sekreterin görevleri ile çalışma 
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Çalışma İlkeleri 
MADDE 8- (1) Başdenetci, denetçiler 

arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu 
çalışmasını gözetir. 

(2) Denetçilerin Başdenetci tarafından 
görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve 

Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, 
toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 7-(1) Kurul; Başdenetci, Baş-
denetçivekili ve denetçilerden oluşur. 

(2) Kurulun görevleri: 
a) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönet

melikleri çıkarmak, 
b) Yıllık raporu hazırlamak, 
c) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gör

düğü konularda özel rapor hazırlamak, 
ç) Raporları kamuoyuna duyurmak. 
(3) Kurula Başdenetci, Başdenetçinin yok

luğunda ise Başdenetci vekili başkanlık eder. 
(4) Kurul, Başdenetçinin başkanlığında 

denetçilerin beşte üçünün katılımı ile toplanır 
ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar 
alır. 

Çalışma ilkeleri 
MADDE 8- (1) Başdenetci, denetçiler 

arasında işbirliğini sağlar ve bunlann uyumlu 
çalışmasını gözetir. 

(2) Denetçiler, Kurul halinde incelenmesi 
gereken konular dışında, Başdenetci tarafından 
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aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkeler, bir 
yönetmelikle belirlenir. 

Görev 
MADDE 9- (I) Kurum, idarenin işleyişi 

ile ilgili şikâyetleri incelemek ve önerilerde 
bulunmakla görevlidir. 

(2) Ancak; 
a) Yasama yetkisinin kullanılmasına iliş

kin işlemler, 
b) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin 

işlemler, 
c) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sadece askeri 

nitelikteki faaliyetleri, 
Kurumun görev alam dışındadır. 

Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
MADDE 10- (I) Başdenetçi veya denetçi 

seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türk vatandaşı olmak* 
b) Seçimin yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını 

doldurmuş olmak, 
c) Hukuk veya hukuk bilgisine program

larında yeterince yer veren siyasal bilimler, 
idari bilimler, iktisat ve maliye alanlannda en 
az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bun
lara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim 
kurutulanndan mezun olmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

görevlendirildikleri komi ve/veya alanlarda tek 
başlarına çalışır ve önerilerde bulunurlar. 

(3) Kurulca karara bağlanacak konular ile 
denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlen
dirilecekleri konu ve/veya alanlara ve araların
daki iş bölümüne ilişkin ilkeler ile bu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin hususlar. Kurulca kabul 
edilip yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

Görev 
MADDE 9- (1) Kurum, İdarenin işleyişi 

ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cum
huriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çer
çevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri 
ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı için
de, insan haklarına saygı, hukuka ve hak
kaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 
araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla 
görevlidir. 

(2) Ancak; 
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı İş

lemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirler, 
b)Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin 

işlemler, 
c) Yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile 

yargı mensuplarının işlem ve eylemleri, 
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askeri 

hizmete ilişkin faaliyetleri, 
Kurumun görev alanı dışındadır. 
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
MADDE 10- (1) Başdenetçi veya denetçi 

seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 

50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak, 
c) Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bil

giler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme 
fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edil
miş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum 
veya kuruluşlarında veya kamu kurumu 
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d) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum 
veya kuruluşlarında ya da Özel sektörde en az 
on yd çalışmış olmak, 

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
f) Görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 
sakatlığı ile Özürlü bulunmamak, 

g) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî 
partiye üye olmamak, 

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç ay
dan fazla hapis veyahut Devletin güvenliğine, 
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, mili! 
savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan 
ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandı ne ılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, kaçakçılık 
veya ihaleye fesat karıştırma suçlarından 
hükümlü bulunmamak. 

Adaylık ve seçim 
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denet

çilerden birinin görev süresinin bitmesinden 
doksan gün önce, bu görevlerin herhangi bir 
sebeple sona ermesi halinde ise sona erme 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde durum, 
Kurum tarafından Komisyona bildirilir. 

(2) Komisyon tarafından İlân edilen baş
vuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı 
nitelikleri taşıyanlardan, Başdenetçi veya 
denetçi aday adayı olmak isteyenler Komis
yona başvuruda bulunurlar. 

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde baş
vuruda bulunan aday adayları arasından üç 
adayı, denetçi seçiminde, başvuruda bulunan 
aday adayları arasından, seçilecek denetçi 
sayısının üç katı kadar adayı, başvuru süresinin 

niteliğindeki meslek kuruluşlarına kayıtlı 
olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış 
olmak, 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 
sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 

f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî 
partiye üye olmamak, 

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir
tilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir 
suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine, millî savunmaya. Devlet sır
larına karşı suçlar ve casusluk suçlan ile yaban
cı devletlerle oları ilişkilere karşı suçlardan 
veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından hükümlü bulunmamak. 

Adaylık ve seçim 
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denet

çilerden birinin görev süresinin bitmesinden 
doksan gün önce, bu görevlerin herhangi bir 
sebeple sona ermesi halinde ise sona erme 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde durum, 
Kurum tarafından Komisyona bildirilir. 

(2) Komisyon tarafından ilân edilen baş
vuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı 
nitelikleri taşıyanlardan, Başdenetçi veya 
denetçi aday adayı olmak isteyenler Komis
yona başvuruda bulunurlar. 

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde baş
vuruda bulunan aday adayları arasından üç 
adayı, denetçi seçiminde, başvuruda bulunan 
aday adayları arasından, seçilecek denetçi 
sayısının üç katı kadar adayı, başvuru süresinin 
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bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belir
leyerek Genel Kurula sunulmak üzere Başkan
lığa bildirir. 

(4) Ayrıca 10 uncu maddede Öngörülen 
nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam sayısının en az onda biri tarafın
dan doğrudan doğruya Genel Kurula Başdenetçi 
veya denetçi adayı olarak önerilebilirler. 

(5) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren 
otuz gün içinde, Başdenetçi ve denetçi seçim
lerine başlar. 

(6) Başdenetçi veya denetçi, üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. İlk tur
da bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylamaya 
geçilir. İkinci oylamada üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. 
Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
sağlanamadığı takdirde ikinci oylamada en çok 
oyu almış bulunan iki aday arasında yapılacak 
oylamalarda, üye tam sayısının salt çoğun
luğunun oyunu almış bulunan aday seçilmiş 
sayılır. Üçüncü oylamaya katılacak olan aday
ların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime 
katılırlar. Seçim gizli oyla yapılır. 

(7) Seçim, Kurumun Komisyona baş
vuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç dok
san gün içinde sonuçlandın! ir. 

(8) Bu madde hükmü, denetçi sayısının 
ondan az olması ve denetçi sayısının yet
mediğinin Başdenetçi tarafından Komisyona 
bildirilmesi hâlinde de uygulanır. 

Bağımsızlık 
MADDE 12- (I) Hiçbir organ, makam, 

merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere 
görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bittiği tarihten İtibaren otuz gün içinde belir
leyerek Genel Kurula sunulmak üzere Başkan
lığa bildirir. 

(4) Ayrıca 10 uncu maddede öngörülen 
nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tam sayısının en az onda biri 
tarafından doğrudan doğruya Genel Kurula 
Başdenetçi veya denetçi adayı olarak 
Önerilebilirler. 

(5) Genel Kurul, bildirim tarihinden 
itibaren otuz gün içinde, Başdenetçi ve denetçi 
seçimlerine başlar. 

(6) Başdenetçi veya denetçi, üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci 
oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı (akdirde 
ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan 
aday seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam 
sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdir
de en çok oy alan adaylardan, seçilecek aday 
sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir. 
Üçüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şar
tıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Seçim 
gizli oyla ve görüşmesiz yapılır. Birden fazla 
denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar 
için ayrı ayrı listeler halinde birleşik oy 
pusulası düzenlenir. Adayların adlarının kar
şısındaki Özel yer işaretlenmek suretiyle oy 
kullanılır. Seçilecek üyelerin sayısından fazla 
verilen oylar geçersiz sayılır. 

(7) Seçim, Kurumun Komisyona baş
vuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç dok
san gün içinde sonuçlandırılır. 

(8) Bu madde hükmü, denetçi sayısının 
ondan az olması ve denetçi sayısının yet
mediğinin Başdenetçi tarafından Komisyona 
bildirilmesi hâlinde de uygulanır. 

Bağımsızlık 
MADDE 12- (1) Hiçbir organ, makam, 

merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere 
görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat 
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veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz. 

Andiçme 
MADDE 13- (I) Başdenetçi ve denetçiler, 

görevlerine başlarken Genel Kurulda aşağıdaki 
şekilde and içerler. 

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı 
ve bağımsızlığı ile vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğine, Anayasaya, hukukun üstün
lüğüne, hakkaniyete, demokrasiye, Atatürk ilke 
ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalacağıma, milli dayanışma ve adalet an
layışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, üzerime aldığım görevi taraf
sızlıkla yerine getireceğime büyük Türk Milleti 
huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and 
içerim." 

Görev süresi 
MADDE 14- (I) Başdenetçi ve denet

çilerin görev süreleri beş yıldır. 
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi 

herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevin
den ayrılan Başdenetçi veya denetçilerin yerine 
yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev 
süresi de beş yıldır. 

(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi 
olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem 
daha Başdenetçi veya denetçi seçilebilir. 

(4) Başdenetçi veya denetçiliğe atanan
ların görev yaptıkları sürede eski görevleriyle 
olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi 
iken Başdenetçi lige veya denetçiliğe atananlar, 
memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki 
herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, 
görevden ayrılma isteğinde bulunması veya 
görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün 
içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde 
ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makam
lar tarafından mükteseplerine uygun bir kad-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve tel
kinde bulunamaz. 

Andiçme 
MADDE 13- (I) Başdenetçi ve denetçiler, 

görevlerine başlarken Genel Kurulda aşağıdaki 
şekilde and içerler: 

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı 
ve bağımsızlığı ile vatanın ve milletin bölün
mez bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğine, Anayasaya, hukukun üstün
lüğüne, hakkaniyete, demokrasiye, Atatürk ilke 
ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalacağıma, milli dayanışma ve adalet an
layışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsün
den ayrılmayacağıma, üzerime aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine getireceğime büyük Türk 
Milleti huzurunda, namusum ve şerefim 
üzerine and içerim." 

Görev süresi 
MADDE 14- (1) Başdenetçi ve denet

çilerin görev süreleri beş yıldır. 
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi 

herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevin
den ayrılan Başdenetçi veya denetçilerin yerine 
yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev 
süresi de beş yıldır. 

(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi 
olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem 
daha Başdenetçi veya denetçi seçilebilir. 

(4) Başdenetçi veya denetçiliğe seçilen
lerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle 
olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi 
iken Başdenetçiliğe veya denetçiliğe seçilenler, 
memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki 
herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, 
görevden ayrılma isteğinde bulunması veya 
görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün 
içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde 
ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makam
lar tarafından mükteseplerine uygun bir kad-
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roya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Baş-
denetçi veya denetçilerin Kurumda geçirdikleri 
süreler makam veya hâkim sınıfından olup da 
yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladık
tan sonra atananlar için yüksek hâkimlik taz
minatı ödenmesini gerektiren görevlerde geç
miş olarak değerlendirilir. Bu hükümler, 
akademik unvanların kazanılmasına ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversiteler
den gelen personel hakkında da uygulanır. 

Görevden alınma 
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya 

denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri 
taşımadıktan veya seçildikten sonra kaybettik
leri anlaşılırsa, Komisyonun Başkanlığa baş
vurusu üzerine, Başdenetçi veya ilgili denetçi, 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuy
la Genel Kurul tarafından görevden alınır. 

Başdenetçi ve denetçiler ile Genel Sek
reterin matı ve sosyal hakları 

MADDE 16- (1) Başdenetçiye Başbakan
lık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müs
teşar yardımcılarına; Genel Sekretere Baş
bakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî 
ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler 
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 

Başvuru ve usulü 
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel 

kişiler başvurabilirler. Yabancıların başvuru 
hakkını kullanabilmeleri, karşılıklılık esasına 
bağlıdır. 

(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve 
soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

roya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Baş
denetçi veya denetçilerin Kurumda geçirdikleri 
süreler makam veya hâkim sınıfından olup da 
yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladık
tan sonra seçilenler için yüksek hâkimlik taz
minatı ödenmesini gerektiren görevlerde geç
miş olarak değerlendirilir. Bu hükümler, 
akademik unvanların kazanılmasına ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversiteler
den gelen personel hakkında da uygulanır. 

Görevden alınma ve görevin sona ermesi 
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya 

denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelik
leri taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya 
seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu 
durumun Komisyon tarafından tespit edil
mesini takiben Başdenetçi veya denetçinin 
görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafın
dan görüşmesiz karar verilir. 

(2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı 
kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi 
veya denetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme 
kararının Genel Kurulun bilgisine sunulmasıy
la, Başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer. 

Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sos
yal baklan 

MADDE 16- (1) Başdenetçiye Başbakan
lık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müs
teşar yardımcılarına uygulanan malî ve sosyal 
hak ve yardımlara İlişkin hükümler uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 

Başvuru ve usulü 
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel 

kişiler başvurabilirler. Yabancıların başvuru 
hakkını kullanabilmeleri, karşılıklılık esasına 
bağlıdır. 

(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve 
soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, 
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başvuru sahibi tüzel kişi İse tüzel kişinin un
vanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını 
ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile 
yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek 
şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda 
veya diğer İletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

(3) Yapılan başvurulardan; 
a) Belli bir konuyu içermeyenler, 
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya 

yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, 
e) İkinci fıkrada belirtilen şartlan taşımayanlar, 
d) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan

lar ile daha önce sonuçlandırılanlar, 
incelenmez. 
(4) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde 

kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 
(5) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 
(6) Kuruma, idari işlemlerde tebliğ tarihin

den, idari eylem, tutum ve davranışlarda öğren
me tarihinden itibaren doksan gün içinde baş
vurulabilir. Kurum, başvuru süresi geçtikten 
sonra yapılan başvuruları kabul edip etmemeye 
yetkilidir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, 
valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer 
hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

(7) Dava açma süresi içinde yapılan baş
vuru, İşlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durdurur. 

Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 18-(1) Kurumun inceleme ve araş

tırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve bel
gelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre için
de istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmak
sızın vermeyenler hakkında Başdenelçi veya 
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, fiilin 
niteliğine uyan disiplin soruşturması açabilir. 

(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticarî sır 
niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mer
cilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi 
belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin un
vanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını 
ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile 
yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek 
şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda 
veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

(3) Yapılan başvurulardan; 
a) Belli bir konuyu içermeyenler, 
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya 

yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar, 
c) İkinci fıkrada belirtilen şartlan taşımayanlar, 
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan

lar ile daha önce sonuçlandırılanlar, 
incelenmez. 
(4) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde 

kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 
(5) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 
(6) Kuruma, idarî işlemlerde tebliğ tarihin

den, idari eylem, tutum ve davranışlarda öğren
me tarihinden itibaren doksan gün içinde baş
vurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, 
valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer 
hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

(7) Dava açma süresi içinde yapılan baş
vuru, işlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durdurur. 

Bilgi ve belge İstenmesi 
MADDE 18- (I) Kurumun inceleme ve 

araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi 
ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. 
Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı 
bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında 
Başdenetci veya denetçinin başvurusu üzerine 
ilgili merci, disiplin soruşturması açar. 

(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticarî sır 
niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mer
cilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi 
belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 
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Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık din
lenmesi 

MADDE 19- {1) İnceleme ve araştırma 
konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denet
çiler bilirkişi görevlendirebilir. 

(2) Bilirkişi olarak görevlendirilen kamu 
görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu 
için (500), diğer kişilere her inceleme ve araş
tırma konusu için (1000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlen
dirmeyi yapanın karan ile bilirkişi ücreti 
ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç her
hangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 

(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili 
olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar 
tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilir. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve 

araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu 
ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana 
bildirir. 

(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrul
tusunda tesis ettiği İşlemi veya Kurumun öner
diği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği 
takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde 
Kuruma bildirir. 

Dava açma süresinin yeniden islemeye 
başlaması 

MADDE 21- (1) Başvurunun Kurum 
tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan 
dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye 
tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye 
başlar. 

(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde 
görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci 
Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde her
hangi bir işlem tesis etmez veya eylemde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık din
lenmesi 

MADDE 19- (1) inceleme ve araştırma 
konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denet
çiler bilirkişi görevlendirebilir. 

(2) Bilirkişi olarak görevlendirilen kamu 
görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu 
için (500), diğer kişilere her inceleme ve araş
tırma konusu için (1000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlen
dirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti 
ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç her
hangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 

(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili 
olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar 
tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilir. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve 

araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde sonuçlandırır. 

(2) Kurum, inceleme ve araştırma 
sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve 
başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme 
karşı başvuru yollarını da gösterir. 

(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrul
tusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun öner
diği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği 
takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde 
Kuruma bildirir. 

Dava açma süresinin yeniden işlemeye 
başlaması 

MADDE 21- (I) Başvurunun Kurum 
tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan 
dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye 
tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye 
başlar. 

(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde 
görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci 
Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde her
hangi bir işlem tesis etmez veya eylemde 
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bulunmaz be, durmuş olan dava açma süresi 
kaldığı yerden İşlemeye başlar. 

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, 
başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuç-
landuamaması halinde de durmuş olan dava aç
ma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

Kurumun raporları 
MADDE 22- (1) Kurum, her takvim yılı 

sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kap
sayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunar. 
Komisyon, beşyüz kelimeyi aşmayacak biçim
de özetlediği raporu, Genel Kurula sunulmak 
üzere Başkanlığa gönderir. 

(2) Kurumun yıllık raporu, aynca Resmî 
Gazetede yayımlanmak ve Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu radyo ve televizyon kanal
larında Başdenetçi tarafından açıklanmak 
suretiyle kamuoyuna duyurulur. 

(3) Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü 
hususları yıllık raporu beklemeksizin her 
zaman kamuoyuna duyurabilir. 

Açıklama yapma yetkisi 
MADDE 23-(l) Kurumun faaliyetleri hak

kında açıklama yapmaya Başdenetçi yetkilidir. 
(2) Başdenetçi bu yetkisini Başrîenet-

çivekiline de devredebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bulunmaz ise, durmuş olan dava açma süresi 
kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, 
başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuç-
landıramatnası halinde de durmuş olan dava aç
ma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

Kurumun raporları 
MADDE 22- (I) Kurul, her takvim yılı 

sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kap
sayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunar. 
Komisyon, bu raporu görüşüp, kendi kanaat ve 
görüşlerini de içerecek şekilde Özetleyerek 
Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gön
derir. Komisyonun raporu Genel Kurulda 
görüşülür. 

(2) Kurulun yıllık raporu, aynca Resmî 
Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna 
duyurulur. 

(3) Kurul; açıklanmasında tayda gördüğü 
hususları yıllık raporu beklemeksizin her 
zaman kamuoyuna duyurabilir. 

Açıklama yapma yetkisi 
MADDE 23- (1) Kurumun faaliyetleri 

hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi yet
kilidir. Başdenetçi bu yetkisini Başdenet-
çîvekiline devredebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Genel Sekreter 
MADDE 24- (1) Genel Sekreter, en az 

dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa tâbi görevlerde on yıl hizmeti 
bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde 
yazılı şartlara sahip olanlar arasından Baş
denetçi tarafından atanır. 

(2) Genel Sekreter, Kurumun harcama yet-
kilisidir. Mali iş ve hizmetler mali hizmetler 
birimi eliyle yürütülür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Uzman yardımcılığı 
MADDE 24- (1) Uzman yardımcılığına 

atanabilmek için. Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılan genel şartlar yanın
da aşağıdaki nitelikler de aranır: 

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurum
larından veya bunlara denkliği kabul edilen 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

b) Yapılacak giriş sınavında başarılı ol
mak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk 
gününde otuz yaşını doldurmamış olmak. 

(2) Lisansüstü öğrenim yapmış olmak 
veya yabancı dil bilmek tercih sebebidir. 

Uzmanlık 
MADDE 25- (1) 24 üncü maddeye göre uz

man yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalış
mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak uz
manlık sınavına girme hakkını kazanırlar, Sınav
da başarılı olanlar, kamu denetçiliği uzmanı un
vanım alır ve ayrıca bir üst dereceye yükseltilir
ler. Sınavda başarılı olamayanlar. Kurumda uy
gun kadro olmaması halinde Devlet Personel 
Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluş
larında uygun kadrolara atanırlar. 

(2) Uzman yardımcılığına giriş ve uzman
lık sınavının şekli, uzman ile uzman yardım
cılarının görev, yetki ve çalışmalanna ilişkin 
usul ve'ilkeler yönetme'iiıiıe'iKİırıeriır. 

Personelin atanması 
MADDE 26- (1) Personel, Başdenetçi 

tarafından atanır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yar
dımcılığı 

MADDE 25- (1) Uzman yardımcılığına 
atanabilmek için. Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılan gene) şartlar yanında 
aşağıdaki nitelikler de aranın 

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat 
ve işletme fakültelerinden veya bunlara denk
liği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumların
dan mezun olmak, 

b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk 

gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlığı 
MADDE 26- (1) 25 inci maddeye göre uz

man yardımcılığına atananlar, en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla 
açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır
lar. Sınavda başarılı olanlar. Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en 
az (C) düzeyinde puan veya uluslararası kabul 
görmüş yabancı dil seviye tespit sınavlanndan 
bu puana denk puan almış olmak şartıyla Kamu 
Denetçiliği Kurumu uzmanı unvanını alırlar. 
Sınavda başarılı olamayanlar, istekleri halinde 
kurumunda veya Devlet Personel Başkanlığın
ca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun 
'Kadrolara atanırlar. 

(2) Uzman yardımcılarının mesleğe alın
maları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavmın şek
li ile uzman ve uzman yardımcı lannııı görev, 
yetki ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikle düzenlenir. 

Personelin atanması 
MADDE 27- (1) Personel, Başdenetçi 

tarafından atanır. 
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(2) Uzman ve uzman yardımcısı dışındaki 
personelin atanması, naklen veya memuriyet 
sınavını kazananlar arasından yapılır. 

Personelin malî ve sosyal hakları 
MADDE 27- (1) Basdenetçi, denetçiler ve 

Genel Sekreter hariç olmak üzere ekli listede 
yer alanlara Başbakanlıkta emsal unvanlı ve ay
nı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan 
malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

Kamu kanım ve kuruluşlarındaki per
sonelin görevlendirilmesi 

MADDE 28- (I) Genel bütçe kapsamın
daki kamu idarelerinde, özel bütçe kapsamın
daki kamu idarelerinde, düzenleyici ve denet
leyici kurumlarda, sosyal güvenlik kurumların
da, mahalli İdarelerde, mahalli idarelerin bağlı 
idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner 
sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan 
fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar
da, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait kuruluşlarda, iktisadî devlet teşek
külleri ve kamu iktisadî kuruluştan ile bunlara 
bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar, 
kurumlarının izni; hâkim ve savcılar, ken
dilerinin muvafakati ile uzmanlık gerektiren iş
lerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde yapılan 
görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. An
cak ihtiyaç halinde bu süre üç ay daha 
uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, il
gili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlan
dırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, 
kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli ol
duktan sürece memuriyetleri ile ilgileri ve öz
lük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yüksel
me ve emekliliklerinde de hesaba katılır. Yük
selmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan 
süresinde yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(2) Uzman ve uzman yardımcısı dışındaki 
personelin atanması, naklen veya Kamu Per
soneli Seçme Sınavını kazananlar arasından 
yapılır. 

Personelin malî ve sosyal hakları 
MADDE 28- (I) Basdenetçi, denetçiler 

ve Genel Sekreter hariç olmak üzere Kurum 
personeline Başbakanlıkta emsal unvanlı ve ay
nı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan 
malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin 
hükümler uygulanır. 

(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel 
müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve 
yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki per
sonelin görevlendirilmesi 

MADDE 29- (1) Merkezi yönetim kap
samındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik 
kurumlarında, mahalli idarelerde, mahalli 
idarelerin bağlı idarelerinde, mahalli idare bir
liklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüz
de ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, 
iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 
kuruluştan ile bunlara bağlı ortaklıklar ve 
müesseselerde çalışanlar (hâkimler ve savcılar 
hariç), kurumlarının izni İle uzmanlık gerek
tiren işlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde 
yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı 
geçemez. Ancak ihtiyaç halinde bu süre üç ay 
daha uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talep
leri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle 
sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen per
sonel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzin
li oldukları sürece memuriyetleri İle ilgileri ve 
özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler yük
selme ve emekliliklerinde de hesaba katılır. 
Yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyul
madan süresinde yapılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumda çalışanların statüsü ve fazla 
çalışma ücreti 

MADDE 29- (1) Bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hususlarda ekli listede yer alanlar 
hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

(2) Ekli listede yer alanlar ile 28 inci madde 
uyarınca Kurumda görevlendirilenlere, Baş
bakanlıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kad
rolarda çalışan personele ödenen fazla çalışma 
ücretini geçmemek üzere, Başdenetçi tarafından 
belirlenecek miktarda fazla çalışma ücreti ödenir. 

Yasaklar 
MADDE 30- (t) Başdenetçi, denetçi, 

Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları 
ile diğer personel, siyasi partilere üye olamaz
lar; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 
yarannı veya zarannı hedef tutan bir davranışta 
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ayınmı yapamazlar; görevleri sebebiy
le herhangi bir şekilde öğrendikleri meslekî 
veya ticari sırlan görevlerinden aynlmış olsalar 
bile açıklayamazlar, kendilerinin veya baş
kalarının yararına kullanamazlar. 

(2) Başdenetçi, denetçi. Genel Sekreter, 
uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eş
lerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini 
inceleyemezler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumun gelirleri 
MADDE 30- (1) Kurumun gelirleri şun

lardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine 

bu amaçla konulacak ödenek, 
b) Diğer gelirler. 

Kurumda çalışanların statüsü ve fazla 
çalışma ücreti 

MADDE 31- (1) Bu Kanunda hüküm bulun
mayan hususlarda Kurum personeli hakkında 
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

(2) Kurum personeline ve 29 uncu madde 
uyannca Kurumda görevlendirilenlere, Baş
bakanlıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kad
rolarda çalışan personele ödenen fazla çalışma 
ücretini geçmemek üzere, Başdenetçi tarafın
dan belirlenecek miktarda fazla çalışma ücreti 
ödenir. 

Yasaklar 
MADDE 32- (I) Başdenetçi, denetçi, 

Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları 
ile diğer personel, siyasî partilere üye olamaz
lar; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 
yarannı veya zarannı hedef alan bir davranışta 
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, 
ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep aymmı yapamazlar; görevleri sebebiy
le herhangi bir şekilde öğrendikleri meslekî 
veya ticari sırlan görevlerinden aynlmış olsalar 
bile açıklayamazlar, kendilerinin veya baş
kalarının yararına kullanamazlar. 

(2) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, 
uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eş
lerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini 
inceleyemezler. 
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(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, 
uzman ve uzman yardımcıları ile diğer per
sonel, bu görevleri süresince resmî veya özel 
hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. 
Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya 
meslekleri ile ilgili olarak davet edildikleri 
ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve 
benzeri toplantılara katılma, demeklerde üyelik 
ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık 
halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Başdenetçi veya denetçiler hakkında 
ceza soruşturması ve kovuşturması usulü 

MADDE 31- (I) Başdenetçi ve denetçilerin 
görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürül
düğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve 
kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanının İznine bağlıdır. İzin veril
mesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı 
itiraz mercii Danıştayın İlgili dairesidir. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki 
hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu 
davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde 
görülür. Temyiz mercii, Yargıtay Ceza Genel 
Kuruludur. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan husus
larda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hüküm
lere tâbidir. 

Genel Sekreter ve personel hakkında 
ceza soruşturması ve kovuşturması usulfi 

MADDE 32- (1) Genel Sekreter, uzman 
ve uzman yardıracılan ile diğer personelin 
görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürül
düğü takdirde ceza soruşturması ve kovuştur
ması yapılabilmesi, Başdenetçinin iznine bağ-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, 
uzman ve uzman yardımcıları ile diğer per
sonel, bu görevleri süresince resmî veya özel 
hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. 
Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya 
meslekleri ile İlgili olarak davet edildikleri 
ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve 
benzeri toplantılara katılma, derneklerde üyelik 
ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık 
halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Başdenetçi veya denetçiler hakkında 
ceza soruşturması ve kovuşturması usulfi 

MADDE 33- (1) Başdenetçi ve denet
çilerin görevleri sebebiyle bir suç İşledikleri 
öne sürüldüğü takdirde haklarında ceza soruş
turması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisi Başkanının iznine bağ
lıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine İlişkin 
karara karşı itiraz mercii Danıştayın ilgili 
dairesidir. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki 
hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu 
davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde 
görülür. Temyiz mercii, Yargıtay Ceza Genel 
Kuruludur. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan 
hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hüküm
lere tâbidir. 

Genel Sekreter ve personel hakkında 
ceza soruşturması ve kovuşturması usulü 

MADDE 34- (1) Genel Sekreter, uzman 
ve uzman yardımcı lannın görevleri sebebiyle 
bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza 
soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi, 
Başdenetçinin iznine bağlıdır, tzin verilmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



- 5 5 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin 
karara karşı itiraz mercii Ankara Bölge İdare 
Mahkemesidir. 

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yar
dımcıları ile diğer personel hakkındaki hazırlık 
soruşturması, suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet 
savcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu 
davası aynı yer mahkemesinde görülür. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan 
hususlarda, Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hüküm
lere tâbidir. 

Emeklilik 
MADDE 33- (1) Basdenetçi, denetçiler, 

Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları 
ile diğer personel hakkında S/6/1949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

(2) Basdenetçi ve denetçiler hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uy
gulanmaz. 

Bütçe ve harcama 
MADDE 34-(I) Kurumun bütçesi, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bütçesi içinde yer alır. 
(2) Basdenetçi, her yıl için yapacağı isterin 

masraflarına karşılık olmak üzere verilmesi 
gereken ödenek tutarını, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığa sunar. 

(3) Kurumun bütçe ve harcama esas ve 
usulleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mal! Yönetimi ve Kontrol Kanunu hüküm
lerine tâbidir. 

Kadrolar 
MADDE 35- (1) Bu Kanuna ekli listede 

yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-

veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz 
mercii Ankara Bölge İdare Mahkemesidir. 

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yar
dımcıları ile diğer personel hakkındaki hazırlık 
soruşturması, suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet 
savcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu 
davası aynı yer mahkemesinde görülür. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan 
hususlarda. Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. 

(4) Ağır ceza mahkemesinin görev 
alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel 
hükümlere tâbidir. 

Emeklilik 
MADDE 35- (1) Basdenetçi, denetçiler. 

Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları 
ile diğer personel hakkında S/671949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

(2) Basdenetçi ve denetçiler hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 inci maddesinin birinci fikrası hükmü uy
gulanmaz. 

Bütçe ve harcama 
MADDE 36- (1) Kurumun bütçe ve har

cama esas ve usulleri 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümlerine tâbidir. 

(2) 501S sayılı Kanuna ekli (II) Sayılı Cet
velin B) Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümüne 
•29- Kamu Denetçiliği Kurumu" ibaresi eklen
miştir. 

Kadrolar 
MADDE 37- (1) Ekli (1) sayılı listede yer 

alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1206) 



56 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

münde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele, 
Kamu Denetçiliği Kurumu bölümü olarak ek
lenmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 36- (1) Bu Kanunun uygulan

masına İlişkin yönetmelikler, Kurum tarafından 
hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (I) tik Başdenetçİ 
ve en az beş denetçinin seçimi ile Kamu Denet
çiliği Kurumu kurulur. 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren otuz gün sonra Komisyon tarafından 
Başdenetçİ ve beş denetçi seçimi için aday 
adaylığı başvuru süreci başlatılır ve II inci 
maddede öngörülen usule uyularak seçim 
sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (I) Bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay 
içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İlk Başdenetçİ ve 
denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Baş
denetçİ tarafından doksan gün içinde; bir defaya 
mahsus olmak ve ekli listede yer alan kamu 
denetçiliği uzmanı unvanlı serbest kadro 
adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 24 ve 
25 inci maddelerdeki şartlar aranmaksızın, 
kamu veya özel kuruluşlardan uzman atanabilir. 

(2) Şu kadar ki, uzman olarak atanacak
ların 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde sayılan niteliklere ve mesleklerinde en 
az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele, Kamu 
Denetçiliği Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. 

MADDE 38- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler'1 

bölümünün (A) bendinin değişik (ll)numaralı 
fıkrasına, "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş 
Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardım
cıları" ibaresi ve "Kaymakamlığa" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği 
Kurumu Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 39- (1) Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin yönetmelikler. Kurul tarafından 
hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlk Başdenetçİ 
ve en az beş denetçinin seçimi ile Kamu Denet
çiliği Kurumu kurulur. 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren otuz gün sonra Komisyon tarafından 
Başdenetçİ ve beş denetçi seçimi için aday 
adaylığı başvuru süreci başlatılır ve 11 inci 
maddede öngörülen usule uyularak seçim 
sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmelikler. Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay 
içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İlk Başdenetçİ 
ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra 
Başdenetçİ tarafından doksan gün içinde; bir 
detaya mahsus olmak ve ekli (1) sayılı listede 
yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı un
vanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geç
memek üzere, 25 ve 26 ncı maddelerdeki şart
lar aranmaksızın, uzman olarak kamu kuruluş
lardan atama yapılabilir. 

(2) Şu kadar ki, uzman olarak atanacak
ların Devlet Memurları Kanununun 48 İnci 
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GEÇİCİ MADDE 4- <1) Bu Kanun 
hükümleri, mahallî idarelerin eylem ve işlem
leri hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl 
sonra uygulanır. 

Yflrürlük 
MADDE 37-(l)Bu Kanunun 17nci mad

desi, yayımı tarihinden dokuz ay sonra; diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yüratme 
MADDE 38- (I) Bu Kanunun Başdenetçi 

ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları 
ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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maddesinde sayılan genel şartlan taşımaları ve 
25 İnci maddenin birinci fıkrasının (a) bendin
de sayılan niteliklere ve mesleklerinde en az 
beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun 
hükümleri, mahalli İdarelerin eylem ve işlem
leri ile tutum ve davranıştan hakkında, yürür
lüğe girdikten bir yıl sonra uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 40-(1) Bu Kanunun 17 nci mad

desi, yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 41- (1) Bu Kanunun Başdenetçi 

ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları 
ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B, Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakam 
M. V. GÖnÜl 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B, Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
S. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. V. Gönül 

İçişleri Bakanı 
A, Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Ozak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unahtan 

Sağlık Bakam 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞl METNE EKLÎ LİSTE 
KURUMU: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 
TEŞKİLAT: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 
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Unvanı Derecesi 
Kamu Basdenetçisi 
Kamu Denetçisi 
Genel Sekreter 
Şube Müdürü 
Kamu Denetçiliği Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Uzman Yrd. 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Programcı 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşt. 
Kütüphaneci 
Bilgisayar İşletmeni 
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Serbest Kadro Tutulan Kadro 
Adedi Toplam 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 
(1 ) SAYILI LİSTE 

KURUMU: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 
TEŞKİLAT:MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GlH 
GlH 
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Unvanı 
Kamu Başdenetçisi 
Kamu Denetçisi 
Genel Sekreter 
Hukuk Müşaviri 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kutumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yrd 
Malİ Hizmetler Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Programcı 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Kütüphaneci 
Bilgisayar İşletmeni 
Çözümleyici 
Sekreter 
Sekreter 
Sekreter 
Santral Memuru 
Mutemet 
Şoför 
Teknisyen 
Hizmetli 
Hizmetli 
Dağıtıcı 
TOPLAM 
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