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16.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki çalışma şart

larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 
cevabı(7/4994) 615:618 

17.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, mevsimlik işçilerin sorunla
rına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 
cevabı(7/5144) 618:621 

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki eczacıların reçete 
işlemlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/5146) 622:623 

19.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde veteriner hekim istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/5205) 623:625 

20.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, SGK'nın sağlık hizmeti alımla
rına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 
cevabı (7/5216) 626:628 

21.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yurt dışındaki mevduatın ülke
mize çekilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/5297) 628:629 

22.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İŞKUR'un meslek edindirme 
kursları için hizmet alımlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5314) 630:631 

23.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, SSK ve Bağ-Kur'lulardan alınan 
sağlık primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/5316) 631:632 

24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İznik Stadyumunun hiz
mete açılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı (7/5357) 633:634 

25.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, spor kulüplerine yapılan yar
dımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(7/5384) 635:638 

26.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, THY çağrı merkezinin kapatıl
masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/5496) 639:640 

27.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Spor Toto Teşkilatı perso
neline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(7/5501) 641:647 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Avrupa Birliği Komisyonunun bor madenini 2 Sayılı 

İnsan Sağlığına Zararlı Madenler Listesine almasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek, 

Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'da özellikle tekstil ve sanayi sektöründe işten 
çıkarmalar ve yansımalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 

Cevap verdi. 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, seçmen kütüklerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/983) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun (10/288), 
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 milletvekilinin, içme suyu sektöründeki sorunların 

(10/289), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; 
Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi Doğan'ın 

bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması (10/290); 
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a 

yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesine ve 4-6 Ekim 2008 tarihlerinde de Moğolistan'a gönderilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin (2/115) İç Tüzük'ün 37'nci 
maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edilmedi. 

2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezî Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasansı'nm Genel Kurulda görüşme programının bastınlıp dağıtıldığına ve bütçeler 
üzerinde şahısları adma söz almak isteyen milletvekillerinin söz kayıt işlemlerine ilişkin Başkanlıkça 
duyuruda bulunuldu. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen; 
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunları ve okullardaki 

yetersizliklerin (10/21), 
Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 milletvekilinin, eğitimdeki sorunların (10/94), 
Araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerinden sonra kabul edilmediği açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 

(1/324) (S. Sayısı: 96), 
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2'nci sırasında bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun (1/537) 
(S. Sayısı: 236), 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 

Tarım Örgütü (GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporlarının (1/397) (S. Sayısı: 242) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra 
kabul edildi. 

3 Aralık 2008 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere birleşime 
22.51 'de son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 
Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ Canan CANDEMÎR ÇELİK 
Konya Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Yusuf COŞKUN 
Bingöl 

Kâtip Üye 

• 
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No.: 33 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

3 Aralık 2008 Çarşamba 
Teklifler 

1.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'in; Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Cezalarının Arttırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/348) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2008) 

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/349) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2008) 

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/350) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008) 

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın; Sivas Madımak Oteli ve Kebapçı Salonunun 
"Banş ve Kardeşlik Müzesi" Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/351) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008) 

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/352) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2008) 

7.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/353) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2008) 

8.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 7 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/354) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2008) 

Raporlar 
1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı 

Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı: 311) 
(Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin akaryakıt satış fiya

tına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

3.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman yangınına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
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4.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme ihtiyacına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11 /2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı gazetecilerin Başbakanlık akreditasyon kartlarının ye

nilenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bazı Başbakanlık muhabirlerine akreditasyon kartı ve

rilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, telefon dinleme ve takibine ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
4.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, Başbakanlığın bazı gazetecilere yasak getirdiği ha

berlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Türk soylu Yunan uyrukluların çalışma izinlerine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
6.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
7.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
8.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta kamu tarafından kömür satışı yapılıp yapılma

yacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
9.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, TAEK'in sözleşmeli personel alımına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 
10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Atakule AVM'deki kira artışlarına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 
11.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir arazi satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 
12.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya hafif raylı sistem projesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 
13.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
14.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir fabrikanın çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
15.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, bir baraj projesine yönelik iddialara ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
16.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, küresel mali krize karşı alınacak önlemlere ilişkin 

Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yatırımlara devlet desteğine ilişkin Devlet Bakanından 

(Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
18.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Merkezi İhale ve Finans Kurumunun yazışma diline ilişkin 

Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5776) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
19.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bir mitinge yönelik açıklamasına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
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20.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir mitinge yönelik açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

21.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, yarım kalan bir cami inşaatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/5779) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

22.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadınların mağdur olduğu bazı sosyal sorun
lara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5780) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

23.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bir davanın SHÇEK tarafından takibine ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

24.- Adana Milletvekili Onur Öymen'in, AB Komisyonu ilerleme raporundaki bazı hususlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

25.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Ermenistan Dışişleri Bakanının bir açıklamasına iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kanalizasyon ve yol onarımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5784) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin bazı giderlerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

28.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Yüreğir Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

29.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin bazı giderlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

30.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, seçmen kütüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

31.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bazı sivil toplum kuruluşlarının bir bildirisine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

32.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'da kent içi ulaşımda kartlı sisteme geçişe 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

33.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, belediyelerin sosyal amaçlı yardımlarına ve KÖYDEŞ 
harcamalanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, bir köye yapılması planlanan atık tesislerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa şebeke suyunun fiyatına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhangazi-Yalova minibüsçülerinin durak so
rununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

37.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Bilecik Belediye Başkanı ile ilgili bazı iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

38.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, polise yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

39.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, bir mitinge katılanların listesinin istendiği iddiala
rına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 
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40.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bir emniyet müdürünün bir mitinge katı
lanların listesini istediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, polislere demir cop verileceği haberlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meydana gelen ölüm 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

43.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya'nın bir mahallesine sulama sistemi kurul
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmangazi'deki bir köyün sulama projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmangazi'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

46.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Çeşme'de ecrimisil ücretlerinin artırılma
sına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

47.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

48.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Çeşme'deki otel ve sitelerden istenen ecrimisile ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

49.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki 
taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

50.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin zamanında ödenme
mesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Merkez'deki taşımalı eğitime ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır ilçesindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

57.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nm, Kocaeli'deki yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

58.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, fındık alımına ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

59.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, İstanbul'daki özürlü çocukların özel eğitim ve öğretimine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

60.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özel hastanelerden hizmet alımındaki bir uygulamaya 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 
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61.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sevk zinciri uygulamasındaki aksaklıklara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

62.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli ilçesine yapılacak hastaneye ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

63.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, bir laboratuvarda kan tahlili sonuçlarında yaşa
nan gecikmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

64.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, hava ambulans araçları hizmet alımı ihalesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

65.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tarımsal kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

66.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nm, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

67.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

68.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, TMO'nun mısır üreticilerine ödeme yapmamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

69.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Şebinkarahisar yoluna ve bir tünel yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

70.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Karadeniz sahil yolunun Giresun ili sınırlarındaki 
sinyalizasyon ve trafik işaretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

71.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, bir kışladaki binalara verilen adlara Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, işkence iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

73.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, destek verilen bir filme yaş sınırı getirilmesine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

74.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'm, sanayi sektörünün desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2008) 

75- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, GAP kapsamındaki illerde yapılan gençlik ve spor 
tesislerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13/11/2008) 

76.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki taş ve mermer ocaklarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/11/2008) 

77.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

78.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, soruşturmalara konu olan KÖYDEŞ ihalelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

79.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

80.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, ÇEAŞ ve Kepez şirketleriyle ilgili uluslararası tah
kim davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 
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81.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, ticaretteki olumsuz gelişmelere ve krize karşı alına
cak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

82.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, borun sağlığa etkisiyle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

83.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, sanayi ve ticaretteki gelişmelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kapanan ve açılan işyeri sayısına ve protestolu senet 
miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

85.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı gazetecilerin akreditasyonlarının yenilenme
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

86.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, banka mevduatlarına Hazine garantisine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

87.- Konya Milletvekili Atilla Kart'm, bir parti teşkilatı etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

88.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakla
rına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/11/2008) 

89.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın haklarına yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

90.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

91.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki istihdama ve işsizlik sorununa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

92.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adli Tıp Kurumu ihtisas kurullarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

93.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, izleme ve dinleme izinlerine ilişkin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

94.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, dinlemeye konu telefon kayıtlarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

95.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

96.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Nizip'teki su kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

97.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Sakarya Nehri ve Porsuk Çayında kurulan sulama 
tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5855) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14/11/2008) 

98.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de kurulması planlanan sanayi atıkları 
bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5856) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/11/2008) 

99.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için kullanılan 
bütçeyle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/11/2008) 
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100.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Ahıska Türklerinin sorunlarına yönelik çalışmalara 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

101.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Yemen açıklarında kaçırılan Türk gemisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

102.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da içme suyu kuyularına otomatik klorlama sistemi ta
kılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

103.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'daki KÖYDEŞ uygulamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5861) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

104.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Şanlıurfa'da Jandarmanın DTP konvoyunda arama 
yapmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

105.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, bir kız yurduna yapılan teftişe ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5863) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

106.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, öğretmen sayılarına ve öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5864) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

107.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay'ın, bazı sağlık kurulu raporlarının basına sızdırılmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5865) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

108.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hasta katılım payı uygulamasına ve özel muayene üc
retlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5866) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

109.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Türkeli Devlet Hastanesi personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5867) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

110.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Gerze Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5868) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

111.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Boyabat Devlet Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

112.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadın sağlığı konusundaki önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5870) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2008) 

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

114.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kuduz vakalarında uygulanan karantinaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5872) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

115.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, TMO'nun mısır üreticilerine zamanında ödeme 
yapmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5873) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14/11/2008) 

116.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5874) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

117.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'ta üretilen fındığın alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5875) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

118.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, gıda sektöründeki işyerleriyle ilgili bir düzenlemeye 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5876) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

119.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 
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120.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5878) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

121.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, işsizlere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5879) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

122.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Türk Telekom yönetimiyle ilişkilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2008) 

123.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, evlat edinme ve koruyucu aile düzeniemelerin-
deki yaş şartlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/5881) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/11/2008) 

124.- Bursa Milletvekili Kemal DemireFin, Gedikler Göleti Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

125.- Bursa Milletvekili Kemal DemireFin, Boğazköy Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5883) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

126.- Bursa Milletvekili Kemal DemireFin, Babasultan Barajı Projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5884) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

127.- Bursa Milletvekili Kemal DemireFin, Göynükbelen Göleti Projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5885) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

128.- Bursa Milletvekili Kemal DemireFin, Kınık Göleti Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5886) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, seramik ve porselen sanayinin desteklenmesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5887) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/11/2008) 

• 
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3 Aralık 2008 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşimini açıyorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati. 11.05 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.16 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin îkinci 

Oturumunu açıyorum. 
III. -YOKLAMA 

BAŞKAN - Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik cihazla 
yeniden yoklama yapacağım. 

Yoklama süresi üç dakikadır. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle söz isteyen Ankara Milletvekili Ze-

keriya Akıncı'ya aittir. 
Buyurunuz Sayın Akıncı. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
} . - Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nm, Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin gündem dışı 

konuşması 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, televizyonları

nın başında bizi izleyen yurttaşlanmızı ve 3 Aralık nedeniyle de özellikle bizi izleyen izlemeyen tüm 
engelli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sizler de biliyorsunuz, 3 Aralık tarihini, Birleşmiş Milletler 1992 yılında al
dığı bir kararla Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan etti, daha sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hak
ları Komisyonu da 5 Mart 1993 tarihinde yayınladığı bir bildiriyle, üye ülkelerin, 3 Aralık gününü 
engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla tanı
masını istedi. O günden bu yana da 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak bilinmekte, anılmakta. 

Ülkemiz de bu bağlamdaki uluslararası bütün anlaşmalara imza atmış olmasına rağmen, ne yazık 
ki, dezavantajlı gruplara karşı -bunun içinde engelliler de var tabii- gereken özeni pek gösterebildi
ğimiz söylenemez ve sonuç alıcı eylemleri de, ne yazık ki, gerçekleştiremedik. Bu çerçevede 2005 
yılında bir yasa düzenlemesi yapmıştık. Biz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenle
menin yetersiz olacağını vurgulamıştık, uygulamada aksaklıkların doğacağını ifade etmiştik, ama, ne 
yazık ki, çok dikkate alınmadı ve bugün o yasanın yetersizliği ve uygulamadaki aksaklıklar çok daha 
belirgin bir biçimde görülüyor. Ama bugünlerde Birleşmiş Milletlerin bir sözleşmesini yasa tasarı
sına dönüştürüp Meclisimizden geçireceğiz. Ben umut ediyorum ki, o sözleşme imzalanıp yasalaş
tıktan sonra bu konuda daha teşvik edici adımlar atabilelim. 

Değerli milletvekilleri, yine, sizler de biliyorsunuz ki, araştırmalar ülkemiz nüfusunun yaklaşık 
yüzde 12'sinin, yani 8,5 milyon civannda bir yurttaş topluluğumuzun engelli bireylerden oluştuğunu 
gösteriyor. Bu nüfusun yarıya yakını geleneksel engelli olarak tanınırken, geriye kalanını da süreğen 
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hastalıklardan dolayı engelli nüfusa dâhil etmekteyiz. Ama bu rakamların da tartışılır olduğu bir ger
çektir, çünkü bu sorunların aslında yaklaşık 30 milyon insanımızı doğrudan ilgilendirdiğini dikkate 
almak durumundayız ve sorun esas itibarıyla oradan kaynaklanıyor. Çünkü engelli nüfusumuzun, il
lere, engellerine, ekonomik durumlarına, yaşlarına, cinsiyetlerine, birincil sorunlarına ilişkin gerçek 
bir veri tabanı alınmadan yapılan çalışma ve gerçekleştirilen yatırımlar, ne yazık ki, beklenen so
nucu vermediği gibi ayrılan kaynakların da heba olmasına neden olmaktadır. 

Konunun anlaşılması için şöyle bir soruyu yöneltmek yeterli olacaktır: Ülkemizde görme engel
lilerin sayısı ne kadardır diye sorduğunuzda, bırakın diğer ayrıntılarını, sadece sayısını sorduğunuzda 
alacağımız yanıtlar birbirinden çok farklı olacaktır. O nedenle sonuç verici çalışmaların öncelikle sağ
lam ve güçlü bir veri tabanının oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bugünü fırsat bilerek, engellilerin yaşam içinde karşılaştıkları kimi zor
lukları kısaca da olsa sürem yettiğince dile getirmeye çalışacağım. Biz, engellilerin birçok sorunu
nun olduğunu biliyoruz ama bunların hepsine bu süre içinde değinme şansım yok. Ama öncelikle 
eğitim. Örneğin, engellilerin eğitimlerini kolaylaştırıp onların hayata katılımlarını sağlamak ama
cıyla kurulmuş olan özel rehabilitasyon merkezleri çok büyük kaynaklar aktarılmasına rağmen iste
nilen verimi gerçekleştiremiyor. Şikâyetler giderek artmakta. Bu merkezlerin sahipleri Hükümet 
tarafından verilen 406 YTL'lik paranın yetersiz olduğunu ifade ederken, engelliler ve aileleri ayda 
on seanslık sürenin engellilerin eğitimi için yetersiz olduğunu ve bu eğitim süresinin artırılmasını 
talep etmektedirler. Yani rehabilitasyon merkezleri üzerinde Hükümetimizin, yetkililerin çok daha be
lirgin ve açık bir denetimine ihtiyaç vardır. "Bu merkezlere 406 YTL veriyoruz, üzerini gidin veli
lerden alın." biçiminde yapılan telkinler de sonuç vermiyor. Eğer gerçekten onların eğitimini 
istiyorsak bu merkezlere dönük çalışmalarımızı çok daha titiz bir biçimde sürdürmeliyiz. 

Ayrıca, bunun yanı sıra, bu merkezlerin ötesinde bakımevlerinin içler acısı durumunu da bili
yorsunuz. Geçen günler içerisinde televizyonlara yansıdı. Bu durumda hiç kimseyi suçlamadan biz 
şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. 

Yine basit bir örnekle sorunlarım aktarmaya çalışayım. Engellilerin her birinin elinde bir kim
lik kartı var. Ama doğrusu, dün bir grup arkadaşım engelli, ziyarete gelmişti. "Bu kimlik kartının ne 
işe yaradığını bilmiyoruz, kapıda göstersek bununla bizi Meclise bile almazlar." diyerek gülüşüyor
lardı. Çünkü o karta rağmen her seferinde engelliler kendi durumlarını belgeleyecek rapor çıkart
mak zorunda kalıyorlar. Bu da önemli bir sorun. 

Yine engellilerin başka önemli sıkıntısı istihdam konusu. Bu konuda ne yazık ki teşvik edici 
olabilme adına işverene zorunluluklar getirmişiz. Ceza sistemi uyguluyoruz. Ama engellilerin çalış
tırılması durumunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - . . .işverene sağlanacak avantajların istihdam konusunda çok 

daha yararlı olacağını unutmamalıyız. Çünkü bizim sistemimiz, ne yazık ki, engellilere pozitif ay
rımcılık yerine tam aksine negatif ayrımcılık göstermektedir. 

Yeri gelmişken -Sayın Bakan yok ama- bir şeyi daha dikkatinize sunmak istiyorum. İşsizlik en çok 
tartışılan konulardan birisi. Bir grup engelli arkadaşımız da, kamuda 47 bin civarında engelli kadrosu
nun boş olduğunu ve bunların ne zaman, nasıl değerlendirileceğini merakla beklediklerini ifade ettiler. 
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Ayrıca, engelliler için kimi zaman belirlenmiş olan bir asgari ücret, kimi zaman da iki asgari 
ücret biçiminde gerçekleşen bu bakım ücretleriyle ilgili şikâyetler de devam ediyor. Bu bakım üc
retlerinin alınmasına dönük girişimde bulunan engelliler çok sayıda engelle karşılaştıklarını, nere
deyse bu paranın kendilerine verilmemesi için mücadele sürdürüldüğünü ifade ediyorlar ve birkaç 
aydır bu parayı alamadıklarını söyleyenler de var. 

Yine bu vesileyle, yerel yöneticilerimizden, önümüzdeki dönemde hiç olmazsa, uygulamala
rında ve planlamalarında, metrolarda, caddelerde, yollarda, parklarda engelli grubunu mutlaka gö
zetmelerini istiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayınız lütfen. 
ZEKERİYA AKINCI (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, ülkede 8,5 milyona yakın engelli olduğunu söylüyoruz, ama biz 

çıktığımızda etrafımızda çok fazla engelli göremiyoruz. Çünkü bizim toplum yaşamımız ve kentleş
memiz ne yazık ki engellilerin sokağa çıkmasına bile engel teşkil ediyor. Onları bir türlü istediğimiz 
alanlara taşıyamıyoruz ve yaşamın hiçbir alanında engelli görme şansımız olmuyor. Biz onların, daha 
çok, cüzi bir miktar maaş verilerek evlerine hapsedilen insanlar olmak yerine, bizimle birlikte üre
ten, paylaşan insanlar olmaları gerektiğini unutmamalıyız. Onlara, göstermelik tekerlekli sandalye ve 
gıda dağıtımı olaylarının dışında, kalıcı çözümler aramak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. 

Yine bir şey daha; engelliler bizi olimpiyatlarda bile çok üstün başarılarla temsil ediyorlar, bili
yorsunuz. Onlar kendi spor alanlannı istiyorlar. Bu vesileyle ben, tekvando şampiyonalarında, güreş 
şampiyonalarında -en son Galatasaray'ın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dünya şampiyonu 
oldu- bütün engelli sporcularımızı da kutluyorum. 

Engellileri sadece Allah rızası için yardım edilecek insanlar olarak değil, birlikte yaşayacağımız, 
birlikte üreteceğimiz ve eşit olarak paylaşacağımız insanlar olarak görmemizi diliyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akıncı. 
Gündem dışı ikinci söz, Hazreti Mevlânâ'nın 735'inci vuslat yıl dönümü ve uluslararası anma 

törenleri hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Sami Güçlü'ye aittir. 
Buyurunuz Sayın Güçlü. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
2.- Konya Milletvekili Sami Güçlü 'nün, Hazreti Mevlânâ 'nın 735 'inci vuslat yıl dönümü ve ulus

lararası anma törenlerine ilişkin gündem dışı konuşması 
SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Türk milletinin en çok sevdiği kişilerden biri olan Hazreti Mevlânâ'yı 735'inci ölüm yıl dönü

münde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında anmak ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak 
için söz aldım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Mevlânâ, 13'üncü asrın başında Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası bilginler sultanı 
Bahaeddin Veled, annesi ise Mümine Harun'dur. Harizmşah yönetiminin baskısı ve yaklaşan Moğol 
istilası nedeniyle ailesi Belh şehrinden ayrılmaya karar vermiş, Anadolu'ya gelmişler, önce Kara-
man'a, sonra Konya'ya yerleşmişlerdir. 
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Mevlânâ'nın ilk hocası babası, onu yola hazırlayan ve yetiştiren Seyit Burhaneddin, içindeki 
ilahî aşk ateşini harlandıran ve kanatlandıran ise Şemsi Tebrizî'dir. Oğlu Sultan Veled ise Mevlânâ 
aşkını, edebini, ruhunu ve mirasını günümüze kadar uzanan bir yol hâline getirmiştir. Mevlânâ için 
Şems şöyle diyor: "Allah'ıma yemin ederim ki senin gibi Muhammed yürekli, gönül alıcı sultan bu 
dünyaya ne gelmiştir, ne de gelecektir." Mevlânâ ise Şems'i ve üzerindeki etkisini şöyle dile getiri
yor: "Ölüydüm, dirildim." 

Sekiz yüz yıl önce yaşadığı coğrafyada yaşayan bir milletin çocukları olarak Mevlânâ ile 21 'inci 
yüzyılda nasıl bir yakınlık kurabilir, hangi gerçeklerde ve hakikatte buluşabiliriz? Mevlânâ, çağını 
aşmış bir şair, fikir ve aşk adamı, bir yol gösterici ve bir velidir Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Şey-
hedebali gibi. Onlar yaptıkları her işte, verdikleri her eserde, ürettikleri her fikirde insana, insanlığa, 
kendi varoluş nedenlerine ve bizzat kendilerinin yaratılış gayesine doğru yürürler. Çağını aşmış bütün 
ufuk insanları hem kendi çağları için hem geçmiş ve gelecek çağlar için iş, eser, fikir ve davranış üre
tirler. Onlar sadece itikat adamı, sadece iman adamı değildirler. Onlar iman ve itikatlarını aşk hâline, 
aşklarını eser hâline, eserlerini emek ve yeteneklerinin duası hâline getirirler. 

Günümüzün yaygın ve geçerli anlayışı maalesef ahlaki ve insani değerleri hayatın dışına sürmüş, 
kıyıcı bir rekabeti hayatın her alanına yaymıştır. Bu anlayış insanları ve insan topluluklarını özünden 
ve asli kaynaklarından uzaklaştırmıştır. Bugün yeryüzünde evrensel bir vicdana, evrensel bir adalete 
olan ihtiyaç her zamankinden daha çoktur. İşte Mevlânâ ve eserlerinde insanlığın bu ihtiyacını kar
şılayabilecek soylu ve bilge bir vicdan, cesaret ve emek, Allah ve insan sevgisi bulabiliriz. 

"Adalet" ve "vicdan" kavramlarını yeniden insan ve toplum hayatının en önemli değeri hâline 
getirmek, Mevlânâ ve eserlerinden elde edeceğimiz en sahici, en insani ve en yüksek dereceli yarar 
olacaktır. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığı dâhil her türlü eşitsizliğin ve ötekileştirmenin en net ve 
gerçekçi ilacı Mevlânâ'dadır. 

17 Aralık 1273 yılında ebedî âleme göçtüğünde onu uğurlayanlar arasında yer alan papaz ve 
hahamların Müslümanlar kadar üzüntülü olmaları ve "O bizim de efendimizdir." demeleri, Mevlânâ 
yolu ve sevgisinin evrenselliğini de izah etmektedir. 

Temel sorunlarımıza cevabı Mevlânâ'nın düşüncesinde aramak geçmişte kalmış bir davranış 
değildir, 20'nci yüzyılda ve günümüzde bu arayış devam etmektedir. Nitekim modern teknoloji im
kânları içinde "Mevlânâ" deyince karşımıza çıkan ilk bilgiler bunu doğruluyor. Mevlânâ tüm dün
yada, aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Allah ile kul arasındaki ve kainat ile insan 
arasındaki bütünselliği kavrayarak ortaya koyan bir filozoftur. 

Engin bir şefkatle ve derin bir hoşgörüyle insana sadece insan olduğu için değer veren Mevlâ
nâ'nın düşünceleri tüm dünyada büyük ilgi görmektedir. Amerika ve Avrupa'da Mevlevilerin sayısı 
gün geçtikçe artmakta "Sevgiyle acı, tatlı olur. Sevgiyle dertler şifa bulur. Sevgiyle ölüler dirilir." de
yişiyle yüz yıllar öncesinden bugüne ışık yakan engin bir dehadır. Doğudan batıya dünyanın dört bir 
yanında eserleriyle insanlığa yol gösteren bir rehber olarak görülmektedir. Mesnevi'nin Amerika 
Birleşik Devletleri'nde en çok satan kitaplar arasında ön sıralarda olduğunu biliyoruz. Japonya ve 
Güney Kore'de Mevlevihaneler inşa edilmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 
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SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - 2007 yılı Mevlânâ'nın 800'üncü doğum yılı olması vesilesiyle 
UNESCO tarafından Dünya Mevlânâ Yılı ilan edilmiştir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde aydınlar ve sanatçılar Mevlânâ'yı tanımaya ve anlamaya çalışı
yorlar. Eserlerini kendi dillerine tercüme ediyorlar ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyorlar. İşte 
ömrünü Mevlânâ çalışmalarına veren Mesnevi'nin tamamını Fransızcaya çeviren Eva de Vitray Me-
yerovitch, Mevlânâ'nın düşüncelerini evrensel kardeşlik olarak tanımlıyor. "Müslüman mısınız?" 
sorusuna "Mevlânâ'yı okuyup Müslüman olmamak mümkün mü?" diye cevap veriyor ve devam edi
yor: "Benim için İslam'ı keşfetmek, kaybedilenleri yeniden bulmak, ayrı düştüklerime tekrar ka
vuşmak gibi bir şeydir". 

Mevlânâ'yı anlamak ve günümüze taşımak, gönlümüze, yaşayışımıza katmak için bütün yaz
dıklarını, söylediklerini sadece bize söylemiş gibi okumamız ve dinlememiz gerekiyor ve Mevlâ
nâ'yı okurken içimizdeki Mevlânâ'yı diriltmek için okumak gerekiyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güçlü, lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ülkemizde Hükümetimiz, başta "Mevlânâ şehri" Konya olmak 

üzere, yerel yöneticilerimiz, aydınlarımız sanatçılarımız Mevlânâ'yı tanımaya, eserlerini günümüz 
Türkçesine ve dünyanın sayılı dillerine çevirmek için gayret gösteriyorlar. Konya'da bu büyük man
evi mirasımızın ağırlığına uygun fiziki mekânlar içinde ve özüne sadık kalarak anma programları 
yapılıyor. Bu yıl 735'inci vuslat yıl dönümünü kutlayacağız. 

Mevlânâ bizim 21'inci yüzyılda da dünyaya dönük en güzel yüzümüzdür, aynı zamanda dün
yayla paylaşacağımız. Bu sebeple Mevlânâ'nın çağrısına uymalıyız. Benim seçtiklerime göre, Mev
lânâ diyor ki: 

"Hayat zıtların ahenkle uyuşma ve anlaşmasıdır. 
Bu dünyadaki nasibimiz emek ve kabiliyetimize bağlıdır. 
Kabın dar ise dünyayı suçlama. 
Aynı dili konuşanlar değil, aynı düşünceyi paylaşanlar anlaşır. 
Aşka meyli olmayanın vay hâline; o, kanadı kırık kuşa benzer, vay ona." Ve onun hepimizin 

bildiği yedi muhteşem öğüdü vardır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güçlü... 
SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Evet efendim. 
Ben vakit darlığından bunları saymayacağım. Yüce heyetinizi 1-17 Aralık tarihleri arasında 

Konya'da gerçekleştirilen 735'inci ölüm yıl dönümüne, özellikle 17 Aralık'taki Şebiarus törenlerine 
davet ediyorum. Davetimiz Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Meclis Başkanımıza, siyasi parti
lerimizin genel başkanlarına, grup başkan vekillerimize, yüce heyetinize ve aziz milletimizedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Güçlü. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Durmuş, Özürlüler Haftası nedeniyle yerinden kısa bir katkıda bu

lunacaktır. 
Buyurunuz Sayın Durmuş. 
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V.- AÇIKLAMALAR 
/.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, Dünya Engelliler Günü ve Özürlüler Haftası 'na 

ilişkin açıklaması 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Özürlülerle ilgili belli bir günde kısa bir sürenin ayrılması Türkiye'nin kaderi; ancak önümüzde 

bir yerel yönetimler seçimi var. Özürlülerin sokak ve parklarda bulunmayışının en önemli nedeni 
yerel yönetimlerin yaptırdığı yüksek kaldırımlar, onlara ait olmayan yürüyüş yolları ve parklardır. Bu 
vesile ile tüm yerel yönetimde aday olacak arkadaşlarımızın engellilerle ilgili yürüyüş yolları, kal
dırım yüksekliklerinin ayarlanması, parklar ve onların nakil araçlarıyla ilgili program ve proje ge
liştirmelerini diliyorum. 

Biliyorsunuz ki, Sosyal Güvenlik Yasası değişikliği sırasında özürlülerle ilgili özel sektörün iş 
verme oranları ortadan kaldırıldı. Hele hele işsizliğin arttığı şu günlerde özürlülerin iyice içeride 
mahkûm olmaması için hiç değilse kaldırımların, yürüyüş yollarının, parkların ve araçların onlara 
uygun düzenlenmesini tavsiye ediyorum. Yerel yönetime aday olanlar programlarına, projelerine 
bunu koysunlar diyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Durmuş. 
Sayın Enis Tütüncü, Mevlânâ Haftası nedeniyle kısa bir katkıda bulunacaktır. 
Buyurunuz Sayın Tütüncü. 
2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 'nün, Mevlânâ Haftası 'na ilişkin açıklaması 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Güçlü'ye teşekkür ediyorum konuşması nedeniyle. Bir katkı yapma düşüncesindeyim. 
Şimdi, Mevlânâ'yı, Anadolu felsefesi, Anadolu hümanizması bütünselliği çerçevesinde ele 

almak gerekiyor. Salt, bizatihi Mevlânâ'yı ele almak son derece muhteşem, güzel bir şey ama bun
dan daha muhteşem, daha güzel bir yaklaşım, Anadolu hümanizması, felsefesi çerçevesinde, o bü
tünsellik içinde ele almak gerekir. Bu bütünsellik içinde ele alındığında, Anadolu felsefesinin 
-tasavvuf ve felsefe sisteminin bir diğer anlatımla- iki felsefe okuluna dayandığı, iki felsefe okulu te
melinde yükseldiği ortaya çıkıyor: Birisi Mevlevilik, diğeri Alevilik, Bektaşilik, bu felsefe okulları 
ve aynı felsefe sistemine, yani varlıkta birlik, vahdetivücut anlayışına dayanırlar ve bu Anadolu hü-
manizmasının bu tasavvuf ve felsefe anlayışı giderek Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir yaşam 
biçimine dönüşmüştür, Anadolu ve Rumeli İslamiyet yorumunu oluşturmuştur. Bugün, Sayın Profe
sör Doktor Mehmet Aydın'm da Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul ettiği gibi, İslamın yüz on do
layında yorumu vardır: Bir tanesi Anadolu ve Rumeli İslamiyet yorumudur ve bu kutsal çatı altında 
şu an bulunuyorsak bu yoruma büyük ölçüde bağlıdır bu mevcudiyetimiz. Bu nedenle, Mevlânâ'yı 
Anadolu felsefesinin bütünselliği içinde ele alırsak çok daha muhteşem bir noktaya varırız diye dü
şünüyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tütüncü. 
Sayın Erdem... 
ORHAN ERDEM (Konya) - Engellilerle ilgili... 
BAŞKAN - Engellilerle ilgili olarak, buyurunuz Sayın Erdem. 
Lütfen, çok kısa olursa... 
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3.- Konya Milletvekili Orhan Erdem 'in, Dünya Engelliler Günü ve Özürlüler Haftası 'na ilişkin 
açıklaması 

ORHAN ERDEM (Konya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben de grubu
muz ve şahsım adına, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Geçen dönem Parlamentosu ve bu 
dönem, bu konuda cumhuriyet tarihinin en duyarlı Parlamentoları olarak tarihe geçecektir. Biz, Özür
lüler Yasası'yla, 2022 ve 2028 sayılı yasalarla engellilerimize çok büyük kolaylıklar getirdik ama 
hâlâ sorunların devam ettiğini de biliyoruz. Eğitimleriyle ilgili, Bakanlığın çalışması yılbaşında ta
mamlanacak. Daha iyi bir eğitim ortamı, istihdama dönük de kota dahilindeki işçilerin işveren payını 
-istihdamı hâlinde engellilerin- hazinenin karşılaması gibi geçtiğimiz aylarda çıkardığımız çok yeni 
kanunlar var. Şu anda da gündemimizde Uluslararası Engelliler Sözleşmesi var. İnşallah, bugün yarın, 
en kısa zamanda bunu da çıkararak ulusal ve uluslararası düzeyde kontrolünü de sağlamış olacağız. 

Ben kısaca, ülkemizdeki tüm engellilerin engellerini aşacağımız bir ortamın hazırlanması nok
tasındaki görev bilincimizle kendilerine, grubum, şahsım, tüm vekillerimiz adma saygılarımı sunu
yorum. 

Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdem, katkılarınız için. 
Sayın Özkan, siz ne için söz istemiştiniz? 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Özürlüler için efendim. 
BAŞKAN - Buyurunuz, lütfen çok kısa olsun, bir dakikayı geçmeyiniz, rica ediyorum. 

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, Dünya Engelliler Günü ve Özürlüler Hafta
sı 'na ilişkin açıklaması 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Dünya Engelliler Günü'nü canıyürekten kutluyorum. Ülkemiz genelinde 8.5 milyon yürüye

meyen, konuşamayan, duyamayan, göremeyen engellerimizin Engelliler Günü'nü kutluyor, onlara, 
yaklaşan bayramlarında mutluluklar diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özkan. 

Sayın Kaplan, siz hangi konuda söz istemiştiniz? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Ben de bir dilekte bulunuyorum... 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, Dünya Engelliler Günü ve Özürlüler Haftası 'na ilişkin 

açıklaması 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Dünya Engelliler Günü dolayısıyla biz gerçekten 1,5 milyon insa

nımıza göstereceğimiz yaklaşımın sosyal devlet olmanın temelini teşkil edeceğini düşünüyor, bu 
duyguyla bütün taleplerinin Meclisimiz tarafından dikkate alınmasını diliyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz "Habur Sınır Kapısı'nda karşılaşılan sorunlar" 

hakkında söz isteyen Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'e aittir. 
Buyurunuz Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
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IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 
3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısı 'nda karşılaşılan sorunlara ve 

alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı 

YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem Gaziantep 
için hayati önem taşıyan, ticari yaşam ve ihracatçılar için büyük önem arz eden Habur Sınır Kapı-
sı'nda son aylarda yaşanan sıkıntılar için söz aldım. Yalnız, üç dört gün içerisinde büyük bir rahat
lamanın olduğunu da öğrenmiş olmak bana büyük mutluluk verdi. Bu nedenle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ayrıca, bugün 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Dünya ortalamasında en yüksek oranda engel
liye sahip olan ülke olarak engellilerimizin bu gününü kutluyor, kendilerine aydınlık ve umut dolu 
yıllar diliyorum. Ayrıca da yasal düzenlemelerinin yaşama geçmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep, güneydoğuda ihracat ağırlıklı, sanayi ağırlıklı ve esnaf ağırlıklı 
bir kenttir. Günümüz dünyasında yaşanan global finansal kriz, maalesef tüm ülkemizdeki büyük kent
lerde büyük sıkıntıları yarattığı gibi kentimizde de büyük olumsuzluklar yaratmıştır. Özellikle on üç sınır 
kapımızdan en önemlisi olan Habur Sınır Kapısı, kentim ve civarındaki kentler için büyük önem arz et
mektedir. Sadece ocak-ekim arasında Türkiye'nin tümünde 2 milyar 675 milyon dolar olan ihracatı
mız, Gaziantep için 921 milyon dolar seviyesindedir. Bu da yüzde 35'lik bir oranı işgal etmektedir. 

Son zamanlarda Habur Sınır Kapısı'nda araç geçişlerinde yaşanan sıkıntı çok büyük yığılmalara 
ve navlun ücretlerinin artışına, ihracat bağlantılarının iptal edilmesine, şoför esnafımızın da çok 
büyük ölçüde mağduriyetine neden olmaktaydı. Tabii, bu sorun palyatif tedbirlerle çözülemez, ka
lıcı, köklü çözümleri bulmak lazım. Özellikle günümüz dünyasında dış pazarların daraldığı bir or
tamda, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın ve Afrika ülkelerinin büyük önem arz ettiği bir ortamda, bu 
sıkıntının ilgili bakanlarımızca önemle üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, Gaziantep bu sıkıntılara bir günde, iki günde, üç günde gelmedi. Özellikle AKP Hükü
metinin yanlış teşvik uygulaması, etrafının teşvikli illerle kuşatılmış olması ve yıllarca -22 Temmuz 
seçimi de dâhil- siyasetçilerin onların bağırışına ses vermemeleri, onların çağrılarına cevap verme
meleri maalesef tekstili tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de darboğaza sokmuştur. 

Sadece 15 Eylülden itibaren kasım sonuna kadar 6.500 kişi işinden olmuştur, tekstil işçileri 
işinden olmuştur ve kapı dışarı edilmiştir değerli arkadaşlarım. Esnaf perişandır. Esnafa "can suyu" 
adı altında verilen krediler önemli gibi görülebilir, ama bu ne biçim krize alınan ciddi tedbirlerdir ki 
-bundan önce can suyu ödemesi bayan girişimciler için 30 milyar, erkek girişimciler için 25 mil
yardı- bunun ödemeleri 6 aylık dilimler hâlinde yapılırken ve 18 aylık süredeyken 15 aya düşü
rülmüştür. Biz kriz içerisindeyken daha rahatlatıcı tedbirler mi alacağız, yoksa esnafı aylık ödemelerle 
daha çok darboğaza mı sokacağız? Esnaf Kefalet Kooperatifi 24 ay süre tanıyor, ama "can suyu" 
tabir edilen kredide eski 18 ay 15 aya düşüyor ve aylık ödemelere bağlanıyor. Bu çok yanlıştır. 

Kriz için alınması gereken tedbirler ciddiyetle alınmak zorundadır, bütüncül alınmak zorunda
dır ve kamuoyuyla paylaşılmak zorundadır, esnafla paylaşılmak zorundadır. Bir bakan ayrı bir şey 
açıklıyor, bir bakan ayrı bir şey açıklıyor! Sonra, piyasaya güven vermek istiyorsak bunun açıklanış 
biçimi Sayın Başbakanın ağzıdır. Sayın Başbakan "Kriz miriz yok." veya "Kriz inişe geçti." diyerek 
bu krizi göz ardı edemez değerli arkadaşlarım. 
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Ayrıca da kredi kartı mağdurları her kentte olduğu gibi Gaziantep'te de çok büyük önem arz et
mektedir. Kredi kartı mağdurlarının sorunu ivedilikle çözülmelidir. Tüketici kredisi alan vatandaş
larımızın çoğu intihar aşamasına gelmiş, Allah korusun! Bu krizin sosyal patlamaya dönüşmemesi 
için alınması gereken tedbirler geç kalınmadan alınmalıdır. 

Esnaf ve sanayi ağırlıklı olan kentimizde çiftçi de önemli. Çiftçilerimiz maalesef fıstıkta, zey
tinde perişan oldular. Biz bu kürsülerden söylememize rağmen Sayın Tarım Bakanı lütfedip de "Fıs
tıktaki sorun nedir?" diye inceleme zahmetinde bulundurmadı, "Zeytinde sorun nedir?" onu inceleme 
zahmetinde bulundurmadı. Bugün, bakın, Arabanlı çiftçiler "Pamuk ekmeyeceğiz" diye çarşaf çar
şaf basın bildirisi açıklıyorlar birleşerek. Ziraat odaları panikte, ziraat odaları telaş içerisinde. Su
lama elektrik borcu, çok büyük ölçüde çiftçiyi perişan ediyor. Haciz uygulamasıyla karşı karşıya 
kalan çiftçilerimiz, maalesef tarlasında ekin ekmek için çaba göstermiyor değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Gübredeki fiyat artışları, mazottaki fiyat artışları, ürünlerinin 
değer etmemesi, bunlar, tüm ekonomiyi olduğu gibi Gaziantep ekonomisini de çok büyük ölçüde 
olumsuz etkilemektedir. 

Bu tedbirler acilen alınmalıdır, KDV indirimi acilen yapılmalıdır, esnafımıza can suyu kredisi 
yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca kredi kartı mağdurlarının ve tarım çiftçilerinin sorunlarına, özel
likle borçlarına yeni bir çözüm getirilmelidir, elektrik borçları yeniden yapılandırılmalıdır. 

Bunlar o kadar zor şeyler değil. "Geliştik" diyoruz, "Büyüdük" diyoruz, "Şu kadar döviz rezer
vimiz..." diyoruz ama ortada hiçbir şey yok değerli arkadaşlarım. Sadece reel sektörü kurtarmak 
yetmez, tüketici ve üreticiyi kurtarmak zorundayız. Bunun için bütüncül tedbirler almak zorundayız. 
Bunları almadığımız takdirde vakit çok geç olmuş olacaktır ve bunun da altında hepimiz ezileceğiz, 
siyasi parti ayrımı yapmadan hepimiz ezileceğiz. 

Bu insanlar bizim insanımız. Bu toplumun rahat, huzur içerisinde yaşamasını istiyorsak, Kurban 
Bayramı'na sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde girmesini istiyorsak, acil umut verici tedbirleri 
açıklamak zorundayız değerli arkadaşlarım. İşçiler böyle perişan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bitiriniz Sayın Ağyüz. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Ayrıca da sözleşmeleri yenilenmeyen, kapıda bekleyen işçileri

miz var. Örneğin, Gaziantep'te 250 işçi, Büyükşehrin önünde yıllardır direniş yapıyor, aylardır dire
niş yapıyor. Belediye-İş Sendikasının sözleşmesi yapılmıyor, emeklilerimiz perperişan. 

Bayram üzeri bu sorunları çözerek onları mutlu etmemiz gerekirken, maalesef, biz Parlamento 
olarak, çok ivedi olmayan yasalarla uğraşıyoruz. Halkımız altı yıldır çok çekti. Onların umudu, ön
celikle bu krizden kurtulmak için dua ediyorlar, ondan sonra da altı yıldır ülkemize ve halkımıza 
ekonomik sıkıntı yaşatan AKP İktidarından kurtulmak için dua ediyorlar. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağyüz. 
Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Yazıcı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI (İstanbul) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gündem dışı konuşan arkadaşımızın, gündem notunda Habur Sınır Kapısı'ndaki gelişmelere 
ilişkin değerlendirme yapacağı yazılıydı. Bu sebeple de söz aldım ama konuşmasının bütününü dik
kate aldığımda şunları ifade etmek istiyorum: Bugün Türkiye'nin düne kıyasla -her alandaki çalış
maları şöyle göz önüne getirdiğimizde- çok daha iyi seviyede olduğunu aklıselim sahibi her bireyin 
söylemesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bugün Dünya Özürlüler Günü'nü kutluyoruz. Elbette ki, diliyorum ki özürlülerimiz çok daha iyi 
bir hayata, çok daha müreffeh bir ortama kavuşsunlar. Ama şu hakkı da vermek gerekir: Bu güzel ül
kemizde, Türkiye'de hemen her kesimin hukukunu hukuk devleti ölçütlerini dikkate almak suretiyle, 
sosyal devlet olmanın gereklerini gözeterek hayata geçiren ve bunu yasalaştıran ilk ve tek iktidar 
AK PARTİ İktidarı olmuştur. 

Gerçekten, İktidarımız döneminde özürlülerin hukukunu oluşturduk ve AK PARTİ İktidarından 
önce Türkiye'de özürlüler vardı, binlerce milyonlarca vardı ama bunların bir hukuku yoktu. Bunla
rın hak ve hukukları nasıl korunacak, nasıl gözetilecek, topluma entegrasyonları nasıl sağlanacak, 
bunları bir çerçeve içerisinde ele alan bir yasal düzenleme yoktu. Türkiye bundan yoksundu ve ilk 
defa AK PARTİ İktidarı özürlüler hukukunu oluşturmuştur. Özürlülerine, engelli vatandaşlarına sahip 
çıkmıştır ve pek çok kamu kuruluşu bu alanda, bu vatandaşlarımızın sorunlarını gidermede onlara yar
dımcı olmak noktasında, maddi imkân sağlamak noktasında görevlendirilmiş ve bu görevler de har
fiyen yürütülmektedir. 

Habur Gümrük Kapısı'na gelince, Habur Gümrük Kapısı'nda bir sorun yaşandı ama Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti her sorunu gündemine almakta ve tek tek çözüme kavuşturmaktadır. Basını izle
diyseniz, takip ettiyseniz bu sorun bir ay önce dile getirilmiştir, TİM Başkanı dile getirmiştir ve hemen 
müdahale etmişizdir. 2 müfettiş görevlendirdik, yerinde tespitler yaptı, raporlarım aldık. Rapor aldık
tan sonra da eylem planımızı icraata geçirdik ve artık Habur'da sözü edilen sorun yaşanmamaktadır. 

Rakam vermek istiyorum: 1 Kasım tarihi itibarıyla Habur Gümrük Kapısı'ndan giren çıkan araç 
sayısı 2.627 iken 27 Kasım tarihinde bu rakam 4.300'e erişmiştir. 24 tane gümrük memurunu deği
şik gümrük müdürlüklerinden "acil" kaydıyla bu kapıda görevlendirdik geçici olarak ve sorunu bu 
çerçevede çözmüş bulunuyoruz. Elbette ki diğer kamu kurum ve kuruluşları, Jandarma, İçişleri Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı da personel takviyesi yapmıştır. Ümit ediyorum ki bundan sonra Habur'da 
bu tür birikim sorunu yaşanmayacak. 

Ama şimdi tersine bir sorun oluyor. Kapıdaki yığılmaları sona erdirdiğimiz için bu defa da nak
liyeciler veya nakliye faaliyetinden rant sağlayanlar rahatsız olmuştur. Bir tırın Mersin'den Kuzey 
Irak'a gidiş ücreti 1 Kasımda 4.500 dolar iken 27 Kasımda 3.100 dolara düşmüştür. Navlun ücreti Ha-
bur'dan Kuzey Irak'a ton başı 105 dolar iken 27 Kasımda 38 dolara inmiştir ve bugün bana söyle
nen rakam 15 dolar seviyesine düşmüştür. Tabii bundan rahatsız olan bir kesim var, bunlar da şimdi 
bu kuyrukların var olmasını, devam etmesini istiyorlar. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. 

Düzen hukuki çerçevesi içerisinde devam edecek, sorunlar takibimiz içindedir ve Hükümetimiz 
hiçbir zaman dünyada yaşanan krizi hafife almamıştır. Her gün bir paket talep edilmektedir. Hükü
metimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Başbakanımızın da demin ifade edildiği tarzda "Kriz miriz 
yoktur." şeklinde bir beyanı kesinlikle olmamıştır. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Kriz inişe geçti, ne zaman sonuçlanacak bu çalışmalar? 
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MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Dinle, dinle! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI (Devamla) - Elbette ki 
bu çok temel konuları günbegün ayaküstü her yerde konuşmanın doğru olmayacağını takdir edersi
niz ama bu konu, her zaman, Hükümetimizin gündem maddelerinin başında yer almaktadır ve ilgili 
bakanlıklarımız, ilgili kamu kuruluşları, sosyal paydaşlarla ekonomiyle ilgili meslek örgütleriyle bir
likte bu çalışmaları yürütüyorlar. Elbette ki her birimizin de bu alanda üzerine düşen görev bu konuda 
ülkemizin çok az zararla bu süreci atlatması yönünde olması gerekir. Birey olarak, milletvekili ola
rak, toplumsal sosyal kategorilerin temsilcileri olarak dile getirmemiz gereken hususlar böyle olma
lıydı diye düşünüyorum. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcı. 

Sayın milletvekilleri, 2009 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşme programında 
daha önce 21/12/2008 olarak belirlenen Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin 
bütçe görüşmelerinin tarihi 23/12/2008 olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu bütçeler 23/12/2008 Salı günü 13 'üncü turda Adalet Bakanlığı bütçesiyle birlikte gö
rüşülecektir. Size saygıyla duyurulur. 

Şimdi, gündeme geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96)(x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 

Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

İkinci bölüm 31 ila 60'ıncı maddeleri kapsamaktadır. 

İkinci bölüm üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırşehir Milletvekili Metin Çoba-
noğlu konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Çobanoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA METİN ÇOBANOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(x) 96 S. Sayılı Basmayazı 26/11/2008 tarihli 22 'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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Sözlerimin başında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerimizin bu gününü 
kutluyorum. Ayrıca yaklaşmakta olan mahallî idareler seçimlerine de bir gönderme yaparak, mahallî 
idarelerimizin engellilerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmalarını, seçim beyanname
lerinde de bu konuyu ele almalarını da özellikle vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nın geçen haftadan beri Genel Kurulumuzda 
görüşmelerine devam edilmektedir. Ama bu görüşmelerde gördüğümüz sonuç şudur: Bütün, hem ge
neli üzerinde hem maddeleri üzerinde çok ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Görüştüğümüz bu kanun ta
sarısı eğer kanunlaşacak olursa, cumhuriyet tarihimizin üçüncü Türk Ticaret Kanunu olacaktır. 

Tabii, bu daha önce de İç Tüzük'ün 77'nci maddesine göre Genel Kurula getirilen bütün ka
nunlarda olduğu gibi tartışmalar devam etmektedir. Keşke bu tasarı Adalet Komisyonumuzda, alt 
komisyonumuzda daha detaylı olarak incelense, oradaki arkadaşlarımızın görüşleri, parti gruplarının 
görüşleri alınıp daha olgunlaştırılarak getirilse idi, belki Genel Kurulda bu kadar tartışmalara neden 
olmayacaktı. 

Tabii, tartışmaların tasarının kanunlaşmasından sonra da kamuoyunda devam edeceği kanaati 
bende hâkim, bu konu üzerinde düşünen, çalışan arkadaşlarımızın hepsinde de böyle bir kanaat hasıl 
olmuştur. 

Tabii, şunun da altını çizmek istiyorum: Bu tasarı bir emeğin ürünüdür ama, keşke Genel Ku
rula gelirken bu komisyonlarda daha detaylı şekilde incelenip, buradaki bu kadar fazla önergeye, bu 
kadar fazla tartışmaya da neden olmasa idi. 

Değerli milletvekilleri, hukuk sistemimiz içerisinde ticaret hukuku Ticaret Kanunu'na göre çok 
daha geniş bir alanı kapsamaktadır ama ticaret hukukumuzun temeli Ticaret Kanunu'dur. Bugün, 
işte, görüşmekte olduğumuz ve kanunlaşırsa üçüncüsü olacak Türk Ticaret Kanunu'muzun ilki 1926 
yılında, ikincisi 1956 yılında kabul edilmiş, üçüncü tasarı üzerinde de görüşmeler devam etmekte
dir. Ama daha geriye gidecek olursak, Ticaret Kanunu birikimimize bir bakacak olursak, 1850 yılında 
1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu'nun alelacele tercüme edilip kabul edilmesiyle Ticaret Kanu-
nu'yla tanışmışız, ama bu 1850 yılında yapılan acele tercüme birçok eksiklikleriyle gündeme gelmiş 
ki o tarihe kadar Fransız Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler de bu tercüme içerisinde yer al
madan gündeme gelmiş. 

Tabii, hâl böyle olunca, 1908 ve 1916 yıllarında kurulan layiha komisyonlarıyla Ticaret Kanu-
nu'muzu, yani Kanunname-i Ticaret'i değiştirme çabaları, gayretleri gözleniyor ama Birinci Dünya 
Savaşı'nın araya girmesiyle bu çalışmalar da başarıyla sonuçlandırılamıyor. Tabii, Birinci Dünya Sa
vaşı ve ertesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle birlikte yeniden bu çalışmalar ele alınıyor 
ama 1908'deki ve 1916'daki Kanunname-i Ticaret üzerindeki yapılan layiha çalışmalarının ikisinde 
de ortak olan kısım, Mecelle'nin gündemde kalacağı, Mecelle'nin yürürlükte kalacağı varsayımıyla 
bu düzenlemeler, bu hazırlıklar yapılıyor. Ama 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 
birlikte 1916'daki layiha çok fazla da incelenmeden, üzerinde çok fazla da değişiklikler yapılmadan 
Medeni Kanun'la birlikte 1926'da ilk Türk Ticaret Kanunu'nu kabul etmiş oluyoruz. 

Tabii, buradaki sıkıntı şu: Mecelle yürürlükte kalacakmış varsayımıyla hazırlanmış layihanın 
alelacele 1926'da Türk Medeni Kanunu'yla birlikte çıkarılmış olması, bir müddet sonra Türk Tica
ret Kanunu üzerindeki tartışmaların açılmasına ve devam etmesine neden olmuştur. Tabii, bu tartış
malar neticesinde yine Profesör Hirsch ülkemize çağırılarak, yeni bir Ticaret Kanunu veya mevcut 
Ticaret Kanunu'nun ıslahı ve tadili noktasında çalışmalar yaptırılmış, bu çalışmalar uzun süre devam 
etmiş. Daha sonra 1956 yılında bu çalışmaların esas alındığı layiha, yine Meclisimiz tarafından on 
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beş günlük inceleme süresi içerisinde hiçbir yeni önerge verilmeden, değişiklik yapılmadan Mecli
simize getirilmiş bir kül hâlinde kabul edilmiş ve 1957'de de yürürlüğe girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yani bizim ikinci Türk Ticaret Kanunu'muz 1957'den beri, aşağı yukarı 
elli bir yıldır bize hizmet etmektedir. Çağdaşları arasında da -yine gerekçeden söylüyorum- saygın 
bir yeri olan bu Ticaret Kanunu bugünkü tasarıyla da değiştirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu tasarının gerekçesinde neden değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna 
bakıldığında, birinci olarak karşımıza Avrupa Birliği çıkmaktadır. Bu Mecliste son yıllarda çıkarılan 
birçok kanunda olduğu gibi burada da Avrupa Birliğine üye olacağımız, kesin üye olacağımız var
sayımından yola çıkarak, Avrupa Birliği müktesebatını da olduğu gibi kendi hukuk kurumumuza ak
tarmak gayreti içerisinde bu çabayla bu tasarı Genel Kurulumuza gelmiş olmaktadır. 

Bir kere şunu hiç doğru bulmuyoruz: Yani biz yapacağımız değişiklikleri ülkemizin ihtiyaçları, 
hukuk kurumumuzun ihtiyaçlan, ülkemizin gerçekleri göz önüne alınarak bu değişiklikleri veya yeni 
kanunları yapmamız gerektiğini... Ama bu kanunları yaparken de tabii ki Avrupa Birliği müktese-
batıyla uyumlu olmasında hiçbir mahzur yok. Onun altını çiziyorum. Ama Avrupa Birliğinin Avrupa 
Birliği müktesebatını, hiçbir değişiklik yapmadan, olduğu gibi iktisap etmek hiçbir Avrupa ülkesinde 
de yapılmış bir şey değil. 

Bakın değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği müktesebatı hukuku bir gelişim halindedir, henüz 
o süreç tamamlanmamıştır. Avrupa Birliği hukukunda da zaman içerisinde birçok yenilik, birçok ge
lişme meydana gelecektir. Bu süreç devam ediyor. Şimdi, bunu dikkate almadan, bütün Avrupa Bir
liği müktesebatını alıp, olduğu gibi alıp böyle bir düzenleme yapmakla... Nasıl 1926'da Mecelle 
yürürlükte kalacakmış gibi yaptığımız kanun kanunlaştığının hemen akabinde tartışmaya açıldıysa, 
bugün, burada bu tasarı da kanunlaştıktan sonra, bir müddet sonra çok ciddi eleştirilere, tartışmalara 
neden olacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, gerekçelerin bir tanesinde de teknolojik gelişmelerden bahsediliyor. Doğ
rudur. Özellikle İnternet ile ilgili gelişmelerin Türk hukuku içerisinde, ticaret hukuku içerisinde yer 
alması gerektiğinden bahsediliyor gerekçede. Tamam buna da hak veriyoruz, ama kanuna baktığı
mızda şirketlere web sitesi kurma zorunluluğu dışında herhangi bir yenilik getirmiyor. Keşke bu
nunla birlikte elektronik genel kurullar, faturaya elektronik ortamda itiraz gibi konular da bunun 
içerisinde getirilebilseydi bu yenilikleri Türk hukukuna, ticaret hukukuna katmak noktasında daha 
ileri bir noktaya getirebilirdik. 

Değerli milletvekilleri, yine Türk parasından altı sıfırın atılması... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
METİN ÇOB ANOĞLU (Devamla) - ... bunun da bir kanunla kabul edilmesi, yine Medeni Ka-

nun'umuzda yapılan değişikliklerin, Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerin de Ticaret Ka-
nunu'muzu etkilediğinden ve bu değişikliklerin Ticaret Kanunu'na da katılması veya Ticaret 
Kanunu'nda da yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yine ayrıca bu kanunla ilgili şu sıkıntıyı da yaşayacağız: Borçlar Kanu-
nu'yla, Medeni Kanun'la sistematik noktasında, dil noktasında ciddi problemleri vardır. Ayrıca Me
deni Kanun'un ayrılmaz bir parçası olan Borçlar Kanunu'yla Türk Ticaret Kanunu eş zamanlı 
görüşülebilseydi, sistematik ve dil açısından uyumlu olabilseydi, hatta Borçlar Kanunu'muzu Türk 
Ticaret Kanunu'ndan önce görüşmüş olabilseydik bu konuda daha uygun olurdu diye düşünüyorum. 

- 4 2 5 -



TBMM B:25 3 .12 .2008 O: 2 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çobanoğlu, lütfen sözlerinizi bitiriniz. 

METİN ÇOBANOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum. 

Yine çağdaşları arasında saygın bir yeri olduğu ifade edilen mevcut Ticaret Kanunu'muzun sis
tematiği ve madde numaralan korunabilseydi elli yıllık birikimin, hukuki birikimin, mahkeme içti
hatlarının da bu noktada korunabileceği düşüncesindeydik ama maalesef bu tasarıda bunları 
göremiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tasarının kanunlaşma sürecinde ve kanunlaştıktan sonra da 
daha uzun yıllar tartışmaların devam edeceği kanaatindeyim. 

Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çobanoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Rahmi Güner konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA RAHMÎ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ti

caret Kanunu'nun ikinci kısmı üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ticaret Kanunu'nun bu kısmında ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme 
adı, dördüncü kısmında da haksız rekabetle ilgili konular işlenecektir. Bu konuların, genellikle üze
rinde bazı değişikliklerin yapılması hususunda grubumuz adına önergeleri hazırladık, bazı noksan
ları tamamlama düşüncesindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, Türkiye'de iş hayatını, Türkiye'deki istihdam durumunu, Tür
kiye'deki üretim durumunu hazırlayan ve bunu koordine eden ve bunun oluşumunu sağlayan bir ka
nundur. Her ne kadar ana kanun niteliğinde olsa bile, bu kanundan daha önce Türk borçlar kanunu 
daha öncelik taşımaktadır ve bu kanun da 23'üncü Dönem oluşturulan komisyon tarafından hâlen 
görüşülmektedir. Biz kişisel görüşümüz olarak, grup görüşümüz olarak, bu Türk borçlar kanununun 
daha önce görüşülmesini savunuyoruz ve bu kanun görüşüldükten sonra Ticaret Kanunu'nun gün
deme gelmesini, devamlı, ısrarla söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, Türk Ticaret Kanunu şu anda gündemimize gelmiş bulunmak
tadır. Daha önceki konuşmacıların belirttiği gibi ben de ısrarla şunu söylüyorum: Bu kanunun şu 
anda büyük bir zorunluluk arz etme durumu var, kabul ediyorum ama bu kanunun bu kadar acilen 
gündeme gelmesinin nedeni de Avrupa Birliğinin, Avrupa'daki birçok devletlerin baskısı ile gün
deme, bugün Meclise getirildiği görüşündeyim. Çünkü bu kanun 22'nci Dönem komisyonu tarafın
dan görüşülmüş ve İç Tüzük'ün 77'nci maddesine göre hâlen Komisyonumuz tarafından 
görüşülmemiştir ve direkt bu madde doğrultusunda Meclisin gündemine gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha değinmek istiyorum. Ben Türk Ticaret Kanunu'nun geç
mişi hakkında konuşmak istemiyorum. Ama şu andaki Türkiye'de bu Ticaret Kanunu kabul edilirse 
nasıl uygulanacak? Kimlere uygulanacak? Uygulanma sahasının durumu nasıldır? O konuda dur
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, tarihinin en büyük bunalım dönemini yaşamaktadır. Dün burada 
konuşan bazı bakanlar ve konuşan bakanların birçokları Türkiye'yi sanki üretici açısından, esnaf açı
sından, ticari işletmeler açısından güllük gülistanlık şeklinde tarif etmektedirler. 
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Değerli arkadaşlarım, bundan bir sene önce ve şu anda Anadolu'da kan ağlayan üretici vardır. 
Onlar hakkında da bu Hükümet hiçbir tedbir almamıştır ve yine şunu söylüyorum: Anadolu'da küçük 
ve orta boy işletmelerin hepsi yok olmuştur. Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme adı altında özel-
leştirilerek tamamen başkalarına peşkeş çekilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Anadolu işletmesi, Anadolu üretimi hem üretim açısından hem işçi is
tihdamı açısından Türkiye'nin en büyük üretim kaynaklarıydı, maalesef bunların hepsi yok oldu. 

Şimdi, küresel krizin Türkiye'yi vurduğu devamlı tartışılıyor. Değerli arkadaşlarım, Anadolu'yu 
bu kriz bir sene, iki sene, üç sene önce vurdu. Tamamen iş sahaları yok oldu. Üretim sahaları tama
men durdu. Pamuktan alın, incirden alın, üzümden alın, tütünden alın, nerede bu üretim sahaları? 
Fındık sahaları ne oldu? Bu üreticilerin durumu ne oldu? Hangi tedbirleri aldınız? Burada çok gül
lük gülistanlık söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbirisi gerçeğe uygun değil. Gidin Anadolu'ya üreticinin arasına girin, 
bakın, sorunlarını görün değerli arkadaşlarım. Burada konuşmakla olmuyor. Lütfen, lütfen tüm par
lamenter arkadaşlarımız üreticinin arasına girsin, bu işletmelerin sahipleriyle görüşsün, Anadolu'da 
durumun ne olduğunu görürüz değerli arkadaşlarım. Bugün yıldızı parlayan -biraz önce konuştu çok 
değerli arkadaşlarım- Antep, Denizli, Kayseri, Bursa, İzmit gibi illerimizde işletmelerin nasıl mağ
dur olduğu görülmektedir. Bu, burada, değerli arkadaşlarım, açıkça söyleniyor. Ben şunu söylüyorum: 
Hükümet şu anda hiçbir tedbir almamıştır. 350 milyon YTL bir yardım paketi sunmakta. 

Değerli arkadaşlarım, bu paket, Sayın Başbakanın bir şirkete tanımış olduğu, bir şirkete kamu 
bankasından sağlamış olduğu 750 milyon doların yanında çok az kalmaktadır. Bu 350 milyon YTL'yi 
eğer dolar bazına vurursanız 250 milyon dolar eder ama bir şirkete 750 milyon dolar sağlandı. De
ğerli arkadaşlarım, Hükümet, bu parayı Anadolu esnafına, Anadolu'daki işletmelere tanımış olsaydı 
bu kriz hafif bir şekilde atlatılırdı. Biz, televizyonlarda, ağlayan, gözyaşı döken, gözyaşını su diye içen 
o emekçileri göremezdik değerli arkadaşlarım. Devlet bunlara sahip çıksın, biraz vicdanları sızlasın 
değerli arkadaşlarım. 

Şu anda ekonomide iki tane teori çıktı, bir tanesi: Krizin teğet geçtiği teorisi. İnşallah bundan 
sonra doktora yapacak olan ekonomistler bunları esas alır. Çok Değerli Komisyon Başkanı da tica
ret hukukunda teğet geçmenin ne olduğunu bir teori şeklinde açıklar. 

Değerli arkadaşlarım, yine bütün bu olumsuzlukların yanında, bütün bu kötü gelişmelerin ya
nında bir şey daha söylendi: Bu da ekonomiye, herhalde, hukuk terminolojisine girecektir "ham-
dolsun" şeklinde. Bunu da inşallah, bundan sonra hukuksal teoride göreceğiz. Bunu hep beraber 
inceleyeceğiz değerli arkadaşlarım. 

Şunu söylüyorum: Anadolu ağlıyor, Anadolu sızlıyor, İstanbul'da, Ankara'da büyük işletmeler 
tamamen kilitle kapanıyor. Biz hâlen tedbir paketini sunmadık, ne yapacağımız belli değil. Hükümet 
olarak hangi tedbir alınacağı belli değil değerli arkadaşlarım. Yine başta söylediğim gibi, sayın ba
kanlar buraya çıkıyor, güllük gülistanlık şeyden bahsediyor. Tepeye çıktık, aşağı inişi söylüyorlar. 
Hangi iniş arkadaşlar? Her akşam 1.500,2 bin, 3 bin tane işçi çalıştıran, istihdam eden kuruluşlar ka
panıyor değerli arkadaşlarım. Televizyon programlarında görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz; bu 
halkın ağlamasını görüyoruz, çocuğunu okula gönderemediğini görüyoruz, evine, çocuğuna süt ala
madığını söylüyor değerli arkadaşlarım. Ekonomi bu mudur? Devlet yönetme bu mudur? 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet bir ekonomik krizle geldi, 2001 kriziyle geldi. Değerli arka
daşlarım, 2001 krizinden çok daha büyük bir kriz yaşamaktayız ve Hükümetin, maalesef, bu krize 
tedbir almadığını söylüyoruz, bir önlem almadığını söylüyoruz. Emeğin, insan gücünün en yüce 
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değer olduğunu herkes bilmektedir ama maalesef, hiçbir tedbir alınmamakta, her şey kötüye git
mektedir. Buna artık dur demenin zamanı geldi. Buna dur diyecek olan yüce Parlamentodur değerli 
arkadaşlarım. Gerçek uyarıları yapmalı, gerçek tedbirleri almalıdır. 

İşte, değerli arkadaşlarım, bugün gündemde olan, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı hangi 
işletmeye uygulanacak, hangi işletmenin durumunu düzeltecek, hangi rekabeti önleyecek? Üretim 
yok ki rekabet olsa değerli arkadaşlar! 

Değerli arkadaşlarım, hangi işletme tescil olacak? Yok ki! Hep kapanıyor işletmeler değerli ar
kadaşlarım. Ama biz, bu kanun tasarısında bugün tescili konuşacağız. Biz bu kanun tasarısında unvan 
konuşacağız. Hangi unvanı vereceğiz değerli arkadaşlarım? Yok ki sahası. Kim ticari işletme kurup 
da unvan alacak, unvan tescil ettirecek? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin manzarası bu. Türkiye'de böyle bazı kanunları boyama şek
linde kamuoyuna sergileyip burada konuşmayla olmuyor değerli arkadaşlarım. Türk ekonomisi kö
tüye gidiyor, bunu açıkça ortaya koymak lazım. Türk üreticisi perişan, Türk emekçisi perişan, Türk 
işletmecisi perişan ama tedbir yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Şunu söylüyorum: İki tane teoriyle gündeme geliyorlar. Başta 
söylediğim gibi "Teğet geçme", "Hamdolsun." ve bunlarla halk kandırılma noktasına geliyor. Şimdi 
de bir teori daha geldi, "İnişe geldik." Nereden inişe geldik biz? Ekonomide inişe geldik, ekonomide 
bataklığa geldik. 

İşte değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin bu manzarasında, Türkiye'nin bu ekonomik düzeyinde 
Türk Ticaret Kanunu'nu konuşuyoruz; Türk Ticaret Kanunu Türk ekonomisini, Türk işletmeciliğini, 
Türk esnafını nasıl düzenleyecek, nasıl daha iyi bir duruma getirecek, onu görüşüyoruz ama konusu 
kalmamış, konusu dağılmamış bir konudur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güner. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Bayındır. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Ticaret Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde Demokratik 
Toplum Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ticari alanda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de hak
sız rekabettir. Bu konu ikinci bölümün önemini de açığa çıkarmaktadır. Haksız rekabet konusunda 
çok ciddi sıkıntılar olmakla beraber, özellikle Avrupa Birliği hukukuna uyum sağlanması açısından 
atılacak önemli adımlar vardır. Genel olarak dürüstlük kurallarına aykırı olarak rekabeti bozan ey
lemlerin tümüne haksız rekabet denmektedir. Rekabetin sınırlamasına yönelik pek çok ülkede ey
lemleri engellemek için kamu hukuku ağırlıklı rekabetin korunması kanunları kabul edilmiştir. Aynı 
amaçla ülkemizde, 12/7/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. 

Rekabetin haksız olarak bozulması ise kaynağını Medeni Kanun'un 2'nci maddesinden alan dü
rüstlük kurallarına aykırı olarak rekabet etme hakkının kötüye kullanılmasıdır. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, rekabet yapmak, kişilerin girişim özgürlüğü içerisinde de
ğerlendirilebilecek bir haktır. Haksız rekabet kavramı ise rekabet etme hakkının dürüstlük kurallanna 
uygun olarak kullanılmasının teminine yönelik kurallar getiren ve bu hakkın dürüstlük kurallanna ay
kırı olarak kötüye kullanılması hâlinde gerekli müeyyideleri öngören kuralları kapsamaktadır. Bu çer
çevede, haksız rekabet kurallannın dayandığı prensip, özellikle ticari hayatta herkesin ahlak kurallanna 
uygun olarak kendi emeği nispetinde netice alması açısına dayanan emek ilkesidir. Bu prensibe göre 
esasen günlük yaşamın her alanında, özellikle ticari hayatta başarı kazanmak, ekonomik faaliyetlerini 
geliştirmek, kendi mal ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, talebini artırmak veya benzer faaliyetlerde 
bulunmak isteyen kişi, bu faaliyetlerini kendi haklı emeğine dayandırmak zorundadır. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi ülkemiz korsan yayıncılık cennetidir. Uluslararası kuruluşlara göre 
Türkiye dünyanın en kötü korsan piyasalarından biri olarak kabul edilmektedir. Korsan eser kulla
nımı, akla ilk gelen sokaklarda bandrolsüz satılan kitap, kaset ya da CD'yle sınırlı değildir. Hak sa
hibinden izin alınmadan çoğaltılan ya da topluma iletilen her ürün korsan eser kullanımıdır. Bu 
konuda bir türlü gereken önlemler alınmadığı gibi, dış yatırımcıların ülkeye yatırım yapmalarının 
önünde de en büyük engellerden bir tanesidir. Özellikle her alandaki yabancı markaların taklitleri 
Türkiye'de çok rahat bir şekilde üretilip ticareti yapılabiliyor. Bu da yabancı yatırımcının haksız re
kabet nedeniyle güveninin kınlmasına ve yatırım yapmaktan vazgeçmesine neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tasan ile öngörülen özel haksız rekabet hâlleri ve bunlann uygulamaya nasıl 
yansıyacağı hususu üzerinde özellikle durulmalıdır. Yürürlükteki Ticaret Kanunu'nun 57'nci maddesi 
ile görüşmekte olduğumuz tasarının 55'inci maddesi arasındaki temel fark, düzenlenmiş bulunan özel 
haksız rekabet hâllerinin sayısındadır. Tasarının 55'inci maddesinde toplam 22 adet özel haksız reka
bet hâli öngörülmüş olup bu sayı yürürlükteki Kanun'un 57'nci maddesinde 10'dur. Tasan ile mev
cut özel haksız rekabet hâllerine ek olarak 12 adet haksız rekabet hâli daha öngörülmektedir. 

Tasarının 55'inci maddesinde düzenlenen haksız rekabet hâllerine içerik olarak baktığımızda, 
mevcut Türk Ticaret Kanunu'nun 57'nci maddesinde düzenlenmiş olan hâllere ilave olarak getirilen 
haksız rekabet hâllerinin, rakipleri korumak yanında özellikle tüketicinin sömürüsünü engellemek ve 
kamu menfaatlerini korumaya ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak bu durumların uygulamaya nasıl 
yansıyacağı konusunda, özellikle bu durumların tespiti ve dava yoluyla talepleri yönünden fazla 
iyimser olmamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü genelde düşük rakamlarla alışveriş yapan tüke
tici yönünde uğranılan zararın dava yoluyla talebi pek tercih edilecek bir yol değildir. Bu nedenle, 
özellikle tüketici örgütleri ile ekonomik ve mesleki birliklerin, tasarı madde 56/3'te öngörülen da
vaları açma konusunda çok daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Ancak tüketici örgütleriyle 
ekonomik ve mesleki birliklerin dava haklannı kullanabilmeleri açısından zarar görme veya zarar teh
likesi şartının aranması bu yolun daha etkili bir şekilde kullanılmasına engel teşkil etmektedir. Çünkü 
bu haklar zaten mevcut kanunla tanınmış fakat bugüne kadar pek uygulanmamıştır. Tasanyla bu ko
nuda getirilen en önemli değişiklikle, anılan örgüt ve kuruluşlann dava haklannı kullanabilmeleri 
açısından üyelerinin haksız rekabet eylemlerinden zarar görme veya zarar tehlikesi içerisinde bu
lunmaları şartı kaldırılmıştır. Bunun ise uygulamaya nasıl yansıyacağını, bu haklar kendilerine tanı
nan, öngörülen kişiler ve diğer kişilerin bu haklarını kullanımdaki becerileri, mahkemelerin süratli 
karar vermesi ve kararın yerine getirilmesindeki etkinlik belirlemektedir. 

Rekabet genel olarak emeğin korunması ya da haksız yere kazancın önlenmesine dönük bir ted
bir olmasına rağmen, ne yazık ki şu anda Türkiye koşullarında kepenk kapatma rekabeti yaşanmak
tadır. Yani teorik olarak kanunda öngördüğümüz sistemli, işleyen bir mekanizma için geçerlidir. Ama 
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ne yazık ki şu an global kriz ve bu krizin en fazla etkilediği ülkelerden biri sıralamasında yer alan Tür
kiye bu krizin sonuçlarını bir yandan örterken, hayatın içinde toplum, esnaf, üretici bu kalite reka
beti yerine, daha iyi üretim rekabeti yerine ne yazık ki kepenk kapatma rekabetiyle yüz yüze 
kalmaktadır. Hükümetimiz bu konuda çok başarılı olmuştur. Kepenkleri kapattırma rekabetinde ba
şarılı bir rotada yer almaktadır. 

Umarız, bu siyasi iktidann bu gerçekliğim gören toplum bu konuda daha doğru siyaset tercihinde 
iyi bir rekabete girecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayındır. 
Şahıslar adına Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen. 

Buyurunuz Sayın Ekmen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 96 sıra sayılı 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

On yılı aşkm bir emeğin ve ortak aklın ürünü olarak gündemimize gelen Türk Ticaret Kanunu Ta
sarısı birtakım tartışmaları ihtiva etse de ticaret hayatımıza birçok kolaylık ve yenilik getireceği açıktır. 

İkinci bölümü oluşturan 30 ve 60'ıncı maddeler arasında ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme 
adına ilişkin hususlar yer almakta olup 54 ve 63'üncü maddeler arasında ise haksız rekabete ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. 

Bu bölümün, şüphesiz, en dikkat çekici ve ticari hayatımız açısından, fikrî ve sınai hakların te
minat altına alınması açısından en önemli düzenlemesi haksız rekabettir. 54'üncü maddede "Haksız 
rekabet" "Öz olarak ticari bir ilişkinin bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış bir reka
bet ortamında yapılmasının sağlanması." olarak tarif edilmiştir. Yasanın 55'inci maddesinde, alt fık
ralarıyla birlikte yirmiye yakın haksız rekabet fiili tek tek sayılarak belirtilmiştir. 

Yürürlükteki Yasa'da yer alan haksız rekabet sebepleriyle bu yasadaki düzenleme karşılaştırı
larak dikkate alındığında, ticari hayatta meydana gelen gelişmeler, yüksek mahkeme Yargıtayımızın 
içtihatları, uluslararası sözleşmeler, farklı gelişmiş ülkelerin haksız rekabete ilişkin mevzuatı ve Av
rupa Birliği müktesebatı esas alınarak söz konusu düzenlemeler yapılmıştır. 

Şüphesiz ki bu düzenlemelerin Türkiye'de gerek yerli sermayemizin gelişmesi ve yerli serma
yemizin kat ettiği ticari, sınai ve fikrî hakların teminat altına alınması gerekse de uluslararası dola
şımda bulunan sermayenin, özellikle reel sektörde hizmet gören farklı ülkelere ait sermayenin 
ülkemizdeki haklarının teminat altına alınması açısından çok önemli olduğu açıktır. 

Tasarının 56'ncı maddesi ve devamında ise haksız rekabetten mağdur olan tarafların hukuki 
hakları düzenlenmiştir. Böylelikle haksız rekabete dayalı olarak mağdur tarafın tespit, eda, tazminat 
ve ceza davaları ile sınai, fikrî ve diğer haklardan doğan mağduriyetleri teminat altına alınmıştır. 
Şüphesiz, gelişmiş ülkelerde ticari alanda sıklıkla karşılaşılan en büyük problemlerden biri haksız re
kabete dayalı hak ihlalleridir. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, elbette ki bu alanda çok yeni, 
çok farklı devrim niteliğinde birtakım değişikliklerin getirileceğini ileri sürmek doğru olmaz. Ancak 
mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda ve rekabetin korunmasına ilişkin kanunda yer alan yasal mevzua
tın, ticari hayatın, ticari işletmelerin ülkemizin gelişen sanayisinin, gerek ihracatla birlikte gerekse de 
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uluslararası doğrudan yabancı yatırımcının ülkemize gelmiş olmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan bir
takım hukuki teminatların bu yasayla birlikte daha ciddi şekilde uygulanabilir olduğu ve teminata bağ
landığı bir gerçektir. 

Bu bağlamda, yeni Türk ticaret kanunumuzun ülkemize ve ticaret hayatımıza hayırlar getirme
sini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ekmen. 

Şahıslar adına ikinci söz Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a ait. 
Buyurunuz Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 96 sıra sayılı Türk Tica

ret Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca bugün 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Bu vesileyle, değerli engelli 
kardeşlerimin bu günlerini kutluyor ve inşallah bundan sonraki süreçte de yapmış olduğumuz yasal 
düzenlemelerle birlikte çok daha sağlıklı engelsiz günler yaşanacağı umuduyla, kendilerine bugünün 
başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz almış olduğum bu ikinci bölüm 31 ile 60'inci maddeler arasını kap
samaktadır. Yaşayan bir sistem, âdeta bir organizma olan hukuk, çevrenin, yaşamın ve ilişkilerin ge
lişimi ve değişimi çerçevesinde kendini geliştirerek olaylara ve durumlara olan bakışını da 
yenilemektedir. Pek tabii ki, bu, tüm hukuk sistemlerinde olağan bir durum olarak karşımıza çık
maktadır. Bu bağlamda ele almamız gereken ve yenilenen Türk Ticaret Kanunu'nda da gelişen ve de
ğişen teknolojiyle beraber dünya ekonomik ve sosyal sistemi içerisinde sorunlara net, hızlı ve 
pürüzsüz bir şekilde cevap verebilecek şekilde ele alınması da kaçınılmazdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Avrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde ve 
uluslararası piyasalarla uyum çerçevesinde de konuya baktığımız zaman çağdaş standartlarda bir ti
caret hukuku düzenlemesi gerekliliğini de görmekteyiz. Ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adıyla 
haksız rekabete değinilen Türk Ticaret Kanunu'nun bu ikinci bölümünde getirilen yeniliklerle, biraz 
önce bahsettiğim gibi, doğabilecek olan sorunlara ve genel işleyişe dair çözümler yeniden ele alına
rak değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Ticaret siciline ilişkin hükümlerde Avrupa Topluluğunun şirketlere ilişkin birinci yönergesine ve 
eklerine uygun gelişmelerin ve gereksinimlerin gerekli kıldığı şekilde de değişiklikler yapılmıştır. 
Bunların başında, tescil ve ilana tabi konuların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda kul
lanıcılara sunulabildiği bir bilgi bankasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde kurulması 
gelmektedir. Bu yenilik, öncelikle elektronik ortamda çalışan yerel, daha sonra da tek merkezi tica
ret sicile geçişi kolaylaştıracaktır. 

İkincisi, ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumluluğu hakkındaki hü
kümlerin yeniden sisteme alınmasıdır. 

Bir üçüncüsü de görünüşe güven ilkesinin kanuna güçlü bir şekilde yansıması, hukuki işlemlerde 
sicilin olumlu işlevinin kesin çizgilerle tanımlanmasıdır. 

Yine, 6762 sayılı Kanun'da yetersiz kalan ticaret unvanının tecavüze uğraması hâlinde açılabile
cek davalar, istenebilecek tazminat ve zaman aşımı konuları açığa kavuşturulmuştur. Aynca, getirilen 
yeni kurallarla bu tasarının fikrî mülkiyete ilişkin kanun hükmünde kararnamelere uyumu da sağlan-
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mış bulunmaktadır. Genel olarak 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri temel alınarak ya
pılan düzenlemede de, az önce değindiğim üzere, gerekli düzenlemeler ve yapılan eklemelerle günün 
şartlarına uygun bir hâle getirilmesi çalışılmıştır. Özellikle ekonomik değerlerin para miktarı gibi gü
nümüz şartlarına uygun bir hâle getirilmesi sağlanmıştır. Avrupa Topluluğu şirketler hukukuna ilişkin 
yönerge de göz önünde bulundurularak mevcut kanunların revize edilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; diğer taraftan 6762 sayılı Ticaret Kanunu'na baktığımız zaman 
haksız rekabete ilişkin ilgili hükümlerin kaynağının 1943 tarihli İsviçre'nin haksız rekabete dair ka
nunu olduğunu görmekteyiz. Zaman içerisinde ve değişen, gelişen şartlar göz önüne alındığında bu 
kanunda ilgili ülkede yani İsviçre'de 1986 yılında gerekli değişiklikler yapılmış ve güncelleştiril
miştir. Türkiye ise ilk kez 1994 yılında rekabeti düzenleyen kanun hükümlerine sahip olmuştur. 1994 
tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ise İsviçre'den değil Roma Anlaşması'na 
dayanan Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden alınmıştır. Avrupa Topluluğu ülke
leri ise 2005 yılında yayımladığı haksız iş uygulamalarına ilişkin yönergeyle de tüketici merkezli 
olarak konuya yaklaşmış ve koruma altına almıştır. Bu bağlamda baktığımız zaman da yönergenin 
tasarıya yansıtıldığını görmekteyiz. 

Haksız rekabete ilişkin kuralların amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış 
rekabetin sağlanmasıdır. Yanıltıcı, incitici, kötüleyici beyanlar, aşırı reklamlar ve rekabet bozucu 
satış yöntemleri engellenmiş olacaktır. Haksız rekabet alanında ayrıca çağdaş içtihatlar ve öğretiyle 
oluşan birikim özenle korunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç olarak, görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Ka
nunu'nun ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor; çağdaş, günün şartlarına uygun, 
aksaklıkları önleyici, sorunlara hızlı ve makul bir şekilde cevap verebilecek olan bu yasa tasarısının 
Genel Kurulumuzdan geçeceği inancıyla ve ayrıca engelsiz bir yaşam dileğiyle hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aydın. 
Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. On beş dakika soru-cevap işlemi 

için süremiz var. 
Sayın İnan, Sayın Aslanoğlu, Sayın Kaplan, Sayın Akkuş, Sayın Yunusoğlu, Sayın Özkan, Sayın 

Durmuş, Sayın Aydoğan, Sayın Akçan ve Sayın Yalçın ilk gördüklerim, sisteme girmişlerdir. 
Süremiz on beş dakika olduğu için yarısını soru soracak arkadaşlara, yarısını da cevaba ayıra

cağım. Onun için, soru soracak arkadaşlarımızın, lütfen çok kısa bir şekilde, sadece soru sormalarını 
rica edeceğim herkes rahatlıkla sorularını sorabilsin diye. 

Süre başladı. 
Sayın İnan, buyurunuz. 
MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, şu anda hem Türkiye'de hem de Niğde ilimizde hem üretim hem de ticaret ne

redeyse durma noktasına gelmiştir. Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde ne yazık ki kırk yıldan beri 
kurulu bulunan şirketler bugünden itibaren işçi çıkarmaya başlamışlardır. Bazıları işçilerini yarıya, 
bazıları da tamamen fabrikalarını kapatmak suretiyle Niğde'deki üretim ve ticari faaliyetlerine son 
vermişlerdir. Bu, son derece tehlikeli bir hadisedir. Esas tehlikeli hadise teşvik uygulamasının yıl so
nunda dolacak olmasıdır. Niğde'de ve Türkiye'de diğer illerde teşvik uygulamalarının devam etmesi 
bu ekonomik krizden çıkışın bir noktası olarak görülebilir. Teşvik uygulamalarının uzatılmasını dü
şünüyor musunuz? 
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Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İnan. 
Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, geçen hafta da bahsettim, Çek Ka-

nunu'ndan dolayı, çekte cirantalar, ihtiyati hacizlerden dolayı artık tüm ticari yaşamlarını kaybet
mek üzeredirler. Hiçbir günahı... Sadece binlerce çek ciro etmiş, vermiş, vadelerine, bir ay, iki ay, 
on beş gün kala tüm çekleri aynı anda bir tüccara "Getir, bunu öde." dersen kimse bunu ödeyemez. 
O bankalar bu çekleri bu vadelerde bilerek almışlardır, bu kredinin tasfiyesinin bu şekilde yapılaca
ğını görerek almışlardır ama daha vadesi gelmeyen, bir insanın cirantadan dolayı... Bir çekte on ci
ranta varsa, on cirantanın üzerine aynı çekle ihtiyati tedbir kararı aldırıyorsun ve ihtiyati haciz 
uyguluyorsun. Bu insanların artık bankalarla tüm ilişkileri kesiliyor, diğer tüm bankalar üzerlerine ge
liyor. Onun için, Ticaret Kanunu'ndan daha büyük, daha önemli konu budur, bugün piyasanın içinde 
olduğu koşullar da budur. Mutlaka mutlaka bunun ya bankalara bir şekilde... Ben bunu yetkililere, 
ilgili bakanlıklara söylememe rağmen aynı işlemler devam ediyor. 10 kişinin -size geçen takdim et
miştim, yine getirebilirim- ihtiyati hacizle, bu insanların tüm ticari yaşamları, onurları, şerefleri, hay
siyetleri yok ediliyor. Bu konuda acil, acil, acil önlem almayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Kaplan... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, 1996'dan bu yana gümrük birliği, özellikle son yıllarda, Türkiye aleyhine işliyor. 

Avrupa Birliği dış ülkelerle, Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleriyle olan dış ticaretinde onların yı
kıcı rekabetine karşı bir şey yapamıyor çünkü gümrük birliğine göre Avrupa Birliği bu ülkelere ne 
tarife uyguluyorsa Türkiye de ona uyuyor. Bu durumda, Asya'ya girişte ithalata dayanıklı ve toleranslı 
bir yaklaşım için yeni kriz paketinizde, Avrupa Birliğinin dayattığı gümrük tarifelerini uygulamak zo
runda bırakan gümrük birliğini masaya yatırmayı düşünüyor musunuz? 

Yeni pakette, özellikle kriz karşısında cari açık sorununu aşmak açısından bir çabanız var mı? 

KDV indirimi yanında, ayrıca işçi, memur vergilerinde indirim düşünüyor musunuz? Aynı yak
laşım için, ÖTV, yani dolaylı vergide de tüketiciyi korumak için bir indirim çalışmanız var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 
Sayın Akkuş... 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; son zamanlarda iflas eden, küçül

meye çalışan ve işçi çıkaran iş yerleri ile ilgili birçok haberler almaktayız. Bu durumda olan işlet
meler, daha ziyade kredi taksitlerinin geri ödenmesinde ve taahhütlerini yerine getirmede 
zorlanıyorlar. Bir tedbir olarak, bunların bu yükümlülüklerinin beş altı ay ötelenmesi bu işletmele
rin birçoğunu iflastan ve birçok vatandaşı işsiz kalmaktan kurtaracaktır. Bu konuda bir çalışmanız var 
mı; yoksa, çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akkuş. 
Sayın Yunusoğlu... 
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SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, malumunuzdur ki birçok vatandaşımız bankalardan aldığı kredi kartları dola

yısıyla borçlarını ödeyememekle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu hem ticari hayatımızı olumsuz et
kilemekte hem de ailelerin dağılmasına sebep olabilecek birtakım facialar yaşamamıza sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla, bu kredi kart mağdurlarının mağduriyetlerinin önlenmesi ve ticari hayatı
mızın canlanmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yunusoğlu. 
Sayın Özkan... 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Ticaret Kanunu'nu görüştüğümüz bugünlerde, hamdolsun krizin teğet geçtiği, 

hatta inişe başladığı duyumlarını Sayın Başbakanın dilinden duyuyoruz. Ancak birçok büyük fabri
kada beyaz yakalıların mavi yakalıya, mavi yakalıların da iş bıraktırıldığına şahit oluyoruz. Bu ko
nuda ekonomik bir paket açıklayacak mısınız? Politikalarınızda KDV'yi aşağıya çekmeyi düşünüyor 
musunuz? İşçi çıkarılışlarını nasıl açıklarsınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özkan. 
Sayın Durmuş... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, son ekonomik kriz dolayısıyla Türkiye'de 

küçük esnaf ve perakendeci esnaf batmış durumdadır. Haksız rekabetle yandaş toptancılardan gıda 
paketi alan Hükümetimiz, muhtaç insanlara gıda paketi yerine hazır para vererek perakendecileri 
kurtarmak için bir ekonomik kriz paketi hazırlıyor mu? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Durmuş. 
Sayın Ay doğan... 
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Uygulanan ekonomik program sonrasında yaşanan sorunlar ve krizle birlikte işini sürdüreme

yen, kapatan, ödeyemediği çek ve senetler nedeniyle sicili bozulan sayısız ticaret erbabımız bulun
makta. Bu durumdaki ticaret erbapları ile ilgili düzenleme yapılacak mı? Yeni bir sicil düzenlemesi 
ve sicil affı düşünülüyor mu? Başbakan paketin uygulamaya konulduğunu ifade ediyor fakat paket
ten reel piyasanın ve ticaret dünyasının haberi yok. Bu görünmeyen paketin içeriği nedir? 

İmrah'daki inşaatın durumu nedir? Bu yaşanan krizler İmralı'daki inşaatı etkileyecek midir? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydoğan. 
Sayın Akçan... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkanım, ben Sayın Bakanımı hazır bu

rada bulduğum için bu soruyu yöneltiyorum, doğrudan kanunla ilişkisi olmayabilir. 
Geçen hafta sonu Sayın Bakanımın Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarımız, bir basın mensubunun 

bir açılışta sorduğu soruya verdiği cevapta, İmralı'daki ek ceza infaz binasının devletin ihtiyacı ol
duğunu ifade etti ve arkasından, hangi tip mahkûmların orada alıkonulacağı sorusuna da "Bu henüz 
belirlenmedi." diye ifade etti. Henüz belirlenmemiş mahkûm veya mahkûm tipi ortadayken hangi 
ihtiyaca binaen bu planlama yapıldı? Onu merak ettiğim için bu soruyu yöneltiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akçan. 
Sayın Yalçın... 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bu tasarının genel gerekçesinde, madde gerekçelerinde birçok vesileyle şeffaf

lık ilkesi, hesap verilebilirlik ilkesi, sözleşme serbestisi, ticari rekabet gibi ilkeler ifade edilmekte ve 
dünyayla, özellikle Avrupa Birliğiyle uyumdan bahsedilmektedir. 

Sayın Bakanım, 2003'te çıkardığınız bir yasal değişiklik ile belediyeler kendi şirketlerine ihale 
verebiliyorlar, yani hem ihaleyi yapan makam belediye hem alan makam belediye. Bu durum sizin 
şeffaflık anlayışınızla ne derece bağdaşıyor? Şeffaflık ilkenizi siyasette de hâkim kılmayı düşünür mü
sünüz? Örneğin dokunulmazlıkları kaldırmayı düşünür müsünüz? Siyasetin finansmanını da şeffaf
laştırmayı düşünür müsünüz? Belediye şirketlerinin de aynı ilkeler doğrultusunda serbest rekabet 
içerisinde ticaret yapmasını temin etmeyi düşünür müsünüz? 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçın. 
Sayın Özensoy... 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, kanunda kooperatifler de şirket hâline geliyor, yani ibare getiriliyor. Bütün bun

lardan dolayı da bu kooperatiflerin tabelaları değişmek durumunda. Acaba Türkiye genelinde sırf bu 
yüzden ne kadar bir yük gelecek, bunun hesabını yaptınız mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özensoy. 
Sayın Yüksel... 
CÜNEYT YÜKSEL (Mardin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nda tacirin hangi belgeleri saklaması gerektiği ön

görülmektedir? 
İkinci sorum: Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nda haksız rekabetin varlığı hâlinde tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğunda ne gibi değişiklikler olmuştur? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yüksel. 
Son bir söz var, onu da verince bütün istekler yerine gelmiş olacak. 
Sayın Bulut... 
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarımıza Çin malı valiz dağıttı. Bunu Diya

net İşleri Başkanlığına sordum "Türkiye'de yerli ürünler varken niçin Çin malı ürünleri veriyorsu
nuz?" diye. Bana verilen cevapta ise "Şu ana kadar dağıtılan valizlerden herhangi bir şikâyet 
gelmedi." denildi. Başbakanın "Yerli malı kullanın." genelgesine rağmen Hükümete bağlı kurumla
rın Çin malı ürünler alması konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyim? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bulut. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 10 civarında değerli 
milletvekili arkadaşımız soru yönelttiler. Bu sorulara bana ayrılan süre içerisinde mümkün olduğunca 
cevap vermeye çalışacağım. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, ek iki dakika daha olabilir. Çalışma süremiz saat 13.00'te bitecek, o 
zamana kadar cevap verebilirsiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Peki Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Önce, Adalet Komisyonu Üyesi Değerli Arkadaşım Metin Çobanoğlu grubu adına biraz önce 

yapmış olduğu konuşmada da bana bir soru tevcih etmişti, izin verirseniz oradan başlamak istiyorum. 
Konuşmanın içerisinde benim açıklama yapmamı arzu ettiği bir soruydu. 

Kendisi, bu kanunda sermaye şirketlerinin sadece web sitesiyle ilgili düzenlemeleri gördüğü
müzü veya buna rastladığımızı ancak yeni gelişmelere elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri 
açısından fazlaca yer verildiğine rastlamadığını ifade etti ve bu konuda benim bir açıklama yapmamı 
arzu eden bir ifade kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu soruya kısaca cevap vermek istiyorum. 

Sayın Çobanoğlu tabii haklıdır, sermaye şirketlerimiz bu kanunla web sitesi kurma gibi bir zo
runlulukla karşılaşacaklardır ancak bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin bu Ticaret Kanunu'na yan
sıması sadece web sitesi kurmaktan ibaret değildir, tüm teknik gelişmeler bu tasanda yoğunlukla yer 
almıştır. İnternet sitesi kurma dışında şu teknik açılımlar da bu yasada değişik maddelerde bulun
maktadır: Örneğin, tasarının 64 ve 65'inci maddelerinde düzenlenen elektronik muhasebe bu doğ
rultuda getirilmiş yeni bir yaklaşımdır. Belgelerin elektronik ortamda saklanması yine aynı şekilde 
değerlendirilebilir. Elektronik imza, ki bu tasarının 1526'ncı maddesinde düzenlenmiştir; bu konuyla 
ilgili sanıyorum biraz daha açılım getirecek olan bir önerge de hazırlanmıştır, madde sırası geldi
ğinde bu konuyu da değerlendireceğiz. Elektronik ortamda konşimento yani denizcilikle ilgili elek
tronik taşıma senedi ve sigorta poliçesi, elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurulu 
toplantılarının yapılması gibi düzenlemelere bu tasarıda bolca yer verildiğini ifade etmek isterim. 

Şimdi, söz alan ve bana soru yönelten arkadaşlarımızın aşağı yukarı büyük bir çoğunluğu şu 
anda tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik kriz ve tabii ki bunun Türkiye'deki yansımalarıyla il
gili piyasadaki gelişmeler konusunda değerlendirmeler yaptılar ve benim bu konuda Hükümet ola
rak ne gibi tedbirler aldığımız konusunda açıklama yapmamı arzu ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, şunu hemen ifade etmek durumundayım: Yaşadığımız şu süreçte tabii ki 
piyasada bir durgunluk yaşanmaktadır. Tüketici durumundaki vatandaşlarımız harcamalarını kıs
makta "Acaba yarın ne olacak, alışveriş yapsam mı yapmasam mı" tereddüdü yaşamaktadır. Tabii ki 
bu, Türkiye'de alışverişi ve ticareti olumsuz etkilemektedir. 

Esnafımıza, sanatkârımıza ve tüccarımıza şu dönemde mutlaka kimilerinin "can suyu" tabir et
tiği, kimilerinin "kredi" dediği birtakım ekonomik imkânlar sağlanmasının gerekliliğini biz de bili
yoruz. Nitekim 350 milyon YTL mesabesinde bir yıl vadeli ve faizsiz, üç ay ödemesiz bir 
uygulamanın başladığını hepiniz biliyorsunuz. Ancak sizinle paylaşmak istediğim şu düşüncedir: Şu 
süreçte piyasanın kredi ve ekonomik destek yanında bir o kadar bir şeye ihtiyacı var, o da moraldir. 
Yani piyasanın bu süreci başarıyla atlatabilmesi için, Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntıları başarıyla 
geride bırakabilmesi için para kadar önemli bir şey daha var, o da moraldir. O bakımdan -tabii ki, ben 
Hükümet adına konuşuyorum- muhalefet partili arkadaşlarımız bu süreçte tabii ki, eleştirel yakla
şımlarda bulunacaklardır, konuşurlarken işte "piyasa battı, esnaf yok oldu, piyasada yaprak kımıl
damıyor, çok kötüye gidiyoruz" söylemini kullanacaklardır. Ancak bunlar, para kadar önemli olan 
moral desteği olumsuz etkileyen beyanlardır. Hükümet olarak tabii ki, bu işten biz sorumluyuz, şu 
anda icra mevkisinde olan biziz, Hükümetiz. Türkiye iyiye de gitse, kötüye de gitse bu konuda bi-
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rinci derecede sorumlu olan Hükümettir. Ancak ben biraz önce muhalefet partilerine mensup bir ar
kadaşımızın konuşmasındaki bir cümlenin altını çizmek istiyorum: "Bütün bu yaşananlardan tabii ki 
siyaset sorumludur, biz muhalefette de olsak, kuşkusuz ki bunlardan biz de etkileniyoruz." demiştir. 
Benim de katıldığım bu tespit doğrultusunda diyorum ki, tabii ki sorular soracaksınız, değerlendir
meler yapacaksınız ama bu değerlendirmelerde ve sorularda piyasaya umut verecek, onların mora
lini büsbütün bozacak ifadelerde bulunmaktan kaçınırsak, inanıyorum ki şu süreci atlatmada el 
birliğiyle hareket etmiş ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte ekonomik krizi atlatmada el birli
ğiyle yardımcı oluruz diye düşünüyorum. 

Bir doktor, hastasını muayene ettiğinde gerçekten birtakım olumsuz bulgulara rastlamışsa o has
tasına "Kardeşim, eyvah, sen neredeydin bu zamana kadar, senin durumun iyi değil, herhalde yolcu
sun." demez. "Çok iyisin kardeşim. Biraz daha sabret, şu ilaçları kullan, mutlaka iyileşeceksin." der. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Yeni tıp bilimi gerçekleri söylüyor, öyle yapmıyor. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de bu anlayış içerisinde olmalıyız. 

Piyasadaki morali bozucu beyanların kimseye faydası yok ki. O nedenle Hükümet olarak reel sek
törle, finans sektörüyle sürekli iletişim halindeyiz. Ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımız ya
şanan bu süreçte finans sektörünün, reel sektörün neye ihtiyacı var, bu ihtiyacı biz Türkiye olarak nasıl 
karşılayabiliriz, bu konuda sürekli çalışmalar yapıyor. Birtakım adımlar atıldı, bir paketten bahsedildi. 
Ben Adalet Bakanıyım, tabii bir paket açıklanacak mı, açıklanmayacak mı, ekonomiden sorumlu 
bakan arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. Belki önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde bu konuda 
yapılan hazırlıklar kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Ben, Ticaret Kanunu ile ilgili bir tasarının görüşülmesi esnasında piyasanın ticari hayatıyla il
gili sorular sorulmasını son derece doğal karşılıyorum. Ticari hayatla ilgili bir düzenleme görüşü
lürken tabii ki bu soruları da soracaksınız. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Orada aslında Maliye Bakanının oturması gerekir. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Ama Ticaret Kanunu'nu hazırlayan, 

Bakanlar Kuruluna sevk eden, oradan Meclise gelen, Adalet Komisyonunda Hükümeti temsil eden 
bendim. Dolayısıyla, Ticaret Kanunu görüşülürken benim burada bulunmam gerekiyordu. O bakım
dan huzurunuzda olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, tabii Mümin İnan arkadaşım ilk soruyu yöneltmişti. O da işte Niğde'den örnekler verdi, 
üretim ve ticaret durma noktasına gelmiştir gibi birtakım değerlendirmeler yaptı. "Teşvik uygula
masına devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?" diye buyurdular. Tabii, ben bu konuyla görevli 
bakan arkadaşlarımla müzakere etmeden, en azından onlarla istişare etmeden bu soruya şu anda 
cevap verebilecek durumda değilim Mümin Bey. 

MÜMİN İNAN (Niğde) - Esas tehlike burada başlıyor, üçüncü kriz... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bu konuyu önemsediğimi ifade etmek 

istiyorum. İlgili arkadaşlarla görüşeceğim. 
MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Ben de duyarlılığınıza ayrıca teşekkür 

ediyorum. 
Sayın Aslanoğlu, tabii çeklerle ilgili yaşanan sorunu tekrar gündeme getirdi. Ben, sıkıntısını, daha 

doğrusu piyasada yaşananı eskiden piyasanın içerisinde bulunan bir arkadaşımız olarak çok iyi hissetti
ğini biliyorum, o duyarlılıkla bu soruyu sorduğunun da farkındayım çünkü özel görüşmelerimizde de bunu 
gündeme getirmişti. Birinci bölümle ilgili yaptığımız müzakerelerde de buna benzer bir soru gelmişti. As-
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lında Ticaret Kanunu'nun 711 'inci maddesiyle ilgili bir değişiklik yaptığımızı ama asıl bu konunun... 
Tabii çeklerde vade olmuyor biliyorsunuz, bankaya ibraz tarihinde çekin arkası yazıldığında, bununla il
gili alacaklı durumdaki kişi veya avukatı icrai işlem başlatabiliyor, ticaret mahkemesinden veya asliye 
hukuk mahkemelerinden ihtiyati haciz kararlan alabiliyor ve arkadaki tüm cirantalar da bu talepte borçlu 
olarak gösteriliyor ve bunlarla ilgili de ihtiyati haciz kararlan infaz edilebiliyor, yerine getirilebiliyor. 

Bütün bunları ekonomiden sorumlu Sayın Ekren'e de ilgili arkadaşlarım iki kez sundular. Sayın 
Aslanoğlu, hatta en son pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Nazım Bey "Sizin hazırladı
ğınız çek kanunu çok maddeli bir çek kanun tasarısı. Bunu acaba birkaç maddeye indirgeyebilir 
miyiz? Çünkü piyasada bununla ilgili yaşanan çok ciddi bir sorun var, en azından bu sorunu ortadan 
kaldırıcı birkaç madde hâlinde sevk edebilir miyiz?" dedi. Ben de kendisine "Siz ticaret erbabıyla sü
rekli temas halindesiniz, bu sorunu en iyi bilenlerden birisiniz. Hangi maddeleri öncelikle getirelim, 
onu tespit edin lütfen; verin bize, biz de onu tasarı olarak bir an önce Meclise sevk edelim." dedim. 
Aslında, tasarımız şu ama... Kaç madde bu? 14-15 madde. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, sürenizi çok fazlasıyla aştınız. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sanıyorum, bu konuyla ilgili birkaç 

maddelik bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde süratle Meclise sevk etmeyi planlıyoruz. 
Sayın Başkanım, sürem mi doldu? 
BAŞKAN - Fazlasıyla doldu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim 

Sayın Başkanım. 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Bir saniyenizi alayım. 
Sayın Durmuş'un bir sorusu var, onu da belki yazılı cevaplarsınız. O da sorusunu sorsun ve ara 

verelim. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Hastalarımız yanlış anlamasın, Sayın Bakan açıklama yaparken kanser hastalarını örnek verdi. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - "Kanser" demedim. 
OSMAN DURMUŞ (Kınkkale) - Şimdi, tedavi modaliteleri çok değişti, çeşitli tedaviler var. Has

talığın ciddiyeti doktorlar tarafından hastaya ifade edilmezse devam edecek tedavileri aksatabilir, bu 
da hastalığın yayılması ve ölüme sebep olabilir. O bakımdan, buradan doktor arkadaşlarımı uyanyo-
rum, hastalarınızı hastalığın ciddiyeti konusunda ikna edin ve tedavinin devamını sağlayın diyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Durmuş. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Moral vermekten de vazgeçmeyin, 

değil mi efendim? 
BAŞKAN - Saat 14.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önerge işlemlerini yap
tıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

31 'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

5. Değişiklikler 

MADDE 3 1 -

BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanununun 31. maddesinin (2). fıkrasının sonuna aşağıdaki 
ifadenin eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Hulusi Güvel Ali Kocal 

Malatya Adana Zonguldak 

Malik Ecder Özdemir Ramazan Kerim Özkan 

Sivas Burdur 

Madde 31 -2- İmzaları tescil edilmiş olan kişilerin istifa etmesi, iş akitlerinin fesih edilmesi ve 
kurumla ilişkilerinin kesilmesi hâlinde, bu kişilerin imza yetkilerinin kaldırıldığı, kurum tarafından 
15 gün içerisinde tescil ve ilan ettirilir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurunuz efendim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen gün 
kargaşaya gelen bir önergeydi bu "Keşke kabul etseydik." dediğiniz bir önerge. 
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Olay şu: Bir kişi bir şirketten istifa ediyor fakat o kişi istifa ettikten sonra imza iptalini ticaret 
sicilinde kendisi gidip iptal edemiyor. Belli bir süre -belki üç ay, beş ay- sonra şirket iptal ettirmek 
durumunda bunu. Örneğin bir şeye imza atmak istemiyor birisi, kurumdan istifa edip ayrılıyor ama 
imza iptalini -şirket yazı yazacak ticaret siciline- o, tescilini ve iptalini şirketin yazısıyla yapabiliyor. 
Eğer burada altı ay sonra iptal ettirirse şirket, o sürede şirkette geçen her türlü olaylardan da yöne
tim kurulu üyesi olarak ve imza sahibi olarak -örneğin, yönetim kurulu başkan vekili, başkan veya 
başka birisi olabilir, yönetim kurulu üyesi olabilir- sorumlu oluyor, ayrılmasına rağmen. Yani benim 
elimde bu yetki yok ki, ayrıldığım gün gidip bunu ticaret siciline "Ben ayrıldım. İşte vesikalarım, işte 
noterden tespit ettim, ben bu kurumdan istifa ettim, benim bu kurumla ilgim kalmadı." deme yetkim 
yok. Bunu söylüyoruz. 

Geçen gün de bu önergeyi bir başka maddede vermiştik. Sayın grup başkan vekili "Önerge gel
medi, görseydik kabul ederdik." dedi. Şimdi, burada bir başka yerde yine aynı konuda bir başka mad
dede "İstifa eden, ayrılan, iş akdi feshedilen kim varsa bu imzaların iptalini on beş gün içinde -bir süre 
getiriyoruz- kurum yaptırmak zorunda." diyoruz. Bunu söylüyoruz. Burada, çalışanların hakkını ko
rumak, aynı, kötü niyetli işverene karşı çalışanı zor durumda bırakmamak için bu önerge... On beş 
gün içinde eğer imzasını iptal ederse o zaman hiçbir sorun kalmaz. Durum bu kadar basit. 

Burada imzasını iptal ettiremeyen kişiyi, kötü niyetli işverenin, yarın kendi ayrıldıktan sonra, im
zası olmamasına rağmen, bak, dikkatini çekerim, imzası olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi 
ise ondan şirketi temsil ve ilzam eden yönetim kurulunun hepsi sorumlu olduğu için onun ismi orada 
bekliyor, duruyor, iptal edilmemiş oluyor ve mahkemeler de "Gel kardeşim." diyorlar. Durum bu 
kadar basit ve açık. 

Diyoruz ki burada işverene, kardeşim sen, ayrılan kişilerin -hangi şekilde ayrılırsa aynisin- şir
ketle ilişiği kesilen, istifaen, iş akdi feshedilen ve başka bir şeyle kim ayrılmışsa bunun imzasının on 
beş gün içinde ticaret sicilince iptalini tescil ve ilan ettirilsin diyoruz. 

Takdir hepinizin. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
31 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
II - Sicil müdürünün görevleri 
1. İnceleme görevi ve geçici tescil 
MADDE 32 -
BAŞKAN - Madde 32 üzerinde iki önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre okutaca

ğım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 32 nci maddesinin 2'nci fık

rasının " ...emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin..." ibaresinin tasa
ndan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 
Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 

Pervin Buldan Fatma Kurtulan 
İğdır Van 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" nın 32. maddesinin "Sicil Müdürünün Gö
revleri" şeklindeki başlığının "Ticaret Sicil Müdürünün Görevleri'" şekline dönüştürülmesini; 32. 
maddenin 1. fıkrasındaki "var olup olmadığını" ibaresi yerine, "bulunup bulunmadığını" ibaresine yer 
verilmesini: 32. maddenin 2. fıkrasındaki "söz konusu sözleşmenin" ibaresinin metinden çıkarılma
sını; 32. maddenin 3. fıkrasındaki "şarttır" ibaresi yerine, "gereklidir" ibaresinin kullanılmasını; 32. 
maddenin 3. fıkrasının sonuna gelmek üzere, "Bu hükme aykırı kayıtların bulunduğunun tescili ta
lebe yetkili olan kişiler tarafından bilinmesi halinde bunların talebi üzerine veya Ticaret Sicil Me
murluğu yetkililerince tespit edilmesi halinde ilgililerine bildirilerek resen düzeltilir." hükmünün 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Mümin İnan Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 

Niğde Trabzon Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız yoksa gerekçeyi mi okutayım? 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Ben konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Yalçın, buyurunuz. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Çok değerli milletvekilleri, 32'nci madde üzerine verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önceki bölüme ilişkin soru-cevap kısmında Sayın Bakana yönelttiğim so
runun cevabını alamadım, bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Umarım Sayın Bakan ilerleyen bö
lümlerde cevabını verir. Bu benim kişisel olarak üzerinde çok kafa yorduğum ve grup olarak da 
Meclis gündemine bir araştırma önergesi ile de getirdiğimiz bir konudur. 

Sayın Bakanım, bu tasarının gerekçesinde, genel gerekçesinde, madde gerekçelerinde şeffaf
lıktan bahsediliyor, sözleşme serbestisinden bahsediliyor, hesap verilebilirlikten bahsediliyor ve bun
ların da artık Avrupa Birliği ekseninde küresel genel ilkelere dönüştüğü ifade ediliyor. Bu ilkelere 
verdiğiniz değeri saygıyla karşılıyoruz, biz de değer veriyoruz ve bu ilkelere verdiğiniz değerin si
yasetin finansmanında da hayata geçmesini ümit ediyoruz. Özellikle 2003 yılında yaptığınız bir de
ğişiklikle belediye şirketlerinin belediyelerden ihale alabilmesinin önü açıldıktan sonra sürekli bu 
şirketler yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelir oldu. Bu konuda bana göre Kamu İhale Kurumu da bir 
yanlış yorumla böyle bir olaya sebebiyet veriyor ama özellikle istirhamım, haksız rekabeti önleyen, 
neredeyse bir yolsuzluk çarkına dönüşmüş bu sisteme bir an önce müdahale etmeniz ve serbest tica
retin önünü açmanızdır. 

- 4 4 1 -



TBMM B:25 3.12.2008 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, önergemize gelince, bunun bir kısmı madde metnindeki Türkçe hatalarıyla 
ilgilidir. Aslında imkân olsaydı, Komisyonda görüşme imkânı yakalamış olsaydık bunlar düzeltilmesi 
mümkün eksikliklerdi. Burada 1 'inci fıkrada geçen "var olup olmadığını" ibaresi yerine "bulunup bu
lunmadığını" ibaresinin eklenmesini, değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

Yine 3'üncü fıkrada "şarttır" ibaresi yerine "gereklidir" ibaresinin kullanılmasını öneriyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, burada önemli bir önerimiz var, o da 3'üncü fıkranın sonuna gelmek üzere 

"Bu hükme aykırı kayıtların bulunduğunun tescili talebe yetkili olan kişiler tarafından bilinmesi hâ
linde bunların talebi üzerine veya Ticari Sicil Memurluğu yetkililerince tespit edilmesi hâlinde ilgi
lilerine bildirilerek resen düzeltilir." hükmünün eklenmesini teklif ediyoruz. 

Bundaki muradımız değerli arkadaşlarım şudur: Şimdi 3'üncü fıkra incelendiğinde "Tescil edi
lecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik ta
şımamaları ve kamu düzenine aykın olmamaları şarttır." ibaresi var. Bu doğru bir düzenlemedir fakat 
her nasılsa herhangi bir sebeple sicilde bu maddedeki getirilen kısıtlamalara aykırı bir hususun var
lığı hâlinde -gözden kaçması suretiyle olabilir, kasıtlı olabilir- herhangi bir sebeple maddede belirti
len kısıtlamalar dışında bir husus tescil edilmişse ne yapılacağı hususu bu maddede belirtilmemiştir. 
Önergemizle böyle bir hâlde yapılan bir kaydın ilgililerin talebi ya da sicil memurluğunun, müdür
lüğünün resen düzeltme imkânının getirilmesini öneriyoruz. 

Bize göre önergemiz makul bir taleptir. Tabii bu kadar uzun, teknik bir kanunu bütün milletve
kili arkadaşlarımızın bilmesini ve destek vermesini beklemiyoruz ama Sayın Komisyon Başkanımız, 
Sayın Bakanımız ve sıralarda oturan hocalarımız ne demek istediğimi daha iyi anlıyor diye temenni 
ediyor, önergemize destek bekliyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçın. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 32 nci maddesinin 2'nci fık
rasının "...emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin..." ibaresinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli üyeler; burada sunduğumuz önerge aslında 

bir dil düzeltmesi yani teknik bir düzeltme. Yasanın, maddenin ruhuna aykırı değil ama bir fazlalık gibi 
duran bir cümlenin yasadan çıkarılmasını istiyoruz. Ne diyoruz? Zaten yasada deniliyor ki: "Tüzel ki-
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silerin tescilinde özellikle şirket sözleşmesinin, ondan sonra gelen emredici hükümlere aykırı olup ol
madığı.. ." îşte, bu kelimenin devamında da "Söz konusu sözleşmenin kanunun bulunması zorunlu
luk olarak öngördüğü hükümleri içerip içermediği..." diyor, bir tekrar durumu söz konusu. Bu tekrara 
girilmemesi açısından biz böyle bir önerge verdik. 40'inci maddeyle de uyuşması açısından bir ge
reklilik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tescil çok önemli bir husustur, özellikle ülkemizde. 

Şunu söyleyeyim: Ticaret şirketlerinin tescili konusunda sadece ticaret siciline kayıt değil, devir 
işlemlerinden sonra da notere gidilmesi, ilan edilmesi, tescil edilmesi belli bir prosedür gerektiren iş
lemlerdir. Bu işlemlerin hepsinin hukuka ve yasaya uygun olması gerekiyor. Bu nedenle yasaya uy
gunluk ölçütü yeterlidir. Çünkü noterdeki işlemin de, ilan işleminin de, nakil işleminin de, devir 
işleminin de bütün işlemlerin hukuka uygun olması gerekir ki amacına erişebilsin. Bu nedenle ver
diğimiz bir önergedir. Takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
32'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 
2. Tescile davet ve ceza 
MADDE 33 -
BAŞKAN - Madde üzerinde iki önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, 

sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 33. maddesinin 3. fıkrasındaki "kaçınma 
sebepleri bildirildiği takdirde" ibaresi yerine, "tescil talebinde bulunulmaması halinde" ibaresine yer 
verilmesini; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "bunun tescilini sicil müdürüne emreder" ibaresi yerine, 
"tescile karar verir" ibaresine yer verilmesini; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "aksi takdirde tescil is
temini reddeder" ibaresinin metinden çıkarılmasını; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "Süresi içinde tes
cil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla 
cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz." ibaresinin metinden çıkarıl
masını; arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Mümin İnan Süleyman Yunusoğlu Osman Durmuş 
Niğde Trabzon Kırıkkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 33 üncü maddesine aşağıdaki 

iki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 

Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 
Pervin Buldan Fatma Kurtulan 

İğdır Van 
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"(4) Mahkemenin bu madde gereğince vereceği kararlar aleyhine ilgililer ve sicil müdürü teb
liğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde kanun yoluna başvurabilirler. Başvuru yürütmeyi durdurur." 

"(5) İlgililerin para cezasına ait mahkumiyet kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilmeleri 
için hükmolunan parayı mahkemeye veznesine yatırmış veya aynı miktarda teminat göstermiş ol
maları şarttır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, gerekçeyi mi okutayım? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Gerekçe... 
BAŞKAN-Gerekçe... 
Gerekçe: 
Mahkemenin vereceği kararlara karşı itiraz yolu açık olmalıdır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 33. maddesinin 3. fıkrasındaki "kaçınma 

sebepleri bildirildiği takdirde" ibaresi yerine, "tescil talebinde bulunulmaması halinde" ibaresine yer 
verilmesini; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "bunun tescilini sicil müdürüne emreder" ibaresi yerine, 
"tescile karar verir" ibaresine yer verilmesini; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "aksi takdirde tescil is
temini reddeder" ibaresinin metinden çıkarılmasını; 33. maddenin 3. fıkrasındaki "Süresi içinde tes
cil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla 
cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz." ibaresinin metinden çıkarıl
masını; arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yalçın, buyurunuz efendim. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 33'üncü maddeye ilişkin ver

diğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Tekraren yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının birinci bölümü üzerindeki yaptığım konuşmada, özellikle Ko

misyon Başkanımız ve Sayın Bakandan bir hususu istirham etmiştim. 1957 yılında yürürlüğe girmiş 
bir kanun, sanki daha önce Türkiye'nin bir ticaret kanunu yokmuş gibi, yeni yapılıyormuş gibi bir 
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anlam doğmaması, bu manevi mirasın gelecek nesillere de 1957'den itibaren yürürlük tarihiyle inti
kalinin sağlanması bakımından yeni bir yasa gibi değil de önceki yasada değişiklik yapan bir yasa gibi 
yürürlüğe sokulmasının çok daha anlamlı olacağını ifade etmiştim, ama hâlen bu konuda Hükümet
ten, iktidardan bir yaklaşım alamadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Fırsat bulmuşken bir önemli hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 1.534 madde içerisinde -ben tek tek inceleme imkânı bulamadım, muh

temelen Sayın Hocamız bilecektir- önceki Kanun'un kaç maddesi acaba küçük Türkçe düzeltmele-
riyle yeni metne aktarılmıştır? Ben tahmin ediyorum, çok önemli bir kısmı, mesela ilk bölümde 30 
maddeden 3 maddede zannediyorum esasta değişiklik vardı. Böyle bir tablo karşımızdaysa gerçek
ten esasta değişiklik yapılan maddeler benim tespitlerim kadar az ise Almanların yaptığı gibi bu Ka
nun'un sistematiğini bozmadan, daha önceki numaralandırma biçimini bozmadan acaba tekrar 
düzeltemez miyiz? Şimdi, bütün maddelerin sıralamaları değişecek, uygulayıcılar zorlanacaklar, es
kiye dönük içtihat arayıcılar zorlanacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, mesela Almanlar bunu yürürlükten kaldırılan bir madde yerine yeni bir 
madde ilave etmek yerine, o maddenin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir düzeltme yaparak yü
rürlüğe koymuşlar ve uygulayıcılar bakımından kolaylık olmuş; aynı zamanda, oluşmuş hukuk kül
türü hafızası da muhafaza edilmiş. Bu sıkıntıyı Ceza Kanunu'nda yaşadık değerli arkadaşlarım. 
Birçok hâkim arkadaşımız yeniden bir talebe gibi ceza hukuku öğrenmemek adına emekli olmayı 
tercih ettiler, uygulayıcılar bocaladılar ve bir kaos ortaya çıktı. Bu kapsamlı kanunun da böyle bir 
mahzurunu gidermek arzu ediliyorsa, gerçekten biz samimiyetle böyle bir çalışmaya katkı vereceği
mizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergemize gelince, burada tespit ettiğimiz bir boşluğu doldurabilmek 
adına bu önergeyi verdik. "Kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde" ibaresinin yerine "tescil tale
binde bulunulmaması hâlinde" şeklinde düzeltilmesini talep ediyoruz ve bu şekilde mahkemenin ka
çınma sebeplerinin bildirilmiş olmasıyla sınırlı olması durumundan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine burada "sicil müdürüne emreder" şeklindeki ibaresinin hâkimlik mes
leğinin pozisyonuyla uyuşmadığını düşünüyoruz. "Emretme" ibaresi belki bir memuriyet hiyerarşisi 
içerisinde kabul edilebilir bir kelimedir, ama biz hâkimliğin böyle bir kelimeyle ifade edilmesinin 
doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu, eski Kanun'da da var olan bir hataydı, şimdi yapılmış bir hata 
olarak ifade ediyor da değilim. 

Değerli arkadaşlarım, yine önergemizin bir kısmı kullanılan dilin düzeltilmesine ilişkindir. Bize 
göre gerekli, faydalı bir önergedir. 

Önergemize destek bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
33 'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 33'üncü madde 

kabul edilmiştir. 

34'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

3. İtiraz 
MADDE 34 -

BAŞKAN - 34'üncü madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 34. maddesinin 1. fıkrasındaki "tebliğle

rinden" ibaresi yerine, "ilandan ve ilana tabi olmayan hususlarda öğrenmeden" ibaresine yer veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Mümin İnan 

Kırıkkale Trabzon Niğde 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız? 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Çok kısa konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçın. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, her maddede, her önergede konuşmak gibi bir alışkanlığımızın olmadığını 

önce ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiği günden bu 
yana gösterdiği, sergilediği tavırla bir düzenlemeyi engellemek değil, ona katkı sunabilmek, daha iyi 
bir düzenleme olmasını, milletimize daha iyi bir kanun çıkarmayı arzulamış olduğunu zannediyorum 
sizler de, aziz milletimiz de takdir ediyordur. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergede ifade ettiğimiz husus "tebliğden" ibaresi yerine "ilandan ve 
ilana tabi olmayan hususlarda öğrenmeden" ibaresinin getirilmesini öneriyoruz. 

Bunun gerekçesini de arz edeyim değerli arkadaşlarım. Sicile kayıtla ilgili her konunun tebliğe 
tabi olmadığını Hocamız da Komisyonumuz da mutlaka bilecektir. Burada bir hak kaybına neden 
olmamak bakımından, hukuki tartışmalara ve yargının gereksiz meşguliyetine sebebiyet vermemek 
bakımından "tebliğinden" ibaresi yerine, daha doğru olarak "ilandan ve ilana tabi olmayan hususlarda 
öğrenmeden" ibaresinin getirilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyor, önergemize destek bekli
yor, yüce heyetinizi tekraren saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
34'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 34'üncü madde 

kabul edilmiştir. 
35'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
III - Açıklık 
MADDE 35 -
BAŞKAN - Madde üzerinde iki önerge vardır. 
Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup, sonra da aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 35. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümle

sinin başına, "ilgililer tarafından" ibaresinin eklenmesini; 35. maddesinin 2. fıkrasının sonuna gelmek 
üzere, "ilan edilen hususların bilinmediği iddia edilemez" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Mümin İnan 

Kırıkkale Trabzon Niğde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 35. maddesinin 3. fıkrasında 
yer alan "veya tüzükte" ibaresinin, madde metninden çıkarılmasını "kanun" ibaresinin "kanunda" 
biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk Ergün Aydoğan 
Mersin Zonguldak Balıkesir 

R. Kerim Özkan Necla Arat 
Burdur İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurunuz. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi 

adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, geniş bir bilim komisyonunca hazırlandıktan sonra Adalet Ko
misyonunda 22'nci dönemde görüşülmüş, 23'üncü dönemde 77'nci maddeye göre Adalet Komis
yonunda görüşülmeden Meclis Genel Kuruluna indirilmiş bulunmaktadır. Böylesine kapsamlı bir 
değişiklik, biraz da bizce aceleye getirilmiş olarak Genel Kurula getirilmiştir. Tabii ki bu aksaklık
ların Genel Kurulda önergeler yoluyla değiştirilmesi söylenilmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak yasanın mümkün olduğunca ihtiyaçlara yanıt vermesi, mümkün olduğunca en verimli şekilde 
çıkarılması amacıyla ülkemize yakışan, ticaret hayatını yeni baştan düzenleyen böyle bir yasanın ek
sikliklerini gidermek üzere önergeler vermekteyiz. Tabii ki tasarının çok değişik yönlerden eleştiri
lebilecek yönleri vardır yasa yapma tekniği açısından ve uyum açısından. 

Borçlar Kanunu Tasarısı henüz komisyonda, hâlen görüşmeleri devam etmektedir. Bu Türk Ti
caret Kanunu'nda bazı maddelerde mesela Borçlar Kanunu'na atıfta bulunulmaktadır. Şimdi, atıfta 
bulunulan maddeler şu anda Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan Borçlar Kanunu Tasarısı'nda 
yer alan maddeler midir yoksa yürürlükteki Borçlar Kanunu'nun maddelerine ilişkin maddeler midir? 
Elbette ki yürürlükteki maddelere atıf yapılmaktadır. Oysa Borçlar Kanunu değişecek, dolayısıyla 
Borçlar Kanunu'nun maddeleri de değişecek. O hâlde yeniden bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıka-
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çaktır. Biz bütün bu eksiklikleri gidermek amacıyla Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun, iki
sinin eş zamanlı olarak Meclis Genel Kuruluna getirilmesi gerektiğini, en azından böyle olması ge
rektiğini savunduk. Hatta, öncelikle Borçlar Kanunu'nun temel kanun olması nedeniyle 
görüşülmesini talep etmiştik. Şimdi, biz bu aşamada yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz, önerge
ler yoluyla eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. 

Görüşülmekte olan tasarının 35'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "veya tüzükte" iba
resinin madde metninden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tescil edilen hususların kanun 
veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunacağı hükmü mevcut Yasa'da da bulunmakta 
ancak mevcut düzenlemede "Kanun veya nizamnamede aksine bir hüküm bulunmadıkça aynen ilan 
olunur." denilmekteyken, tasarıda "aynen" sözcüğü yer almadığı için, sanki tescil edilen hususun 
ilan edilmeyeceği konusunda kanunda hüküm olmayıp sadece tüzükte hüküm bulunması yeterliy-
miş anlamı çıkmaktadır ki bu da bizce doğru değildir. Hangi hususların tescil, hangilerinin tescil ve 
ilan edileceği kanunda yer almalıdır. Tüzük ise tescil edilen bir hususta kanunun yapılmasını öngör
düğü ilanın aynen değil kısmen veya özet olması konusundaki ayrıntıyı düzenleyebilir. Bu gerek
çeyle, söz konusu ibarenin madde metninden çıkartılmasının doğru olacağı görüşündeyiz. 
Önergemizin desteklenmesini bu nedenle istiyoruz çünkü önergemizin desteklenmesi böyle bir yan
lışın düzeltilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 35. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümle
sinin başına, "ilgililer tarafından" ibaresinin eklenmesini; 35. maddesinin 2. fıkrasının sonuna gelmek 
üzere, "ilan edilen hususların bilinmediği iddia edilemez" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Efendim, biz de katılmıyoruz ancak 
izin verirseniz bir iki cümleyle niçin katılmadığımızı izah edeyim. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - 35'inci maddenin 2'nci fıkrası: "Her
kes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi gi
derini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir." Şimdi, arkadaşlarımız cümlenin başına şunu 
ilave ediyorlar: "İlgililer tarafından bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de 
istenebilir." 
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Şimdi, "ilgililer" tabiri "herkes"ten daha dar bir kavramdır. Dolayısıyla, "Herkes tarafından si
cilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge istenebilir." anlamındadır bu. Siz "ilgililer tarafın
dan" deyince bunu daraltmış oluyorsunuz. O nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeniz üzerinde konuşacaksınız, buyurunuz Sayın Yalçın. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 35'inci maddeye ilişkin verdi
ğimiz değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanımızın da yaptığı açıklamada ifade ettiği gibi, biz, gerçekten de bu kapsamın dar
altılmasının gerektiğini ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hukukumuzda evrak örneği almak ilgililere tanınan bir haktır, genel eği
lim de budur. Nitekim uygulamada gerek trafik sicili olsun gerek tapu sicili olsun, bu gibi aleni si
cillerde herkes inceleyebilmekte ancak sadece ilgililer örnek alabilmektedir. Bu konu hem iş yükünün 
azaltılması hem sicil güvenliğinin sağlanması bakımından önemlidir. Ancak bir başka mahzuru daha 
var: Acaba, sayın milletvekillerimiz, bu sicile, tescile tabi bir işlem yapsalar, kendi şirketleriyle il
gili bir sicil ihtiyacı, tescil ihtiyacı doğsa her isteyenin, örneğin bir gazetecinin, örneğin bir siyasi ra
kibinin, örneğin ticari rakibinin, her önüne gelenin gidip o sicili inceleyip, oradan gelişigüzel bir 
evrak almasını arzu eder mi, makul görür mü? Verdiğimiz önergeyle, biz, bu kapsamın daraltılarak 
tıpkı tapuda ve trafikte olduğu gibi ilgilileriyle sınırlandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine, 36'ncı maddenin 3'üncü fıkrasında da şöyle bir hüküm var: "Üçüncü 
kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları 
dinlenmez." deniyor. 

Yukarıda herkes için getirdiğimiz bu aleniyeti aşağıda üçüncü kişilerle sınırlandırmış oluyoruz. 
İki madde arasında bana göre bir tenakuz var. Biz, bunun, bu maddede düzeltilerek, üçüncü niyet id
diasının sadece ilgililer değil sicil güvenliğine güvenmesi gereken, aleniyete güvenmesi gereken her
kesi kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu inanışla verdiğimiz önergemize destek bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

35'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 35'inci madde 
kabul edilmiştir. 

36'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 

IV - Sonuçları 

1. Tescil ve ilânın üçüncü kişilere etkisi 

MADDE 36 -

BAŞKAN - 36'ncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 36. maddesinin 1. fıkrasındaki "nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar" ibaresinin ve 36. maddenin 3. fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 
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Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Mümin İnan Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 

Niğde Trabzon Kırıkkale 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yalçın... 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninde ilanın üçüncü kişiler hakkında hüküm doğuracağı an düzenlenmektedir. Bu 

hükümde, üçüncü kişilerin bulundukları yerin bir önemi yoktur. Çıkarılması teklif edilen ibarenin 
metinde bulunması ile bulunmaması arasında sonuç bakımından bir fark olmadığı gibi, bu ibarenin 
varlığı yorum farklılıklarına sebep olabilecektir. 

Metinden çıkarılması teklif edilen 3. fıkra hükmü "üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç do
ğurmaya başlayan sicil kayıtlarım bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez." şeklinde olup, ilanın 
"iyi niyet iddialarını kaldıran" hukuki sonucunu ifade edilmektedir. Madde metni ilanın üçüncü ki
şilerle ilgili sonuçlarını düzenlemektedir. Bu sebeple, ilanın "iyi niyeti kaldıran" etkisi üçüncü kişi
lerle sınırlanmış olmaktadır. Oysa 35. maddenin belirtilen kısmına benzer bir ibare eklendiğinde, 
ilanın "iyi niyeti kaldıran etkisi" herkes için geçerli olacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, karar yeter sayısı arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.41 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.50 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

96 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

36'ncı madde üzerinde verilen Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve arkadaşlarının önergesinin 
oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir. 

36'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

2. Görünüşe güven 

MADDE 37 -

BAŞKAN - 37'nci madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre oku
tacağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 37. maddesinin "Tescil kaydı ile ilan edi
len durum arasında aykırılık bulunması halinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat 
edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur." şekline dönüştürülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Mümin İnan 

Kırıkkale Trabzon Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 37. maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk Ergün Aydoğan 

Mersin Zonguldak Balıkesir 

R. Kerim Özkan Necla Arat Turgut Dibek 

Burdur İstanbul Kırklareli 
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"Madde 37- (1) Bir husus yanlış tescil veya yanlış ilan edilmişse, üçüncü kişinin bu hususa duy
duğu güven korunur; meğerki üçüncü kişi yanlışlığı biliyor olsun." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 37 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 

Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 

Pervin Buldan Fatma Kurtulan 

İğdır Van 

"Madde 37- İyiniyetli üçüncü kişiler yanlış olarak tescil veya ilan edilen bir hususa haklı olarak 
dayanabilirler. Tescil veya ilandaki yanlışı bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişilerin böyle bir hak
ları yoktur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Anlam ve ifade farklılığı giderilmek istenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 37. maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 

"Madde 37- (1) Bir husus yanlış tescil veya yanlış ilan edilmişse, üçüncü kişinin bu hususa duy
duğu güven korunur; meğerki üçüncü kişi yanlışlığı biliyor olsun." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Dibek. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 37'nci madde üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına verdiğimiz değişiklik önergesi için söz aldım. 
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Önergeyle ilgili düşüncelerimizi açıklamadan evvel, şu anda da gündemde olan seçmen kütük
lerinin askıda olması... Bununla ilgili olarak az önce arada çok sayıda benim bölgemden telefon 
geldi. Sayın Bakan burada, gerçi İçişleri Bakanımız yok ama. Şöyle bir sıkıntı var: Arkadaşlar, bili
yorsunuz 26 Kasımda muhtarlıklarda askıya çıkmıştı bu listeler. Fakat şu anda nüfus müdürlüklerine 
vatandaşlar gidiyorlarmış benim bölgemde, Kırklareli'nde, özellikle Lüleburgaz ve Babaeski ilçele
rinde, bilgisayarlardaki Telekom kayıtlarından kaynaklanan belki datalardaki arıza nedeniyle işlem 
yapılamadığı söyleniyor. Cumadan bu yana gidiyorlar geliyorlar, gidiyorlar geliyorlar. Bir kişi beş altı 
kez gidip gelmek zorunda kalıyormuş. Bu konuda öğle arasında mesaiden sonra Nüfus Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürünü aradım. Tabii orada kimseye ulaşamadık. Yüksek Seçim Kurulunu aradım, 
orada da kimseye ulaşamadık. Herkes bir yerde toplantıda nedense. Yani bu konunun mutlaka dik
kate alınması lazım. Çünkü vatandaşlar, yüzlerce insan adres değişiklikleri için beyanda bulunmaya 
gidiyorlar fakat her nedense, nüfus müdürlükleri "Bilgisayarlar arızalıdır." diyor. Gerçek de olabilir. 
O zaman şunun yapılması lazım: Eğer öyle bir olay varsa, mutlaka, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünün buna el atması lazım ve bu arızayı gidermesi gerekir. Eğer bu şekilde de çözüleme-
yecekse, Yüksek Seçim Kurulunun bu süreyi mutlaka uzatması gerekiyor. Sayın Adalet Bakanımız 
burada, onun da bilgisine sunmak istedim bu şikâyetleri. 

Değerli arkadaşlar, 37'nci madde neyi getiriyor? 37'nci madde, aslında yeni bir madde gördü
ğüm kadarıyla, önemli bir yenilik de getirmiş, yani tüm sicil kayıtlarını kapsayacak genel bir hüküm 
hâline gelmiş 37'nci madde. 

Şimdi, 37'nci maddeye baktığımızda, okuyoruz, okuyoruz, bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Ge
rekçesine de baktım, yani maddenin gerekçesinden şu çıkıyor, yani maddede düzenlenmek istenen 
husus şu: Yani üçüncü kişinin, kural olarak ilan edilen bir muhtevaya, bir içeriğe, bu ilana güven
mesini düzenliyor. İlandan farklı olan, tescil içeriğine karşı da onun iyi niyetini koruyor. 

Şimdi, maddeyi okuduğumuzda -ki ben maddeyi okuyacağım- bu maddeyi bütün dertlerimizden 
arınmış bir hâlde, böyle okusak dahi... Bilmiyorum, arkadaşlar, isterseniz bir okuyun, anlayabilecek 
misiniz. Taşandaki maddeyi okuyorum, diyor ki: "Tescili gereken bir husus yanlış ilân edilmişse, 
üçüncü kişi, tescil edilecek husus kendisini ilgilendiren kişiye karşı ilân edilen hususa dayanabilir; 
meğerki, yanlışlığı biliyor olsun." 

Şimdi, arkadaşlar, teknik bir kanun, teknik bir düzenleme olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama 
yani teknik diye de bu kadar anlaşılamaz bir hâlde bir maddeyi düzenleme niçin yapılır? Yani bunu 
da burada mutlaka değerlendirmek gerekir. Bunun daha anlaşılabilir bir hâlde, uygulamadaki insan
ların da anlayabileceği bir şekilde -teknik de olsa- hukukçuların da rahat bir şekilde anlayabileceği 
bir düzenleme yapmak mümkündür. 

Bir de şöyle bir sıkıntı görüyoruz bu maddede: Yani burada yanlış tescil düzenleme dışı gibi gö
züküyor. Yani burada "Yanlış ilan varsa üçüncü kişinin bu hususta duyduğu güven korunur." gibi bir 
algılama var. Peki, yanlış tescil varsa ne olacak? Yani "Yanlış tescil niye düzenleme dışı kalmış?" diye 
de tabii ki eleştirebiliriz. 

Bu madde metninin anlaşılabilir bir hâle gelmesi için bu değişikliği verdik. Bizim değişiklik öner
gemizde aynen şöyle diyoruz: "Bir husus yanlış tescil veya yanlış ilan edilmişse -iki kavramı da içine 
alacak şekilde- üçüncü kişinin bu hususta duyduğu güven korunur meğerki üçüncü kişi yanlışlığı bi
liyor olsun." Yani bu kadar daha kolay, daha anlaşılabilir bir metin hâline gelmesi için bu önergeyi ver
dik. Ben Sayın Komisyon ve Hükümetin niye bu önergeye destek vermediğini gerçekten düşünüyorum. 
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Sizlerin de -belki hukukçu arkadaşlarımız var- 37'nci maddeyi, gerçekten, çok böyle sakin, rahat bir 
ortamda dertlerinizi bir tarafa koyarak okumanız lazım ki ancak bir şey anlayabilesiniz. İnanın, ben 
hukukçu olarak birkaç kez okuduktan sonra bir şeyler anlamaya çalıştım bu 37'nci maddeden. 

Önergemizin sizler tarafından değerlendirilmesini ve kabulünü talep ediyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Dibek. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 37. maddesinin "Tescil kaydı ile ilan edi
len durum arasında aykırılık bulunması halinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat 
edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur." şekline dönüştürülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Takdire bırakı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, kısa bir izah yap
mak mecburiyetinde hissettim kendimi. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Her üç önerge de 37'nci maddenin dü
zenlenişini anlaşılır bulma bakımından tereddütler taşıyor. Nitekim, siz milletvekili arkadaşlarım da 
okuduğunuzda böyle bir tereddüdü yaşayabilirsiniz. Tabii, Bilim Komisyonu Başkanımız Ünal Teki-
nalp Hocamla da deminden beri bu madde üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz. Gerekçeyi, madde 
gerekçesini incelediğimizde, sanıyorum, madde gerekçeleri içerisinde en fazla izah bu madde için ay
rılmış, üç sayfalık bir bölüm var. Burayı iyice tetkik ettiğimizde, Avrupa ülkelerinin ticaret kanunla
rında son zamanlarda ortaya çıkan bir durumun bizim Ticaret Kanunu'muza yansıtılması. Sayın 
Tekinalp diyor ki: "Biz Bilim Komisyonu olarak bu maddeyi düzenleme konusunda o kadar çok üs
tünde çalıştık ki, nitekim gerekçeye de bunu yansıttık. Ancak bu şekilde aktarılabileceği sonucuna 
vardık. Çok hassas bir maddedir." Doğrusu ben de bu tereddütleri yaşamıştım ama gerekçeyi oku
duktan sonra bu haliyle geçmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. O nedenle arkadaşlarımızın du
yarlılığına teşekkür ediyorum. Bu önergeye katılamayacağımı ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 

Sayın Yalçın... 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçenin okunmasını istiyorsunuz. 

Buyurun. 
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Gerekçe: 
Madde metnindeki "Tescili gereken bir husus yanlış ilân edilmişse, üçüncü kişi, tescil edilecek 

husus kendisini ilgilendiren kişiye karşı ilân edilen hususa dayanabilir; meğerki, yanlışlığı biliyor 
olsun." ibaresi uygulanamayacak kadar karışık bir ifadeyi içermektedir. Maddede ifade edilmek is
tenen husus, "sicile güven ilkesi"dir. Bu sebeple sicile güven ilkesinin bir çok kanundaki alışılmış ifa
desine uyan teklif edilen metin isabetlidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş önerge doğrultusunda 37'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 37'nci madde kabul edilmiştir. 

38'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
3. Sorumluluk 
MADDE 3 8 -
BAŞKAN - Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum, ay

kırılık sırasına göre de işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 38 nci maddesinin birinci fık
rasının ilk cümlesinde ki "Tescil ve kayıt için..." ibaresinin "Tescil kayıt ve ilan için..." olarak ve 
yine birinci fıkranın s"on cümlesinin "...Gerçeğe aykırı tescil, kayıt veya ilandan dolayı zarar gören
lerin tazminat hakları saklıdır." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 
Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 

Pervin Buldan Fatma Kurtulan 

İğdır Van 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nın 38. maddesinin 2. fıkrası hükmünün "Ger
çeği tam olarak yansıtmayan, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelikte olan ve kamu dü
zenine aykırı sicil kayıtlarının değiştirilmesini veya düzeltilmesini talep etmesi gerekip de talep 
etmeyenler veya sicilin düzeltilmesini resen yapması gerekip de yapmayan Ticaret Sicil Memurluğu 
yetkilileri ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın 
değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye 
zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları taz
min ile yükümlüdürler." Devletin sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Süleyman L.Yunusoğlu Mümin İnan Osman Durmuş 
Trabzon Niğde Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeye mi okutuyorum Sayın Yalçın? 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Gerekçe... 

BAŞKAN-Gerekçe... 

Gerekçe: 

Madde hükmü tazminat sorumluluğu öngördüğünden, sorumluluk hallerinin ve sorumluluğu 
kimlere ait olduğunun tereddüde yer vermeyecek derecede açık olarak belirlenmesi gereklidir. Tek
lif edilen metin mevcut kanundaki metnin iktibas edildiği tasarı metnine göre daha açıktır. 

Ayrıca sicildeki kayıtların eksiklik ve yanlışlığından devletin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin, 
yarışan sorumluluk hali öngören bu maddede saklı tutulması zorunludur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 38 nci maddesinin birinci fık
rasının ilk cümlesinde ki "Tescil ve kayıt için..." ibaresinin "Tescil kayıt ve ilan için..." olarak ve 
yine birinci fıkranın son cümlesinin ".. .Gerçeğe aykırı tescil, kayıt veya ilandan dolayı zarar gören
lerin tazminat hakları saklıdır." olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

FATMA KURTULAN (Van) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 

Gerekçe: 

Gerçeğe aykırı tescil ve ilanlara karşı üçüncü kişiler korunmak istenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

38'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 38'inci madde 
kabul edilmiştir. 

39'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 

A) Ticaret unvanı 

I - Kullanma zorunluluğu 
1. Genel olarak 
MADDE 39 -

BAŞKAN - 39'uncu madde üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesinin "2" nci 
fıkrasının "Merkezi" ibaresinden sonra gelmek üzere "şubeleri" ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 
Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 

Pervin Buldan Fatma Kurtulan 
İğdır Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ Mehmet Yüksel Tuğrul Yemişçi 

Yozgat Denizli İzmir 
Cumhur Ünal Emin Nedim Öztürk 

Karabük Eskişehir 
"(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticarî işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 

yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesi ile ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin sicil 
numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen ser
maye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölün
müş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin 
adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Şahin Mengü Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner 

Manisa Zonguldak Ordu 
Ergün Aydoğan Necla Arat 

Balıkesir İstanbul 

"(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticarî işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 
yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesi ile ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin sicil 
numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen ser-
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maye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölün
müş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticile
rin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" nın 39. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "iş
letmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri" ibaresinin "işletme faaliyetleri ile ilgili tüm belgeleri" şek
line dönüştürülmesini; 39. maddenin 2. fıkrasında yer alan "Tescil olunan ticaret unvanı, ticari 
işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde 
yazılır." ibaresinin, "Ticaret unvanının, ticari işletmenin merkez ve şubelerinde herkesin görebile
ceği bir şekilde yazılı olması gereklidir." şekline dönüştürülmesini; 39. maddenin 2. fıkrasında yer 
alan "Ayrıca tacirin kullandığı işletmeyle ilgili belgelerinde, sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, 
tacir sermaye şirketi ise sermaye miktarı, internet sitesi adresi ve numarası da gösterilir." Cümlesi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Mümin İnan 

Kırıkkale Trabzon Niğde 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Metinde kullanılan "işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri" ibaresi mevcut kanundan ikti
bas edilerek aynen kullanılmıştır. Ancak senet ve belge ibareleri, hukuki olarak aynı anlamı ifade et
mektedirler. Daha açık ve düzgün bir ifade olduğundan, teklif edilen ibarenin kullanılması isabetlidir. 

Metinde kullanılan "Tescil olunan ticaret unvanı, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tara
fından kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılır." ibaresi mevcut kanundan ikti
bas edilerek aynen kullanılmıştır. Ne var ki, mevcut kanunda da yer alan bu ibare, fazla ayrıntılı tarif 
içerdiği gibi, işletmenin şubeleri ile ilgili bir düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla teklif edilen 
metin daha isabetlidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri okutup birlikte 
işleme alacağım. İstemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim. 

Şimdi önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şahin Mengü (Manisa) ve arkadaşları 

"(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 
yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesi ile ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin sicil 
numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen ser
maye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölün
müş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin 
adlan ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır." 

BAŞKAN - Aynı mahiyette olduğu için diğer önergenin önerge sahiplerini okutuyorum: 

Bekir Bozdağ Mehmet Yüksel Tuğrul Yemişçi 

Yozgat Denizli İzmir 

Cumhur Ünal Emin Nedim Öztürk 

Karabük Eskişehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Takdire bırakı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Konuşmak istiyor musunuz? 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

İkinci fıkraya, Avrupa Birliğinin şirketlere ilişkin 63/151 sayılı Yönergesine uygun olarak, ta
cirin işletmesiyle ilgili kâğıt ve belgelerde hem taahhüt edilen hem de ödenen sermayenin açıkça ya
zılması zorunluluğunu belirten bir ek yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca uygulamanın ihtiyaçları 
göz önüne alınarak ve şeffaflık ilkesi açısından yararlı olacağı da düşünülerek, sermaye şirketlerinde 
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin adlarının işletme ile ilgili belge ve 
kâğıtlarda yer alması ve bu bilgilerin internet sitesinde de yayımlanmasına ilişkin gereklilik de hükme 
eklenmiştir. Çünkü, üçüncü kişiler şirkette kimi muhatap alacaklarını çoğu kez bilmemekte, yöneti
cilerin kimler olduğu hakkında bilgi alamamaktadır. Hükmün yeni şekli uygulamada kolaylık sağla
yacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bundan sonraki Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının önergesi 
39'uncu maddenin (2)'nci fıkrasında değişiklik öngörmekteydi. Ancak biraz önce kabul edilen öner
geyle söz konusu fıkra tümüyle değişmiştir. Bu nedenle önergenin işleme konması mümkün değildir. 
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Şimdi 39'uncu maddeyi kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
2. Tescil 
MADDE 4 0 -
BAŞKAN - 40'inci madde üzerinde iki önerge vardır, geliş sırasına göre okutup aykırılık sıra

sına göre işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 40. maddesinin 3. fıkrasının 
son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner 
Mersin Zonguldak Ordu 

Ergün Aydoğan R. Kerim Özkan Necla Arat 
Balıkesir Burdur İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 40. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Tacir 

tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırıla
rak sicil müdürüne verilir." cümlesinin metinden çıkanlmasını; 40. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 
"Merkezi Türkiye'de bulunan ticarî işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve 
ilân olunur." cümlesinin "Merkezi Türkiye'de bulunan ticarî işletmelerin, başka ülkelerde bulunan şu
beleri için de tescil zorunluluğu geçerli olup, bu şubeler için tescili gereken hususlar merkezinin bu
lunduğu yer Ticaret siciline tescil ve ilân olunur." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Mümin İnan 

Kırıkkale Trabzon Niğde 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yalçın, gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız? 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metnindeki "Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere 

onaylattırdıktan sonra sicil müdürüne verir." hükmü, çıkarılması teklif edilen hükmü de kapsamak
tadır. Gerçekten tacir tüzel kişi ise, tacirin imzası dendiğinde, şüphesiz tüzel kişinin temsilcilerinin 
imzası anlaşılacaktır. 
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Çıkarılması teklif edilen "Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulun
dukları yerin ticaret siciline tescil ve ilân olunur." hükmü yabancı bir ülkeyle ilgilidir. Yabancı ülkede 
Ticaret Sicil Müdürlüğü bulunmayabilir veya o yer hukukuna göre tescil mümkün olmayabilir. Bunun 
yerine "Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin, başka ülkelerde bulunan şubeleri için de tes
cil zorunluluğu geçerli olup, bu şubeler için tescili gereken hususlar merkezinin bulunduğu yer tica
ret siciline tescil ve ilân olunur." şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 40. maddesinin 3. fıkrasının 
son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Kim konuşacak acaba? 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
"Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu 

yoktur" şeklindeki son cümlesi, ticaret sicili uygulamasında sorun ve tereddüt doğuracağından madde 
metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

40'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 40'ıncı madde 
kabul edilmiştir. 

41'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
II - Ticaret unvanının şekli 
1. Gerçek kişiler 
MADDE 4 1 -
BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 41. maddesinin "Ticaret Unvanının Şekli" 

olan üst başlığının, "Ticaret Unvanının Unsurları" şekline dönüştürülmesini; 41. maddesinin "Ger
çek Kişiler" şeklindeki başlığının "Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı" şekline dönüştürülmesini; 41. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan "46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile" metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu 

Kırıkkale Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddenin üst başlığı mevcut kanundan aynen iktibas edilerek düzenlenmiştir. Üst başlık altın

daki hükümlerde, ticaret unvanının içeriğinde hangi unsurların bulunması gerektiği ve bulunabileceği 
düzenlenmektedir. Dolayısıyla başlığın teklif edilen şekilde olması zorunludur. 

Maddenin başlığı içeriği ile ilgili fikir vermediği gibi, sanki gerçek kişi kavramının düzenlen
diği intibaı oluşmaktadır. Aynca devamında da tüzel kişiler ile ilgili benzer başlık kullanılarak ka
nunun benimsediği ayırımı netleştirmek mümkün olacaktır. 

46. maddede ticaret unvanına ek olabilecek hususlar ayrıca düzenlenmiştir. Bu maddede ise, 
gerçek kişi tacirin ticaret unvanının asgari içeriği belirlenmektedir. Bu asgari içerik zorunludur. Ek 
kullanmak ise zorunlu değildir. Bu sebeple "46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile" iba
resinin metinden çıkarılması zorunludur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

41'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 41'inci madde 
kabul edilmiştir. 

42'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
2. Tüzel kişiler 
a) Kollektif ve komandit şirketler 
MADDE 42 -
BAŞKAN - 42'nci madde üzerinde iki önerge vardır. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutup aykırılık derecelerine göre işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 42. maddesinin 2. fıkrasının 

sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Köktürk Turgut Dibek 

Mersin Zonguldak Kırklareli 
Rahmi Güner Ferit Mevlüt Aslanoğlu R. Kerim Özkan 

Ordu Malatya Burdur 
"320 nci maddenin birinci fıkrası saklıdır." 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 42. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
"bütün ortakların veya" ibaresinin metinden çıkarılmasını; 42. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "şir
keti ve türünü gösterecek bir ibareyi" ibaresi yerine, "kolektif şirket" ibaresine yer verilmesini; 42. 
maddesinin 2. fıkrasında yer alan "şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi" ibaresi yerine, "şirketin 
türüne göre Adî komandit şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ibarelerini" iba
resine yer verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 

Trabzon Kırıkkale 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Metinde bulunan veya en az bir ortağın ibaresi, zaten birden fazla ortağın isminin bulunabile

ceği anlamına gelmektedir. Ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. 
Şirketi ve türünü gösterecek şeklindeki ifade yeterince açık değildir. Bunun yerine daha anlaşı

lır şekilde, aynı ifadeyle kastedilen "kolektif şirket" ibaresinin kullanılması isabetlidir. 
Aynı gerekçelerle, 2. fıkrada komandit şirketlerin unvanı ile ilgili ibare de değiştirilmelidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 42. maddesinin 2. fıkrasının 

sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 

"320 nci maddenin birinci fıkrası saklıdır." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurunuz. 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Şimdi görüşülmekte olan bu Türk Ticaret Yasası Tasarısı'nın 42'nci maddesinin (2)'nci fıkrası 
"(2) Adî veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklar
dan en az birinin ad ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret 
unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz." şeklindedir. 
Biz, verdiğimiz değişiklik önergesiyle bu maddenin (2)'nci fıkrasının sonuna "320 nci maddenin bi
rinci fıkrası saklıdır, "hükmünün eklenmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, nedeni de şu: "Adı şirketin unvanında bulunan komanditer" başlıklı 
320'nci madde "(1) Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir 
ortak gibi sorumlu olur. " şeklindedir. 

Bu değişiklik önergesiyle, 42'nci maddeyle 320'nci madde arasında uyum sağlanması amaç
lanmıştır, teknik bir gerekliliktir. Bu nedenle, önergemiz doğru bir önergedir, tasarıdaki yanlışlığı 
düzeltmeye yönelik bir önergedir. Bu önergenin bu nedenle desteklenmesini istiyoruz. 

Bu vesileyle de şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar: Az önce bize ülke
mizin değişik yerlerinden telefonlar geldi. Nüfus müdürlüklerinde aşırı bir yığılma varmış. Nüfus 
müdürlükleri kimi yerlerde bu seçmen kütüklerinin düzeltilmesiyle ilgili gelen yurttaşlara kapıyı ka-
patıyorlarmış, fiziki mekânlar yetersizmiş. Güvenilir, çağdaş demokrasinin yaşaması için öncelikle 
seçimin güvenilir olması gerekiyor. Seçimin güvenilir olması daha seçmen kütüklerinden itibaren 
başlar. Seçmen kütüklerine karşı kuşku duyduğu zaman toplum ve seçime karşı da kuşku duyduğu 
zaman, seçim sonuçlarının toplumda itibar görmesi, güvenilir olması mümkün değildir. Bu ülkede ya
şayan herkes, hangi siyasi partiden, hangi siyasal anlayıştan olursa olsun herkes, seçim sonuçlarının 
tartışılmasını, tartışma konusu yapılmasını arzu etmez. Herkesin beklediği, umduğu şey, güvenilir 
seçim sonuçlarıdır ve seçim sonuçlarına güvenmektir. Bunun için de ben şimdiden -Sayın Adalet 
Bakanımız da burada- Hükümeti uyarıyorum. Tartışmalı bir seçimin olmaması için, güvenilir seçim 
listelerinin askıya çıkması için şu andan itibaren önlemlerin alınması bir zorunluluktur diyorum, he
pinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

42'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 42'nci madde 
kabul edilmiştir. 

43'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler , 

MADDE 43 -

BAŞKAN - 43'üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "iş
letme" ibaresi yerine "şirket" ibaresine yer verilmesini; "ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak" iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu 

Kırıkkale Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutuyorum efendim? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçeyi okutalım. 

BAŞKAN-Gerekçe... 

Gerekçe: 

Madde hükmündeki ifadeye göre unvanda işletme konusunun bulunması gerektiği intibaı uyan
maktadır. Oysa doğru olan unvanda ana sözleşme ile belirlenmiş olan şirket konusunun gösterilmesidir. 

46. madde hükümlerini saklı tutmayı gerektirecek bir sakınca yoktur. Saklı tutulmasa da 46. 
madde hükümleri uygulanabilir durumdadır. Bu maddede saklı tutulup aynı nitelikteki bir başka mad
dede saklı tutulmaması hâlinde, kanun koyucunun istemediği yorumlar ortaya çıkabilecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

43'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 43'üncü madde 
kabul edilmiştir. 

44'üncü maddenin başlığını okutuyorum: 

c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 

MADDE 4 4 -

BAŞKAN - Madde 44 üzerinde üç önerge vardır; geliş sırasına göre okutacağım, aykırılık sı
rasına göre de işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44 üncü maddesinin " 1 " inci 
fıkrasının "unvanlan" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletmesi" ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Pervin Buldan 

Şırnak Diyarbakır İğdır 

Akın Birdal Fatma Kurtulan 

Diyarbakır Van 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44. maddesinin 1. fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ali İhsan Köktürk Ergün Aydoğan 

Malatya Zonguldak Balıkesir 
Rahmi Güner Turgut Dibek Ali Rıza Öztürk 

Ordu Kırklareli Mersin 
"(1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adları ile 

bunlara eklenecek "işletmesi" sözcüklerinden oluşur." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "ad
larıdır" ibaresinden önce gelmek üzere "kuruluş statülerinde yer alan" ibaresinin eklenmesini; 44. 
maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde "gösterecek" ibaresinden önce gelmek üzere "bulunduğunu" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 
Trabzon Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninde sayılan tüzel kişiler genel olarak statülerindeki adlarını kullanmamaktadırlar. 

Uygulamada karışıklık olmaması için, ticaret unvanının statüdeki adları olduğunu ifade etmek bakı
mından teklif edilen ibarenin eklenmesi isabetlidir. 

"Donatma iştirakini gösterecek" şeklindeki ifade açıklayıcı değildir. Murat edilen bir donatma 
iştiraki bulunduğunun ifade edilmesidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Önergeleri okutup birlikte 
işleme alacağım. İstemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44. maddesinin 1. fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 
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"(1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adları ile 
bunlara eklenecek "işletmesi" sözcüklerinden oluşur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44 üncü maddesinin " 1 " inci 

fıkrasının "unvanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "işletmesi" ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Tüzel kişi tacirlerin unvanlarından, bir işletmenin varlığı anlaşılmayacağından, söz konusu de

ğişiklik öngörülmüştür. 

Gerekçe: 
Ticari işletmelerin varlığının anlaşılabilmesi için. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
44'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 44'üncü madde 

kabul edilmiştir. 
45'inci maddenin başlığım okutuyorum: 
d) Ortak hükümler 
MADDE 45 -
BAŞKAN - 45'inci madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup ay

kırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 45. maddesinin, "ortak hükümler" şeklin
deki başlığının "ek kullanma zorunluluğu" şeklinde değiştirilmesini; maddenin "Türkiye'nin her
hangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesini 
gerektiren bir durumun bulunması halinde, ticaret unvanlarında ayırt edici nitelikli ek kullanılması 
zorunludur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Süleyman Latif Yunusoğlu Osman Durmuş 
Trabzon Kırıkkale 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 45. maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Çetin Soysal 

Mersin Kırklareli İstanbul 

Rahmi Güner Tansel Barış 

Ordu Kırklareli 

"Madde 45- (1) Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil 
edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır. Bu gerek
lilik, tescil sırasında sicil müdürlüğü tarafından, sicil bilgi bankası üzerinden araştırılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutuyorum? 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

Gerekçe: 

Ticaret unvanına yapılacak ayırt edici eklerin, sicil bilgi bankasından araştırılması öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 45. maddesinin, "ortak hükümler" şeklin
deki başlığının "ek kullanma zorunluluğu" şeklinde değiştirilmesini; maddenin "Türkiye'nin her
hangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesini 
gerektiren bir durumun bulunması halinde, ticaret unvanlarında ayırt edici nitelikli ek kullanılması 
zorunludur." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Maddede ticaret unvanlarında ek kullanmanın zorunlu olması hâli düzenlenmektedir. Madde baş

lığı buna uygun olmalıdır. Kaldı ki ortak hükümler başlığı ile ifade edilecek bir düzenleme de yoktur. 
Maddenin mevcut metni, anlaşılması son derece zor, karışık ve dolaylı ifade tarzı içeren bir me

tindir. Dolayısıyla yanlış uygulamalara meydan vermemek için teklif edilen daha açık ve anlaşılması 
kolay metnin tercih edilmesi isabetli olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

45'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 45'inci madde 
kabul edilmiştir. 

46'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 
3. Ekler 
MADDE 46 -
BAŞKAN - 46'ncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"nın 46. maddesinin başlığının "Ticaret Un

vanında Ek Kullanılması" şeklinde değiştirilmesini; 46. maddesinin, 2. fıkrasının "Bir tüzel kişilik 
bulunmadığı halde, bir tüzel kişi bulunduğu izlenimi yaratacak ekler kullanılamaz." şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 
Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Kemalettin Nalcı Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 
Tekirdağ Trabzon Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin Nalcı, buyurunuz efendim. 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 46'ncı maddesinde vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bu
lunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, görüşülmekte olan kanunun 46'ncı maddesinin 2'nci fıkrasındaki 
"Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyan
dıracak ekler yapamazlar." şeklindeki ibarenin "Bir tüzel kişilik bulunmadığı hâlde, bir tüzel kişi bu
lunduğu izlenimi yaratacak ekler kullanılamaz." şeklinde değiştirilmesini teklif ettik. Bunun anlamına 
gelecek olursak, ticaretin içinde bulunan kişiler bildiğimiz gibi ya gerçek kişilerdir ya komandit şir
ketler, limitet şirketler, anonim şirketler veya holdinglerdir. Bunlar bir eklerle tanıtılır. Tabii ki bu
rada ticaret unvanlarına baktığımız zaman, karşıdaki basiretli tüccarın baktığı konular karşıdaki 
firmanın gücünü gösteren konular. Gerçi bu kanun tasarısı da bunu getirmemektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bugün baktığımız zaman bazı gerçek kişiler vardır -yani burada limitet 
şirketlerden bahsediyoruz- Türkiye'de kurulmuş olan birçok limitet şirketten, anonim şirketten daha 
güçlülerdir. Şimdi burada yapılmak istenen değişiklikte, karşıdaki alışveriş yapılan tüccarın bu ta
raftaki şirketin gücünü ölçmesi, ama, gücünü ölçerken bu kıstaslar yeterli değil sayın milletvekilleri. 

Bir düşünün, bugün 5 milyar sermayeyle veya 10 milyar sermayeyle limitet şirket veya 50 mil
yar sermayeyle anonim şirket kurulabiliyor. Ama bunların yapmış olduğu ticaretin limiti hiçbir zaman 
için kontrol edilemiyor. 

Ben buradan soruyorum sizlere: 50 milyar sermayesi olan bir şirket 5 trilyonluk iş yapabilir mi? 
Yani bunu karşı taraftaki tüccarın anlama kıstası ne? Sadece bir unvan mıdır? Unvana gelen "limitet 
şirket" unvanı, "anonim şirket" unvanı bunu verebiliyor mu? 

Onun için, buradaki düzeltmeyi yapabilmek için bu şirket olmama hâlinde tüzel kişilik ibarele
rinin kullanılmaması şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bu önergemize destek vereceğiniz temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Nalcı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Madde 46'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 46 kabul edil
miştir. 

Madde 47'nin başlığını okutuyorum: 

4. Ticaret unvanının devamı 

MADDE 47 -

BAŞKAN - Madde 47 üzerine bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" nın 47. maddesinin, 1 .fıkrasında yer alan "Ti
carî işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanunen değişir veya yetkili 
makamlar tarafından değiştirilirse" şeklindeki ibarenin, "Ticaret unvanında adı bulunan bir gerçek ki
şinin unvanda bulunan adının değişmesi halinde" olarak değiştirilmesini; 47. maddesinin, 2. fıkra
sında yer alan, "Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi 
hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir." ibaresinin metinden çıkarılmasını; 
47. maddenin 2. fıkrasında yer alan "Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şir
ket unvanında kalabilir." ibaresinin, "Unvanda adı yer alan bir ortağın şirket ortağı sıfatını kaybet
mesi halinde, kendisinin itirazı olmadığı takdirde adının unvanda kalması mümkündür" şekline 
dönüştürülmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Kemalettin Nalcı Süleyman Yunusoğlu Osman Durmuş 

Tekirdağ Trabzon Kırıkkale 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Kim konuşacak? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Nalcı... 

BAŞKAN - Sayın Nalcı, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nm 47'nci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerine söz 
almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi burada 47'nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Şirketten ayrı
lan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir." ibaresinin "Unvanda adı yer 
alan bir ortağın şirket ortağı sıfatını kaybetmesine kendisinin itirazı olmadığı takdirde adının un
vanda kalması mümkündür" diye değiştirilmesini talep ettik. 

Şimdi, buradaki konu şu: Biliyorsunuz şirketlerin satışında... Bunu siz büyük şirketler olarak dü
şünmeyin, ufak şirketler olarak düşünün veya ticaretin içinde, işte bir inşaat şirketi olarak düşünün veya 
başka bir şirket olarak düşünün. Tabii, ilk önce insanlar pazarlıklarını yaptıkları zaman, şeyleri yaptık
ları zaman... Çünkü isim, ticaret unvanı bir markadır, gerçek kişilerle bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

Şimdi, daha sonradan bu olay, eğer yazılı izin, o dakikadaki... Burada tamamen açıklanması 
lazım, yazılı izin aynı anda alınmamışsa, daha sonraki bir aşamada aynı şahıs kendi ismini çekme kar
şılığında menfaat temin edebilir, bunun altını çizmek gerekiyor. Yani ben, tamam, işletmemi sattım, 
ama isim hakkımı... O zaman itiraz etmemiştir, ticaret olarak, ticari şey olarak kendi işini görmek 
için şirketi devretmiştir, parayı almıştır, ama bu maddede, altı ay sonra o şahıs çıkıp da "Arkadaş, 
senin ticari işletmende benim ismim var, ben bu ismimi... Ya bana şu ücreti ödeyeceksin ki yazılı izin 
vereyim, yoksa ben bu yazılı izni vermem." der ve çıkmaza girilir. 

Onun için, eğer itiraz yoksa, devir anında itirazı yoksa, bunun kalması lazım. Bunun önlenmesi 
için bizim önermiş olduğumuz "Unvanda adı yer alan bir ortağın şirket ortağı sıfatını kaybetmesi 
hâlinde -yani hisselerini veya şirketi devrettiği zaman- kendisinin itirazı olmadığı takdirde -o anda 
itiraz edebilir veya onun bedelini koyabilir- adının unvanda kalması mümkündür." şeklinde değişti
rilmesinin Türk Ticaret Kanunu'nda daha verimli olacağı kanaatiyle önergemize destek vermenizi te
menni ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Nalcı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

47'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 47'nci madde 
kabul edilmiştir. 

48'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

- 4 7 1 -



TBMM B:25 3 . 12 . 2008 O: 4 

5. Şubeler 

MADDE 48 -

BAŞKAN - 48'inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Önergemizi çekiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Çektiniz mi efendim? Peki. 

48'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 48'inci madde 
kabul edilmiştir. 

49'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 

6. Ticaret unvanının devri 

MADDE 49 -

BAŞKAN - 49'uncu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 49. maddesinin Tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Osman Durmuş Süleyman L. Yunusoğlu Kemalettin Nalcı 

Kırıkkale Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMAT ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Madde metni unvanın devri ile ilgilidir. Devir işletmenin devrine bağlı kılınmıştır. Ticaret un
vanı işletmenin değil, tacirin ticari faaliyetlerinde kullandığı adıdır. Dolayısıyla madde hükmü iş
letme adı için uygun olmakla birlikte; işletme ile ilgisi bulunmadığı ve esasen her tacirin ticaret 
unvanının ne olacağının kanunda açık ve emredici şekilde belirlenmiş olduğu nazara alındığında ti
caret unvanının devri zaten mümkün değildir. Hüküm mevcut kanundan aynen alınmış olup, 50 yıl
lık uygulamada ticaret unvanı devri yoktur. Ancak işletme adı devri mümkündür. Gerçekten Tasarının 
41. vd. maddeleri gereğince ebeli bir içeriğe sahip unvanı kullanmak zorunda olan tacirler, devral
dıkları bir işletmenin sahibine ait ve kanundaki şartlan taşımayan ibareleri unvan olarak kullanma
ları mümkün değildir. Öte yandan, birden fazla işletmesi olan tacirin bir işletmesini devretmesi 
hâlinde metinden çıkarılması teklif edilen hükme göre unvan devralana geçecektir. Bu durumda, dev
redenin diğer ticari faaliyetlerinde aynı unvanı kullanıp kullanamayacağı açık değildir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

49'uncu maddeyi oylarınıza... 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, karar yeter sayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - 49'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arıyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

On beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.12 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

96 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
49'uncu maddenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi maddeyi yeniden oy

larınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 49'uncu madde kabul 

edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Şimdi, 50'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
III - Ticaret unvanının korunması 
1. İlke 
MADDE 50 -
BAŞKAN - 50'nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 50. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 
Kemalettin Nalcı Süleyman L.Yunusoğlu Osman Durmuş 

Tekirdağ Trabzon Kırıkkale 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde hükmü usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine 

ait olduğuna ilişkindir. Oysa bu hukuki sonuç, Tasarının 41. vd. maddelerinin gereğidir. Yani böyle 
bir hüküm olmasa dahi, usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sa
hibine aittir. Aksi mümkün değildir. Aksi durum, haksız rekabete ilişkin hükümler gereğince de ya
saktır. Dolayısıyla böyle bir madde gerekli değildir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

50'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 50'nci madde 
kabul edilmiştir. 

51'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

2. Bildirim ve ceza 

MADDE 5 1 -

BAŞKAN - 51 'inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 51. maddesinin 1. fıkrasının metinden çı
karılmasını; 52. maddenin 2. fıkrası olarak, "Bütün kamu görevlileri, görevlerini yaparlarken birinci 
fıkradaki suçlardan birinin işlendiğini öğrenmeleri halinde, durumu yetkili ticaret sicil müdürüne ve 
Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadır." Hükmünün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Rıdvan Yalçın 

Afyonkarahisar Kırşehir Ordu 

Kemalettin Nalcı Süleyman L. Yunusoğlu Osman Durmuş 

Tekirdağ Trabzon Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutuyorum? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçeyi okutun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Madde metni uygulama yanlışlıklarına sebep olacak derecede anlaşılmazdır. Nitekim mevcut 
kanunda da aynen yer alan bu hükmün 50 yılda hiç uygulaması olmamıştır. Teklif edilen metin daha 
anlaşılır bir hükmü ifade etmektedir. Ayrıca bildirim yükümlülüğünün neden maddede sayılan kamu 
görevlileri ile sınırlandığı da belli değildir. Bu sebeple diğer kamu görevlileri için de aynı yükümlü
lük öngörülmelidir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul 
edilmemiştir. 

51'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 51'inci madde 
kabul edilmiştir. 

52'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
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3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 

MADDE 52 -

BAŞKAN - 52'nci madde üzerinde iki önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre oku
tup sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 52. maddesinin 1. fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Tekin Bingöl 
Mersin Kırklareli Ankara 

Ali Oksal Hulusi Güvel 
Mersin Adana 

"Madde 52- (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kulla
nılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil 
edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddî 
durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusu
run ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî tazminat olarak mahkeme, tecavüz 
sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 52. maddesinin tasandan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan Metin Çobanoğlu Osman Durmuş 

Afyonkarahisar Kırşehir Kırıkkale 

Süleyman L. Yunusoğlu Rıdvan Yalçın Kemalettin Nalcı 
Trabzon Ordu Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçe mi? 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Yalçın. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 52'nci madde üzerinde verdi

ğimiz önerge hakkında açıklamalar yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet karar yetersayısı istediğinde iktidar mensubu arkadaşlarımızın 
yüzlerinin biraz ekşidiğini görüyorum; bu Meclisi çalıştırmak elbette muhalefetin de görevidir ama 
öncelikle bu sorumluluk iktidar partisinin üzerindedir. 
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Komisyonda Borçlar Kanunu'nu çalışıyoruz, aynı gün içerisinde dört beş kez iktidar partisi mil
letvekili arkadaşlarımız Genel Kurulda yeterli sayı olmadığı için komisyonu terk ederek buraya gel
mek durumunda kalıyorlar ve oradaki bizim konsantremiz de bu sebeple bozuluyor ve en son böyle 
bir ara vermeden sonra tahammülümüz kalmadı, o toplantıyı terk etmek durumunda kalmıştık. Şimdi 
bize, "önerge veriyorlar" diye, "konuşuyorlar" diye sitem eden arkadaşlarımızın, bu kanunun çıkma
sını çok arzu ediyorlarsa, Genel Kurul salonuna teşriflerinin gerekli olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 52'nci maddenin, önergemizde, biz, tasarı metninden çıkarılmasını teklif 
ediyoruz. Burada yapılan düzenleme, haksız rekabete ilişkin özel mevzuatlarda ayrıntılı olarak bu
lunduğundan burada bu maddenin gerekli olmadığını düşünüyoruz. Fakat, bunun yanında bu öner
gemiz kabul görmeyecekse bile, biraz önce hocamla da tartıştım ama tatminkâr bir açıklama temin 
edemedim. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede, kısaca okumak istiyorum: ".. .tecavüzün sonucu olan maddi 
durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusu
run ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir." 

Yani unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları düzenleniyor, sayılıyor. 
Şimdi burada "Zarar varsa" kavramıyla yapılan eylemlerin hepsi bizatihi zarar doğurucu ey

lemler olmasına rağmen, sanki böyle ilave bir şart, ilave bir koşul getirilmiş gibi bir durum oluştu
rulmuş. Oysa bir unvana tecavüzün kendisi bizatihi zarar doğurucu bir haksız eylemdir. Bu sebeple 
"Zarar varsa" diye bunu şartlandırmak, uygulamada, bu kanun yeni çıkacağı için mahkemelerin bir 
kısmında, zarar, bir ilave koşul gibi değerlendirilebilir, bir kısmında da genel çerçeve içerisinde bunun 
zaten işin özünde olduğunu düşünerek bir içtihat ayrılığı oluşabilir. 

Bu sebeple biz öncelikle maddenin metinden çıkarılmasını, bu mümkün olmayacaksa, iktidar 
partili arkadaşlarımız da fikrimize katılırlarsa "zarar" şartının maddeden çıkarılmasını teklif ediyor, 
önergemize destek bekliyoruz. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçın. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 52. maddesinin 1. fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 
"Madde 52- (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kulla

nılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil 
edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddî 
durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusu
run ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî tazminat olarak mahkeme, tecavüz 
sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Takdire bırakı
yoruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN - Konuşacak mısınız efendim? 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
1. Fıkrada yer alan "ticaret hayatında geçerli olan dürüst uygulamalara" ibaresi, çeviri izlenimi 

vermektedir. Onun yerine, aynı anlama gelen ve daha kısa "ticari dürüstlüğe" sözcüğü kullanılmış, 
yine "men'ini" ibaresi, Türkçe olan "yasaklanmasını" ibaresiyle değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş önerge doğrultusunda 52'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 52'nci madde kabul edilmiştir. 

53'üncü madde başlığını okutuyorum: 

B) İşletme adı 

Madde 53 -

BAŞKAN - 53'üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 53. maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Tekin Bingöl 

Mersin Kırklareli Ankara 

Ali Oksal Hulusi Güvel 

Mersin Adana 

"Madde 53- (1) İşletme sahibini göstermeksizin veya gösterse dahi bu amaçtan çok, doğrudan 
doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlann da, sahipleri 
tarafından tescil ettirilmesi gerekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 
52'nci maddeler uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Tasarının 53. maddesinin 1. fıkrasındaki, "İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın" ibaresi, mevcut 

kanundaki (TTK:55) "işletme sahibini hedef tutmaksızın" ibaresine oranla amacını aşmakta, sanki iş
letme adında, işletme sahibinin adının da bulunması yasaklanmış gibi yanlış bir izlenim vermekte
dir. Oysa uygulamada, "Ali'nin Yeri", gibi sahibin adını da içeren işletme adları sıklıkla 
kullanılabilmektedir. Sicil uygulamasında yol açabileceği şüpheleri yok edebilmek açısından, 1. fık
radaki söz konusu ibare, "İşletme sahibini göstermeksizin veya gösterse dahi bu amaçtan çok" iba
resi ile değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

53'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 53'üncü madde 
kabul edilmiştir. 

54'üncü madde başlığını okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

A) Genel olarak 
I - Amaç ve ilke 
MADDE 54 -
BAŞKAN - 54'üncü madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre oku

tacağım, sonra aykırılık sırasına göre de işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 54. maddesinin 2. fıkrasında 
yer alan "tedarik edenlerle" ibaresinin "sağlayanlarla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Tekin Bingöl 
Mersin Kırklareli Ankara 

Hulusi Güvel Ali Oksal 
Adana Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 54. maddesinin 2. fıkrasının başlangıcına: "Aynı statü ve büyüklükte 

yer alan" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasip Kaplan Fatma Kurtulan Akın Birdal 

Şırnak Van Diyarbakır 
Sevahir Bayındır Pervin Buldan 

Şırnak İğdır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 54. maddesinin 1. fıkrasının metinden çı
karılmasını; 2. fıkrasında geçen "veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen" 
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ibaresi ile "veya ticarî uygulamalar" ibaresinin "işlemler" olarak değiştirilmesini; yine 54. maddesi
nin 2. fıkrasında geçen "dürüstlük kurallarına" ibaresinin "hukuka" şekline dönüştürülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Osman Durmuş AkifAkkuş Rıdvan Yalçın 

Kırıkkale Mersin Ordu 

Abdülkadir Akçan Süleyman L. Yunusoğlu Kemalettin Nalcı 

Afyonkarahisar Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Osman Durmuş konuşacak. 

BAŞKAN - Sayın Durmuş, buyurunuz. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 54'üncü 
maddesinin 1 'inci fıkrasıyla ilgili söz almış bulunuyorum. 

Maddenin gerekçesinde ifade ettik. Özellikle haksız rekabet düzenlemesinin amacını tespit et
mektedir. Oysa böyle bir hükme ihtiyaç yoktur. Hükmün içeriği gerekçede ifade edilmesi gereken ni
teliktedir. Kaldı ki dürüst ve bozulmamış rekabetin korunması 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun'a ait bir kavramdır. Oysa rekabet ile 4054 sayılı Kanun'daki rekabet kavramları 
birbirinden farklıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de çıkarılan linyit kömürleri paketlenip dağıtılıyor. Bu linyitler, 
söylendiği gibi, Soma'da alınıp Gaziantep'te ambalajlanıyorsa, neye göre bu tercih yapılmıştır? Tel
evizyonlara yansıyan tartı sonuçlarında 25 kilo olması gereken torbalar ıslak olarak 24 kilo geliyor. 
Televizyonlarda, tüm ambalajlarda bu eksiğin olması hâlinde 300 milyon YTL'lik yolsuzluktan bah
sediliyor. Şeffaf olması gereken Sosyal Yardımlaşma Vakfı kömürü AKP'li madenciden alıp AKP'li 
çuvallıyor ve ambalajlatıyorsa buna "Rekabette çuvallama!" demek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, üç gün önce cumartesi günü Çubuk ilçemizin Bayındır köyüne gittim. 
Bektaşi köyü. Güzel bir toplantı ve açılışla köye kazandırılan köy konağı ve cemevi açılışına katıl
dım. Orada çok kalabalık bir cemaat toplanmıştı. Lokmalar yenildi. Sonunda köy halkıyla sohbette 
"Bu köyde yoksul var mı?" diye sordum. "16 yaşlı dul kadın var." dediler. "Kömür bu köye dağıtı
lıyor mu?" diye sordum. "Hayır, bu köye hiç kömür dağıtılmadı." dendi. Bu yoksul halka kömürü 
AKP'liler mi gönderiyor? O zaman halkın inançları konusunda aynm yaptığınız anlamına gelir. Yok 
eğer dağıtım şirketleri bu yanlışı yapıyorsa, o zaman ihaleyle dağıtım işini verdiğiniz şirketler yan
lış yapıyor. Her iki hâlde de sizler vebal altındasınız; haksız rekabete yol açıyorsunuz, garip gureba-
nın hakkını yiyorsunuz. 

Şimdi, Kırıkkale Büyükavşar'ı soracağım, Koçubaba'yı arayacağım, "Dağobası'na geçen sene 
temmuz ayında iki tır dolusu kömür dökenler Çullu'ya, Koçubaba'ya, Haydar Sultan'a uğradı mı?" 
diye soracağım. Yoksulun hakkını yiyen yiyene, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. 
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Yunus Emre'nin ifadesiyle: "Bir garip ölmüş diyeler/ Üç günden sonra duyalar/ Böyle garip 
bencileyin." 

Yiyin efendiler, yiyin! Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin. Bu han-ı iştiha sizi bir yere götü
recektir. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralardan gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Diyeceği olan varsa çıksın orada konuşsun. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 54. maddesinin 2. fıkrasının başlangıcına: "Aynı statü ve büyüklükte 
yer alan" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

FATMA KURTULAN (Van) - Akın Birdal konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Birdal. 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan tasarının 
54'üncü maddesinin ikinci fıkrasının başlangıcına "Aynı statü ve büyüklükte yer alan" cümlesinin ek
lenmesi için böyle bir önerge verdik ve bu nedenle söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kuşkusuz, bu önergemiz de kabul edilmeyecek ama biz yine görüşümüzü size sunmayı, demo
kratik parlamenter rejim ve demokratik siyasete katılımın bir gereği olarak görüyoruz. 

Ancak, şimdi, Sayın Bakan "Para ve moral" dedi. Gerçekten, bu Ticaret Yasası'nm çıkması... 
Tamam, Avrupa Birliği müktesebatına bağlı kılınmasını elbette ki biz de olumluyoruz. Yalnız bu
nunla değil, Avrupa Birliği tam üyelik sürecine bağlı uyum yasalannda Avrupa Birliği hukukuna, 
insan hakları hukukuna tam uyulmasını biz de destekliyoruz ve benimsiyoruz ama tek başına para ve 
moral yetmiyor, bir ülkenin gerçekten eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir toplum olması için yet
miyor. Eğer yetmiş olsaydı, örneğin Amerika Birleşik Devletleri: Bugün, para derseniz var, finans, 
kapitalin merkezi, moral derseniz var, çünkü soğuk savaş sonrası tek başına bir ABD hegemonyasıyla 
dünyaya hükmediyor, moral de var ama ne yazık ki şu andaki ABD imparatorluğunun çöküşü dur-
durulamıyor. O zaman ne yapmak gerekiyor bir ülkenin gerçekten demokratikleşmesi, özgürleşmesi 
için? Ekonomi-demokrasi, ekonomi-adalet, ekonomi-barış, gerçekten bunları yaptıktan sonra belki 
bizim umut ettiğimiz ya da yüce Meclisin umut ettiği hedeflere ulaşılabilir. 

Şimdi, cehenneme giden -biliyorsunuz ünlü bir söz var- yollar iyi niyet taşlarıyla döşenmiş. İyi 
niyet yetmiyor. Başka bir zamanımız olursa, yine Aziz Nesin'den size bir iyi niyet politikacısının 
gerçekten hüsranını, bir anekdotu burada sizlerle paylaşacağım. O nedenle iyi niyet yetmiyor. 
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Bugün, örneğin, işten çıkarma rekabeti var. Gerçekten, her gün kurumlaşmış müesseseler, işlet
meler, şirketler işçi çıkarmak durumunda kalıyorlar. Buna karşı ne yapacağız? Her alanda paylaşma 
ve dayanışma değerlerini yitiriyor Türkiye. 

Şimdi, örneğin, tamam metropol kentlerdeki büyük marketler, hipermarketler karşısındaki küçük 
işletmelerin hangi duruma geldiğini biliyoruz ve gerçekten, geçtiğimiz gün ve haftada söylediğim gibi 
kepenkler kapatılıyor. Bir Anafartalar'a gidin, bir Kadıköy Altıyol'dan çıkın, kepenkler kapatılmış, 
dayanamıyorlar artık buna. O nedenle, küçük işletmeleri koruyucu birtakım yasal düzenlemelerin 
yapılması da gerekiyor. Aksi takdirde... Örneğin "can suyu" ile adlandırılıyor... Can suyu, bir fideyi 
toprağa dikerken verilen ilk suyun adıdır. Yoksa, gerçekten, damarları kurumuş, büzüşmüş bir ağaca 
verilen su can suyu olmaz artık, onu kurtaramazsınız ya da askerî olarak stratejik bir söz vardır "Yı
ğınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar sürer." diye. O nedenle, bizim yaptığımız hata yığınakta 
yapılan hatadır. Gelin, gerçekten bu yığınaktaki yapılan hatadan kurtulalım. 23'üncü Dönemin bize 
yarattığı fırsatı değerlendirelim. Demokratik, sivil, çoğulcu, vesayetten kurtulmuş bir Anayasa ko
nusunda mutabakat sağlayalım ki o Anayasa'dan kaynağını alan kişisel, siyasal haklar, özgürlükler; 
ekonomik, sosyal haklar ve özgürlükler demokratik, barışçıl bir toplumun çok önemli harcını oluş
turacaktır. Yoksa, gerçekten burada "Kabul edenler... Etmeyenler..." şeklindeki bir profil bugünkü 
halkımızın beklentilerini karşılamayacaktır. 

Az önce değerli arkadaşımızın söylediği gibi, gerçekten şimdi rekabeti siyaset rekabeti olarak 
mı göreceğiz? Her yerde bir rekabet ve yarış. Her ne kadar bu yarışın adı "barış içinde yarış" diye 
adlandırılıyorsa da gerçekten gerilime neden olan, şiddete neden olan, giderek çatışmaya neden olan 
bir rekabet sistemi ve kültürü yerleştiriliyor. Güçlü olan vursun! Olur mu öyle şey? İki büyük dünya 
savaşının sonrasında kurulan uluslararası toplulukların varlık nedeni nedir? Güçsüz olanın, zayıf ola
nın hak ve özgürlüklerini bir hukuka bağlamak ve korumaya bağlamaktır. İşte, biz bu kültürü eğer 
oluşturabilirsek gerçekten gerek Avrupa Birliğine gerek insanlığa bağlı bir hukuku ve bir kültürü 
oluşturabiliriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Aksi takdirde bu çabaların karşılığı toplumun beklentilerine, gereksinmelerine, özlemlerine kar
şılık vermeyecektir. 

Hepinizi, bu duygularla saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 54. maddesinin 2. fıkrasında 
yer alan "tedarik edenlerle" ibaresinin "sağlayanlarla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN-Gerekçe... 
Gerekçe: 
Madde metninin anlaşılır kılınması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
54'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 54'üncü madde 

kabul edilmiştir. 
55'inci maddenin başlığını okutuyorum: 
II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticarî uygulamalar 
MADDE 55 -
BAŞKAN - 55'inci madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre oku

tup aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Buyurunuz okuyunuz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 55 inci maddesinin " 1 " inci 

fıkrasının "a" başlığında yer alan "reklamlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "taahhütler" ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan Selahattin Demirtaş Akın Birdal 
Şırnak Diyarbakır Diyarbakır 

Pervin Buldan Fatma Kurtulan 
İğdır Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı" nm 55. maddesinin 1. fıkrasının birinci cüm

lesinin "Aşağıda sayılan haller haksız rekabet hallerinin başhcalandır" şekline dönüştürülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Osman Durmuş AkifAkkuş Rıdvan Yalçın 
Kırıkkale Mersin Ordu 

Süleyman L. Yunusoğlu Abdülkadir Akçan Kemalettin Nalcı 
Trabzon Afyonkarahisar Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Hangisi efendim? Çünkü bir önerge var 

ki kabul etme ihtimalimiz var o nedenle bir istişare yapma ihtiyacı hissettim. 
BAŞKAN - Sayın Osman Durmuş ve arkadaşlarının önergesi. 
İki önerge var. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bu önergede "haller" kelimesi mi ek

lenmek isteniyor bir bakar mısınız? 
BAŞKAN - Tekrar okuyunuz lütfen: 
"Aşağıda sayılan haller haksız rekabet hallerinin başlıcalarıdır" şekline dönüştürülmesini arz ve 

teklif ederiz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bunu kabul edebiliriz efendim. 
BAŞKAN - Peki. 
Gerekçeyi mi okutayım? 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - İki cümle... 
BAŞKAN - Sayın Yalçın, buyurunuz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Kabul ettik ama... 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Kabul ettik önergeyi yahu. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizi konuşturmamak için her 

önergemizi kabul etmek zorunda kalmayınız diye özellikle söz almış bulunuyorum. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Onunla ilgili değil, isabetli gördüğü

müz için. 
RIDVAN YALÇIN (Devamla) - Evet, Sayın Bakanım, önergemiz gerçekten de bir gerekliliğe 

dayanıyor. Madde metnindeki şu haliyle kalması hâlinde bir sınırlama durumunun söz konusu ol
duğunu görüyoruz. Bu sebeple, haksız rekabet olarak sayılacak hâllerin zaman içerisinde gelişime 
açık olarak tanımlanması gerektiğini ifade ettik. 

Şimdi, Sayın Bakanım, burada bir hata daha var: "Aşağıda sayılan davranışlar dürüstlük kura
lına aykırı haksız rekabet hâlleridir." diye ifade edilmiş. Burada yalnızca aşağıda sayılan bentlerde 
haksız rekabet hâllerini sınırlamış olmuyoruz, aynı zamanda sanki dürüstlük kuralına uygun haksız 
rekabet de varmış gibi bir anlam hatası da ifade edilmiş. Bu değişiklikle biz her iki hususu da dü
zeltmiş oluyoruz. 

Burada, tabii, iktidara eleştiriler getirdik. Bir eleştiri de medya kuruluşlarına yapmak istiyorum 
fırsatını bulmuşken. Bin dört yüz elli üç maddeden müteşekkil, Türkiye'nin ticaret hukukunu yeni
den tanımlayan bir kanuna karşı medyamız sadece "otobüslerde horoz taşınamayacağı" gibi ve bu 
maddede de yer alan saldırgan satış yöntemleriyle ilgili maddeyi manşetlerine taşımıştı. 

Bu vesileyle, medyayı da, Ticaret Kanunu'na, Ticaret Kanunu'nun getirdiği yeniliklere, Ticaret 
Kanunu'ndan etkilenmesi muhtemel kişi ve kuruluşlara daha özenli davranması gerektiğini ifade 
ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 55 inci maddesinin " 1 " inci 

fıkrasının "a" başlığında yer alan "reklamlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "taahhütler" ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
FATMA KURTULAN (Van) - Hasip Kaplan konuşacak 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanıyorum önergemiz anla

şılmadı. Ben, onun için, biraz açıklamak üzere söz aldım. 
Gerçi haksız rekabet hükümlerine baktığımız zaman İsviçre kanunlarından genellikle alınıyor. 

Haksız Rekabete Dair Federal Kanun'dan esinlenilmiş Türk Ticaret Kanununun içine konulmuş. Oy
saki, haksız rekabet, tüketici haklarının korunması ayrı hükümler ve ayrı yerlerde olması gerekiyordu 
fakat buraya alınmış. Alındıysa, burada, ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Biz ne diyoruz de
ğişiklik olarak? "Reklamlar" kelimesi ve "taahhütler" diyoruz; "taahhütler" diyoruz, dikkat edin. Bi
risi reklam yapıyor, bir ürün satışı yapacak, diyor ki: "Ben, işte, şu buzdolabımı, şu otomobilimi, şu 
çamaşır makinesini veya şu cep telefonunu, şu saati -hayatımızın her alanına giren emtiayı, ürünü-
satacağım." Arkasından da bir garanti belgesi var. Bir garanti belgesi olmayan satış gördük mü? Var 
mı garantisiz satış? O garantinin anlamı ne? Reklamını yaptığı malı, bir yıllığına veya iki yıllığına, 
"Ben garanti ediyorum, bunda bir ayıp çıkarsa gelir geri öderim." bu anlama geliyor. Otomobili al
dınız, fabrikasyon hatası var ama garantisi var, taahhüt etmiş. Reklamındaki vasıflar da yok. Gitti
niz firmaya, bunu anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki: "Kardeşim taahhüdün vardı, garanti belgen var." 
Garanti belgesi hayatımızın her alanına girmiş. 

Şimdi, biz, burada haksız rekabete ilişkin bütün hükümleri okuduk. Garanti belgesi var mı? Ga
rantiye dikkat çeken bir hüküm var mı? Peki, firmalar taahhüt ettiklerinin, niye reklamlarıyla taah
hüt ettiklerinin yükümlülüğü altına girmesinler? Sorun bu. Benim anlatmak istediğim bu. Çok yakın 
zamanda medyada promosyonda bu çok sıkça yaşandı. Deniliyor ki: "Şu kadar kupona size ev vere
ceğiz, araba vereceğiz, televizyon vereceğiz." Sonra o vasfı belirtilen televizyonun, arabanın olma
dığını, çok düşük marka veya çok kalitesiz bir şeyin verildiğini halkımız gördü. Şimdi, bu konuda da 
bir haksız rekabeti önleyici hüküm teşkil edebilir "taahhüt" kelimesi. Burada bizim aslında ifade 
etmek istediğimiz: Evet, reklamda sınır yok, reklam serbest; satış yöntemlerinde de sınır yok, onda 
da serbest. Ama bir nokta var ki gerçekten insaf ve vicdan sınırlannı aşıyor. Eğer bir emtia satılıyorsa 
onun taahhüdü de olmalı, garanti belgesinin çerçevesinde bir sorumlu olmalıdır. 

Bu noktada, ben bu önergenin kabul edilmeyeceğini biliyorum. Yani, şimdi biz ne kadar doğru 
önerge getirsek, ne kadar inandırıcı şeyler söylesek, yok! Öyle gelmiş öyle geçecek. Çünkü daha bu 
kuralı değiştiremedik. On sekiz aydır ben burada anlatıyorum, bir şeyi değiştiremedim. "Allah bir
dir" diye bir önerge getirsek acaba diyorum, bu konuda tereddüt geçirir misiniz, ne olur diye merak 
ediyorum. Yani gerçekten bu konuda ne olur oylarınız? Tereddüt eder misiniz, komisyona mı bakar
sınız, bakana mı bakarsınız, yukarı mı bakarsınız? Ben tabii ki gerçekten biraz sorgulamak istiyorum. 
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Bakın, keşke bu maddeyi daha çok konuşabilseydik. 11'inci fıkrada "Tüketici kredilerine iliş
kin kamuya yapılan ilanlarda" diye bir bölüm var. Bütün insanlarımız tüketici kredileriyle inim inim 
inliyor. Gidin bankalara, karınca duaları on beş sayfa sözleşmeler imzalatılıyor. Ben kendim avuka
tım. O karınca duası sözleşmeleri hangi banka önümüze koyduysa kredi kartı aldığımızda, okuma
dan imzayı atıyoruz. Okuyamazsınız ki! Alın onu, on beş sayfayı okumanız için, on beş gün, bir de 
mercek lazım size. Mercekle bakacaksınız, okuyacaksınız. Sonradan faiz, faizin üzerine faiz... Şimdi, 
eğer haksız rekabetten korumaysa bunun hükümlerinin tabii ki açık olması gerekiyor. 

Benim burada ifade etmek istediğim, reklamlarla beraber garanti belgesine vurgu yapılmasıdır. 
Buna bir çözüm getirmek lazım. Her firmanın taahhüt ettiğinin sorumluluğunu taşıması lazım. Bütün 
olay bu. O zaman, garanti belgesini de şart koşmayalım. Uluslararası standartlarda da garanti belgesi 
zaten var. Dikkat edin, Sony markaya dikkat edin, cep telefonlarına dikkat edin, yeni çıkan televiz
yonlara dikkat edin, hepsinde otuz iki dilde garanti belgesinin tercümesi ve çevirisi var ama Türk-
çeyi göremezsiniz, dikkat edin. Alın dışarıdan ithal ettiğiniz ürünleri, Türkçesi çevirisini, garanti 
belgesinde veya kullanım kılavuzunda göremezsiniz, yirmi dil vardır Türkçe yoktur. Niye? Türki
ye'de haksız rekabet için kendi vatandaşını koruyan bir anlayış olsaydı hiçbir firma bu ürünü Türki
ye'ye getirip satamazdı. Bu önlenirdi diye düşünüyorum. 

Bu noktada Komisyonun bir daha gözden geçirmesi umuduyla önergemizin kabulünü diliyor, te
şekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Saym Kaplan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama 
yapmak istemiştim. 

BAŞKAN - Açıklama mı yapmak istiyorsunuz? 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, bu bölümde, her
halde arkadaşlarımızın da dikkatlerinden kaçmamıştır, muhalefet partili arkadaşlarımız tarafından 
verilen, çok makul ve mantıklı, önergeleri kabul ettiklerimiz de oldu. Sayın Kaplan'm tabii ki bu 
önergesini de biz değerlendirdik. "Reklamlar"dan sonra "taahhütler" ibaresinin konması da iyi ni
yetli bir öneridir ama "satış yöntemleri" tabirinin bunu da kapsadığı düşüncesiyle önergesini kabul 
edemedik. Yoksa önergesine saygı duyuyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - "Yöntem" farklıdır, "taahhüt" farklıdır. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Daha önce kabul edilmiş önergeyle birlikte 55'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56'ncı maddenin başlığını okutuyorum: 
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B) Hukukî sorumluluk 
I - Çeşitli davalar 
MADDE 56 -
BAŞKAN - 56'ncı madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre oku

tup aykınlık sırasına göre işleme alacağım. 
Buyurunuz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 56. maddesinin 1. fıkrasında geçen "müş

terileri, kredisi, meslekî itibarı, ticarî faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri" ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Osman Durmuş AkifAkkuş Rıdvan Yalçın 
Kırıkkale Mersin Ordu 

Abdülkadir Akçan Süleyman L. Yunusoğlu Kemalettin Nalcı 
Afyonkarahisar Trabzon Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 56. maddesinin 1. fıkrasının 

a bendinde yer alan "Fiilin" ibaresinin "Eylemin" şeklinde, b bendinde yer alan "men'ini" ibaresi
nin "yasaklanmasını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Tekin Bingöl 
Mersin Kırklareli Ankara 

Hulusi Güvel Ali Oksal 
Adana Mersin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninin anlaşılır kılınması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"nın 56. maddesinin 1. fıkrasında geçen "müş

terileri, kredisi, meslekî itibarı, ticarî faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri" ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Osman Durmuş (Kırıkkale) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Nalcı, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 56'ncı maddesinin birinci fıkrası üzerinde vermiş olduğumuz öner
geyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada görüşmekte olduğumuz ticaret kanununun amacı ticarette yani fiilî 
ticarette insanların karşılaşabileceği muammaları, zorlukları ve bu ticarete yön verecek şekilleri bu
rada kaideleriyle birlikte düzenlemektir. 

Şimdi, geldiğimiz bu noktaya kadar, 56'ncı maddeye kadar olan kısımda şirketlerin kuruluşu, un
vanları ve basiretli bir tüccarın yapması gereken eğer bunları yapmadığı sürece de alması gereken ce
zalar üzerinde konuştuk. 

Sayın milletvekilleri, burada çıkarmış olduğumuz kanunlar üzerinde bazı tezatlar var. Bakın, 
47'nci maddede biz bir önerge verdik. 47'nci maddede "Şirketten ayrılan ortağın yazılı izni..." de
niyordu. Biz bu yazılı iznin kaldırılmasını, eğer aksi bir şart yoksa... Zaten "unvanın devri" denildi. 

Aynı tasarının 49'uncu maddesine bakıyoruz, iki madde sonra aynen şunu söylüyor: "Bir işlet
menin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir ha
linde devralan unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir." 

Şimdi, bu iki madde birbirine aykırı olmadı mı sayın milletvekilleri? Biz önergeyi verdik, bunun 
tezat oluşturacağını söyledik. O zaman 49'uncu maddede de bunu düzenlemeniz gerekmiyor muydu? 
Bakın, Mecliste bizim görevimiz birbirine tezat düşen kanunlar çıkarmak değil. Ben şimdi, o zaman 
burada soruyorum: 

Bizim, 47'nci maddede vermiş olduğumuz önerge neden kabul edilmedi? Orada da şunu söyle
dik: Aksi olmadığı sürece, yani alan kişi karşı çıkmadığı sürece bu devredilmiş olsun veya hakları 
geçmiş olsun istedik. E 49 da bunu söylüyor! Böyle bir ihtilafta acaba hangisi kullanılacak? Ben 
merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizim burada çıkaracağımız tüm kanunların işlerliği ve ticareti kolaylaş
tıracak kanunlar olması lazım. Ki, daha sonraki metinlerde de gelecek, ticaretin ana kaidelerinden bi
risi ticaret unvanları, şirketin kurulması, bu şirketin ortakları, sermaye yapısı, sermaye güçlülüğü ve 
daha sonradan ticaret yapıldığı zaman bu kişilerin gerçek kişi olmasını, ticari faaliyetlerin belli ah
laki düzeyler içinde olmasını sağlamaktır. Bir önceki maddede yine vardı, ticaret unvanının haksız 
yere kullanılması veya başka bir ticaret unvanının kopya edilerek haksız yere kullanılmasından do
layı doğacak zararların karşılanması. Peki, sayın milletvekilleri, bu zararlar kimden alınacak acaba? 
Bunun bir yaptırımı var mı? Yani mezardaki kişiler üzerine kurulan şirketler biliyoruz; sorumluları, 
herhangi bir yaptırımı yok! Ben bundan iki konuşmam öncesinde de söyledim, yani 10 milyar ser
mayeyle kurulan bir şirketin bu ülkede 10 trilyonluk iş yapma kapasitesi var. Yani bunun tazminatı 
buradan mı karşılanacak? 
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Onun içindir ki, biz burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak, demin Rıdvan Yalçın arkadaşımı
zın da söylediği gibi, bu tasarıya yardımcı olmak istiyoruz. Bu vermiş olduğumuz önergede de ben 
bir sefer daha düşünülmesini istiyorum. Kısıtlanıyor, yani deniyor ki "müşteri kredisi, meslek iti
barı, ticari faaliyetleri ve diğer ekonomik menfaatler." E diğer "ekonomik menfaatler" dendiği zaman 
bunların hepsini kapsamıyor mu? 

Onun için önergemize olumlu görüş vereceğinizin temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Nalcı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

56'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 56'ncı madde 
kabul edilmiştir. 

57'nci maddenin başlığını okutuyorum: 

II - Çalıştıranın sorumluluğu 
MADDE 57 -
BAŞKAN - 57'nci madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup ay

kırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Buyurunuz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 57. maddesinin 1. fıkrasında 

yer alan "fiili" ibaresinin "eylemi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek Tekin Bingöl 

Mersin Kırklareli Ankara 
Ali Oksal Hulusi Güvel 
Mersin Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"nın 57. maddesinin 1. fıkrasının madde met

ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Osman Durmuş Abdülkadir Akçan AkifAkkuş 

Kırıkkale Afyonkarahisar Mersin 
Süleyman L. Yunusoğlu Rıdvan Yalçın Kemalettin Nalcı 

Trabzon Ordu Tekirdağ 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Gerekçe okunsun. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Adam çalıştıranın sorumluluğu Borçlar Kanununun 55 ve 100. maddelerinde yer almaktadır. 

Burada ayrıca ve ikincil olarak düzenlenmesine gerek yoktur. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 57. maddesinin 1. fıkrasında 

yer alan "fiili" ibaresinin "eylemi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Öztürk. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 96 sıra 

sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nın 57'nci maddesine ilişkin değişiklik önergesi hakkında söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasannın gerekçesinde "An ve güzel Türkçe için özen gösterilmiştir." 
denilmesine rağmen, bu tasarı metni genel olarak okunduğunda, tasarının dili ve ifadesinin çok ba
şarısız olduğu açıktır. Örneğin, bir yerde "tahsis" diyor, bir yerde "özgüleme" diyor, bir yerde "işlem" 
diyor, onun hemen yanında bir yerde "fiil" diyor. Yine, bir yerde "şirket" diyor, bir başka yerde "or
taklık" diyor. Şimdi, biz, önergelerimizle bu çelişkileri gidermek istedik, yanlışlıkları düzeltmek is
tedik. Aynı zamanda, demin de söylediğim gibi, Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan Borçlar 
Kanunu Tasarısı'yla ilgili bir uyumu da sağlamak istedik. 

Şimdi, görüşülmekte olan Borçlar Kanunu Tasarısı'nda "fiil" yerine "eylem" kelimesi kullanılı
yor. Hatta o kadar ileri gidiyoruz ki kırk yıllık "ikrar" yerine "borç tanısı" kullanılıyor, "icap kabul" 
yerine "öneri" kullanılıyor. Türkçeleştirmek, öz Türkçeleştirmek adına orada daha aşınya kaçılıyor ama 
burada halkın anlayabileceği diller, sözcükler öneriliyor, Sayın Komisyon Başkanı ve Bakan tarafın
dan kabul edilmiyor. 56'ncı maddede de söyledik "men etmek" kelimesi öz Türkçe değildir. Hani 
sizin gerekçenizde yazıyordu, siz bu tasanda arı ve güzel Türkçe kullanılmasına özen göstermiştiniz? 
"Men" kelimesi Türkçe bir kelime midir? Özen gösterdiğiniz için mi "men" kelimesini kullanıyorsu
nuz? Biz "men" kelimesi yerine "yasak" kelimesini, "fiil" yerine "eylem" kelimesini önerdik 56'ncı 
maddede, Sayın Bakan ve Sayın Komisyon Başkanı katılmadı, AKP'nin oylarıyla da reddedildi. 

Buradan anlaşılıyor ki, AKP'li arkadaşlarımız, yapılan değişiklik önergelerinin içeriğine, ama
cına bakmadan sadece bu önergelerin kimden geldiklerine bakarak ret veya kabul oyu kullanıyorlar. 
Ben, AKP Grubunun bugüne kadar sayın bakan ve sayın komisyonun katılmadığı bir önergeyi kabul 
ettiğini görmedim. Burada da AKP'li arkadaşlarımızın Türk Ticaret Yasası'nın hazırlanmasında veya 
çıkarılmasında gerekli sorumlulukları duymadıklarını ben düşünüyorum. 
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Şimdi bu kelime, "fiil" kelimesi Türkçe kelime değildir, artık bugün yerleşmiş bir anlatımla 
"eylem" kelimesidir. Zaten, Borçlar Kanunu Tasarısı'nda da onu kullanıyorlar. Şimdi bu 56'ncı mad
dede bizim bu değişiklik önergemiz reddedildiğine göre, artık bunun bir anlamı da kalmamıştır. Ben 
sorumlu bir hukukçu anlayışıyla bu önergeyi geri çekiyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özrürk. 
57'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58'nci maddenin başlığını okutuyorum: 
III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 
MADDE 58 -
BAŞKAN - 58'inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasansı"mn 58 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ Mehmet Yüksel Tuğrul Yemişçi 

Yozgat Denizli İzmir 
Emin Nedim Öztürk Cumhur Ünal 

Eskişehir Karabük 
(4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği 

seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci fıkrasındaki da
valar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir karan verilemez. Mahkeme haksız rekabet eyle
minin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili hizmet 
sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini veya önlenmesine ilişkin ted
bir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dahil somut 
olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Takdire bırakı

yoruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddenin birinci fıkrası ile izleyen fıkralardan açıkça anlaşıldığı üzere, haksız rekabet davası fii

lin işlendiği kuruluş bağlamında onun bir çeşit aracılık etmiş olması sebebiyle sırasıyla fiilden doğ
rudan sorumlu olanlar, onlara ulaşılamıyorsa, sorumlu olabilecekler ve işletmesi sebebiyle sorumlu 
sayılabilecekler aleyhine açılmaktadır. Bilgi toplumu hizmetinin bir bilgi iletişim ağı içinde sadece 
bir bilginin, içeriğin veya taşman benzeri bir olgunun erişimini gerçekleştirenler, yani sadece genel ve 
yaygın ağın içinde işlev sahibi olan "hizmet sağlayıcılar (hizmet sunanlar-ara hizmeti sunanlar) hak
sız fiili oluşturan içerikle ilgili değillerdir, belki içeriğin anlamının veya kime yöneldiğinin ayırdında 
bile değillerdir, belki bilinçli bir şekilde onu bilmemektedirler. Onun için hizmet sağlayıcılar haksız 
rekabet fiilinden sorumlu tutulamazlar. Çünkü, böyle bir sorumluluğun meşruiyet temeli yoktur. 
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Eklenen dördüncü fıkra önce, hizmet sağlayıcılar için sorumsuzluk ilkesini koymaktadır (Hiz
met sağlayıcıların başka kanunlarda düzenlenen "ara ve geçici saklama" dâhil diğer sorumlulukları
nın saklı olduğu şüphesizdir). Dördüncü fıkra daha sonra hizmet sağlayıcıların haksız rekabet 
oluşturan fiilden sorumlu tutulabilecekleri durumları Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazı Hukuki Yön
leri ve Özellikle İç Pazarda Elektronik Ticaret Konusunda 8 Haziran 2000 tarihli 2000/3 İ/AT sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ("Elektronik Ticaret Konusunda Direktif) ile uyumlu bir 
şekilde belirlemektedir. Teknik olan bu sebepler için bilirkişi incelemesi gereklidir. 

Bu konuda diğer hassas bir sorun da, bilgi toplumu hizmetini durduran tedbir kararlarıdır. Dör
düncü fıkranın bu husustaki ilkesi, sistemi durduran tedbir kararlarının -kural olarak- verilemeyece
ğidir. Çünkü böyle bir karar sadece uyuşmazlık konusu fiili değil bilgi toplumu hizmetini 
durdurmaktadır. Ancak dördüncü fıkra böyle etkileri geniş bir kararın hangi durumlarda verilebile
ceğini göstermektedir. 

Konunun, göz ardı edilemez önemi dolayısıyla, dördüncü fıkra, böyle etkileri geniş bir karar 
vermeden önce mahkemenin ilgili hizmet sağlayıcısını (temsilcisini, mümkünse teknik temsilciyi) 
dinlemesi gereğini hükme bağlamıştır. 

Dördüncü fıkra, ayrıca mahkemeye, içeriği geçici olarak kaldırtmak gibi etkileri sınırlı, somut 
olaya uyan, uygulanabilir tedbirler de alabilir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 58'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

59'uncu maddenin başlığını okutuyorum: 
IV - Kararın ilânı 
MADDE 59 -

BAŞKAN - Madde 59 üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"nın 59. maddesinde yer alan "hakim" iba
resinin çıkartılarak yerine "mahkeme" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Durmuş AkifAkkuş Rıdvan Yalçın 
Kırıkkale Mersin Ordu 

Abdülkadir Akçan Süleyman L. Yunusoğlu Kemalettin Nalcı 
Afyonkarahisar Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe efendim... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
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Gerekçe: 
Hukuk sistemimiz modern bir hukuk sistemi olarak, hakim değil mahkeme sistemidir. Bu sebeple 

bir yargısal kararın verilmesinden söz edilirken, hakim değil mahkeme ibaresinin kullanılması zo
runludur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 59'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 59'uncu madde kabul edilmiştir. 

60'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

V - Zamanaşımı 

MADDE 6 0 -
BAŞKAN - 60'ıncı madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup ay

kırılık sırasına göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 60. maddesinde yer alan 
"26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Öztürk Ensar Öğüt Turgut Dibek 

Mersin Ardahan Kırklareli 

Tekin Bingöl Ali Oksal Hulusi Güvel 

Ankara Mersin Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"nm 60. maddesinde yer alan "Şu kadar ki," 
ibaresinden sonra "haksız rekabet fiili aynı zamanda" ibaresinin eklenmesini, "işlenmişse" ibaresi
nin çıkartılarak yerine "niteliğinde ise" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akçan AkifAkkuş Süleyman L. Yunusoğlu 

Afyonkarahisar Mersin Trabzon 

Rıdvan Yalçın Kemalettin Nalcı Osman Durmuş 

Ordu Tekirdağ Kırıkkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılamıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Osman Durmuş'un önergesi değil mi 
efendim? 

BAŞKAN-Evet. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Ona katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçe mi? 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yukarıda teklifi sunulan "haksız rekabet fiili aynı zamanda" ibaresinin madde metnine eklen

mesiyle, madde metninde yer alan cümledeki anlamsızlık giderilmiş olacaktır. 
Madde metninde yer alan "işlenmişse" ibaresinin yerine "niteliğinde ise" ibaresinin getirilmesi 

ile madde hükmü ile ifade edilmek istenen amaç tam ve doğru şekilde ifade edilebilecektir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 60. maddesinde yer alan 

"26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Rıza Öztürk (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasansı'nın 60'ıncı maddesi 

üzerine vermiş olduğumuz önerge nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, ben ticarete başka bir pencereden bakacağım. Şehirde ticaret var, köyde ti

caret var. Şehirde ticaret yapan insanlar, daha ziyade istihdamı sağlayan küçük sanayiler var, orga
nize sanayiler var, çarşılar var, marketler var, iş merkezleri var. Bugünkü günde araştırdığınız zaman 
esnafta protesto olan senet sayısı 8 kat artmış. Çek ödenmemiş, arkası yazılmış, 10 kat artmış. Çok 
büyük firmalar dahi büyük bir kaos içerisinde, hakikaten kriz fevkalade vurmuş. Hâlen yüzde 18 
KDV'de diretiliyor, ticareti geliştirmek istiyorsak bu KDV'nin derhâl yüzde 5'e indirilmesi lazım. 
Bak, önerimizi de söylüyoruz. Diyorlar ki: "Yahu önerinizi söylemiyorsunuz." İşte yüzde 18'lik 
KDV'yi yüzde 5'e indirdiğiniz zaman sanayici ve üreten nefes alacaktır. 

Burada şimdi ben size bir örnek vereceğim. Ardahan'da Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifi 
var. Buranın 508 tane üyesi var -Ayhan'cığım iyi dinle, sen sorduğun için söylüyorum- 150 tanesi 
borçlu. Bir yıldan fazladır Halk Bankasından 300 milyar lira kredi istiyor 150 kişi, yani 2'şer milyar 
lira. Bir yıldan beri Halk Bankası bu krediyi vermiyor. Halk Bankası Genel Müdürüne gittim, tele
fon açtım, dedim ki: "Yahu insaf edin, Allah'a bak kardeşim, 500 trilyonu bir kalemde Çalık Grubuna 
verdin, 375 milyon dolar, 500 trilyon civarında bir para. Yahu bu 150 kişi Gürcistan, Ermenistan sı-
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nırmda ağır kış koşullarında vatanın bekçiliğini yapıyor orada. Yani ayıptır ya! 300 milyar niye kredi 
vermiyorsun kardeşim?" Esnaf kalkınacak, göç duracak. Şimdi ticarete baktığınız zaman... Siz nasıl, 
ne kadar kanun yaparsanız yapın, şimdi bu kitabı, görüyorsunuz işte bu kanun tasarısını kaç millet
vekili okudu? Okuyan var mı, elinizi kaldırabilir misiniz? Yok kardeşim, yani bilen yok, eden yok, 
okuyan yok, yazan yok. Ondan sonra kanun çıkıyor "Kanun sakat çıktı." Kanun tabii ki sakat çıkar. 
Bunlar çok önemli arkadaşlar. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Komisyonlarda görüşülüyor. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Komisyonlarda ne kadar görüşülürse görüşülsün, ben milletveki

liyim, el kaldırıyorum, bunun bana gelmesi lazım, gelmesi lazım. İktidar partisinin bunu düşünmesi 
lazım değerli arkadaşlar. 

Kars'ta küçük sanayi, organize sanayi bitmiş tükenmiş, 2-3 tane esnaf kalmış. Ardahan yüzde 
50 öyle. Bugün, inanın, Ardahan'daki esnafa ben tebrik yazıyordum, sekreterim bana dedi ki: "Efen
dim, esnafın yarı yarıya dükkânı kapandığı için tebrikleri yazmıyoruz." "Nasıl olur?" dedim, araş
tırdım. Hakikaten nereden baksanız yarıya yakını dükkânını kapatmış; sadece bu, Ardahan değil, 
Kars'ta, İğdır'da, Ağrı'da... Doğu Anadolu perişan. 

Şimdi Ticaret Kanunu çıkıyor, kimsenin haberi yok. Bürokratlar hazırlıyor, getiriyor, kardeşim 
elini kaldır, indir. 

Köye gelince -zamanımız kalmadığı için köye geliyorum- tarım, hayvancılık hakikaten bitmiş, aile 
işletmeciliği bitmiş. Yani Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine borcunu... Köyde ticaret yapan 
adama Haziran 2003 tarihinde bir iyileştirme kanunu çıkardık. Aradan beş yıl geçti değerli arkadaşlar, 
şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşan, çiftçilikle uğraşan insanlar Ziraat Bankasına hem borçlan var öde-
yemiyorlar hem kredi alamıyorlar. Esnaf kefalet kooperatifine borçlan da ayn bir noktada. 

Dün Sayın Bakana ben soru sordum: "Bu çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifine 
olan borçlarını erteleyecek misiniz veya bir kolaylık sağlayacak mısınız veya faizlerini silecek mi
siniz?" "Efendim, 2003 Haziranında çıkarttık ya kanunu. O zaman bir iyileştirme yaptık ya." diyor. 
Yahu kardeşim insaf et! Beş sene geçti hâlen borcunu ödeyemeyen insan var. 

Bakın, ben size bir örnek daha söyleyeceğim: Yani bu devlet eğer Ardahan'ı gözden çıkarmışsa, 
bilmiyorum ama, Ardahan'daki çiftçilerin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bu devlet Ardahan'ı gözden çıkarmışsa bilmiyorum ama Arda

han'daki çiftçileri alacaklarından dolayı nereden icraya verilir biliyor musunuz? Erzurum'dan. Niye 
Erzurum'dan? Ardahan'ın savcısı, hâkimi, icra müdürü, valisi yok mu? Onu vatanın topraklarından 
saymıyor muyuz Sayın Bakanım? Ben sizden rica ediyorum, açın, bütün Ardahan'ın ilçeleri dâhil, 
köyleri dâhil çiftçileri, hepsi Erzurum'dan icraya verilmiş. Adam kalkıyor bu kış günü Erzurum'a gi
decek, mal beyanında bulunacak on günlük cezayı çekmemesi, hapiste yatmaması için. Şu anda Ar
dahan'ın, yemin ediyorum, en az beşte l'i on gün cezaevinde yatıyorlar. Yazık, günah değil mi bu 
insanlara? Gidemiyor, mal beyanında bulunamıyor, köylü, parası yok. Erzurum'dan icra... Aradım 
Erzurum'daki avukatı, tarım kredi kooperatifinin avukatını "Ya niye yapıyorsunuz?" dedim, "Efen
dim, ben burada görev yapıyorum." dedi. Peki, Ardahan'daki avukatlar kırılmış mı, yok mu Arda
han'da avukat kardeşim? Ardahan'da 10 tane avukat var hem de canavar gibi, yani onlara niye 
vermiyorsunuz? "Yok, o bizim yandaşımız." diyorsanız bu da ayıp. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözünüzü bağlayınız Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Selamlıyorum, evet. 
Yani bakın, ben bunu Büyük Millet Meclisinde tutanaklara geçmesi için söylüyorum. Sayın Ba

kanıma da güveniyorum. Ben istirham ediyorum, lütfen talimat verin, alacağı varsa, olabilir, boifp 
cunu gitsin oradaki ilden, oradaki ilçeden versin. Erzurum vatan toprağı Ardahan vatan toprağı değil 
mi? Ardahan'dakiler Türk vatandaşı değil mi? Yani inanın, iki yıldır bu böyle devam ediyor arka
daşlar, iki yıldır, daha yeni değil. Bıktım artık, yani ticaret, ticaret, ticaret... Köydeki adam ticaret ya
pıyor, şehirdeki ticaret yapıyor. Onun için sizden rica ediyorum -halk bizi seçti, buraya gönderdi, 
bizden çare bekliyor, kanun çıkarıyoruz- sizden istirham ediyorum, köylüye de, çiftçiye de, şehirdeki 
ticaret yapana da, sanayiciye de, üreticiye de katkı sunalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Teşekkür ederim. 

Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına Sayın Öğüt'ün son açıklamasıyla ilgili şunları söylemek 
durumundayım: Herhangi bir vatandaşımıza bulunduğu veya ikamet ettiği yerin dışında bir icra emri, 
ödeme emri gönderilirse veya bir dava dilekçesi gönderilirse, o kişinin, örneğin Erzurum'a giderek 
itiraz etme mecburiyeti yok. Ardahan'da icra dairesine gidersiniz, icra dairesine yapmış olduğunuz 
başvuru süreyi keser, istinabe yoluyla onu Erzurum'a gönderir. Bakın, orada hukukçu arkadaşlarımız 
var, hepsi de bunu bilirler. Bakın, siz çok tecrübeli bir arkadaşımızsınız, Ardahanlı vatandaşlarımızı 
lütfen doğru bilgilendirin. Erzurum'a gitmek zorunda değiller, Erzurum'dan avukat tutmak zorunda 
da değiller, her şeyi Ardahan'da yapmaları yasalarımıza göre mümkündür. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Ama Ardahan'da verilse daha iyi olmaz mı Sayın Bakanım? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - O alacaklının takdiridir. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Alacaklı devlet Sayın Bakanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Daha önce kabul edilmiş önerge doğrultusunda 60'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 60'ıncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.21 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 17.38 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

96 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları 
Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 236) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 

Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine başlayacağız. 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla 
Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303)(x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 303 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Onur Öymen 

konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanmış bulunan kara yolu taşımacılığı ile ilgili anlaşma 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

(x) 303 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, aslında bugün, yüce Meclise sunulan Suudi Arabistan'la ilgili üç anlaşma var. 
Diğer anlaşmalar hakkında yüce Meclisin fazla vaktini almamak için söz almayacağız ama bu vesi
leyle her üç anlaşmayla ilgili bazı görüşlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. 

Öncelikle şunu belirtelim: Hükümetin bu anlaşmalarla ilgili gerekçesini ve Komisyonun rapo
runu okuduğunuz zaman bu anlaşmalar öyle anlaşılıyor ki Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır, yardımcı olacaktır. Çok güzel, biz 
de bunu hararetle destekleriz. 

Ne var ki şunu görüyoruz: Bu anlaşmaların ikisi 22'nci Dönemde imzalanmış ve vaktinde Mec
lise onay için getirilmediği için kadük olmuş, geçersiz kılınmış, yeniden getiriliyor; geçen dönemde 
imzalanıyor, geçen dönemde getirilemiyor, bu dönemde de seçimlerden sonra bunların gündeme ge
tirilmesi bir yıldan fazla zaman alıyor. Bu kadar önemliyse niçin bunları Meclise zamanında getir
mediler; bu konudaki eleştirimizi dile getirmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, maalesef Hükümet böyle olumsuz bir durum olunca, bir gelişme 
olunca suçu yükleyecek, kabahati yükleyecek birilerini arıyor. Soruyoruz: Şimdi, bu olayda suçlu 
muhalefet midir, suçlu basın mıdır, suçlu kimdir? Niçin bu kadar geciktirilmiştir bu anlaşmanın onay 
için Meclise getirilmesi? 

Şimdi, ilginç bir şey dikkatimizi çekti bu anlaşmaları imzalarken, o da anlaşmaların tarihi. Şimdi 
bakıyoruz, bu anlaşmalardan bir tanesinin, şu anda görüştüğümüz kara yolu anlaşmasının tarihi: 
14/7/1427, yanlış duymadınız 14/7/1427; hicri tarih verilmiş. Zahmet olmasın diye bizlere yanında 
miladi tarih de yazılmış ama hicri tarih yazılıyor. İkinci anlaşmaya bakıyoruz, orada da hicri tarih ya
zılıyor, yanında miladi tarih. Bazı arkadaşlarımız diyebilirler ki: "Canım, efendim, Suudi Arabis
tan'ın usulü böyle, ne yapalım, işte onlara ayıp olmasın diye, onları tatmin etmek için hicri tarihi de 
yazıverdik." Öyle değil çünkü bugün gündemde olan üçüncü anlaşmaya bakıyorsunuz, Türkiye ile 
Suudi Arabistan arasında, orada sadece miladi tarih var. Demek ki hicri tarih yazma konusunda Suudi 
Arabistan'ın bir dayatması yok. 

Şu olabilir: Bu gibi durumlarda -bu metinler biliyorsunuz Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak ha
zırlanır- her ülke kendi metnine kendi tarihini yazabilir. Suudiler Arapça metnine hicri tarih yazabi
lir, siz de Türkçe metninize miladi tarihi yazarsınız, İngilizce metnine miladi tarih... Bunlar ayrıntı 
gibi gözükebilir ama değerli arkadaşlar, anlaşma yapmak ciddi iştir. Bu anlaşmalar devletin arşivine 
giriyor. Yarın öbür gün araştırmacılar bunu inceleyecekler, değerlendirecekler ve bunları tespit ede
cekler ve bu dönemde bu işlerin yeterince ciddiye alınmadığı sonucuna varacaklar. Onun için diyo
ruz ki: Lütfen, anlaşma yaparken dikkatli olalım. 

Çok değerli arkadaşlar, şimdi gelelim işin esasına. Suudi Arabistan, Hükümetin en yakın ilişki 
kurduğu ülkelerden biridir. Sık sık karşılıklı ziyaretler oluyor, Cumhurbaşkanımız ziyaret ediyor, 
Başbakanımız ziyaret ediyor, Suudi Kralı Türkiye'ye geliyor, bakan düzeyinde birçok ziyaret yapı
lıyor; bunları yadırgamıyoruz. Eğer ilişkileri geliştirmek istiyorsanız, gayet tabii ki bu ziyaretleri 
doğal karşılayacaksınız. Bazen ölçüyü kaçırdığımız oluyor, Suudi Arabistan Kralını Sayın Cumhur
başkanımız otelinde ziyaret ediyor, otelinde görüşmeler yapıyor; bunlar bizim diplomatik usullerimize 
uygun değil ama işin esasında, karşılıklı temaslar, karşılıklı ziyaretler mutlaka diplomaside çok fay
dalıdır; yeter ki bu ziyaretlerin sonucunda istediğiniz sonucu alasınız. 

Şimdi, Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçı sidir. O bakımdan çok büyük kay
nakları var. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatından yılda kazandığı para, 2007 yılı itibarıyla, tam 215 
milyar dolardır. Bunun karşılığında büyük bir ithalatı da var, ithalatı da 82,7 milyar dolardır. Yani çok 
büyük bir pazar var karşımızda ve bu pazardan her ülke yararlanmak istiyor, biz de yararlanmak is-
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tiyoruz. Bakıyoruz Amerika'nın, İngiltere'nin en üst düzey devlet adamları, Avrupalılar sık sık Ri-
yad'a gidiyorlar, Suudi Kralıyla görüşüyorlar, devlet adamlarıyla görüşüyorlar. Niçin? Daha çok bu 
pastadan pay almak için. Şimdi, bizim de yaptığımız bu ziyaretlerin sonucunda, bekleriz ki biz de bu 
pastadan büyük bir pay alalım. Şimdi, bakıyoruz rakamlara, Türkiye'nin 2007 yılında Suudi Arabis
tan'a yaptığı ihracatın toplamı 1,4 milyar dolardan ibaret. 82 milyar ithalatı var Suudi Arabistan'ın, 
bu 82 milyarın sadece 1,4 milyarı Türkiye'den gidiyor. Yüzde kaçı yapıyor? Yüzde 1,7'si. Bu kadar 
büyük bir pastadan bu kadar emek, bu kadar çaba, bu kadar ziyaret sonucunda Türkiye'nin alabile
ceği pay bu mu olmalıydı? Bazıları diyebilirler ki: "Efendim, ne yapalım? Suudi Arabistan'da ser
best piyasa ekonomisi var, onlar da piyasa kurallarını uyguluyorlar. Eğer sizin yeterince rekabet 
gücünüz yoksa, firmalarınız bu kadar satabiliyorsa ne yapalım?" Ondan ibaret değil. Eğer öyle olsaydı 
bu kadar devlet adamı Suudi Arabistan'ı ziyaret etmezdi, bu kadar yakın ilişki kurulmazdı. Herkes 
mallarını satmak için bu ziyaretleri yapıyor. Savunma sanayisi ürünlerini satıyorlar. Türkiye'de çok 
iyi gelişen bir savunma sanayimiz var. Acaba bu ürünlerin ne kadarını Suudi Arabistan'a satıyoruz? 
Pek çok ülkenin Suudi Arabistan'daki şirketleri petrol arama işinde görev yapıyorlar. Acaba Türki
ye'nin de petrol arama çalışmaları var mı Suudi Arabistan'da? Aldığımız ruhsatlar var mı? Bu soru
ları sormak zorundayız. 

Şimdi, Suudi Arabistan cari açık vermeyen bir ülkedir. Suudi Arabistan'da cari fazla veriliyor. 
Ne kadar? 21 milyar dolar. Peki, bu kadar büyük fazla veren bir ülke çeşitli ülkelere yatırım yapıyor, 
acaba Türkiye'ye ne kadar yatırım yapıyor? Dünyaya yaptığı yatırım nedir, Türkiye'ye yaptığı yatı
rım nedir? Bunu araştırırsanız ilginç rakamlara rastlayabilirsiniz. Demek ki bu çabalar, ticaret bir 
yana, Suudi yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesinde de yeterince sonuç vermemiş. Bunları dikkate 
almak gerekiyor diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Suudi Arabistan'ın bazı özellikleri var. Bunu da dile getirelim, ticari iliş
kilerde de, ekonomik ilişkilerde de önemli. Suudi Arabistan'da fertlerin, yabancı şahısların gayri
menkul satın almaları yasak. O nedenle, bu bir kısıtlama getiriyor Suudi Arabistan'la iş yapacak 
ülkeler için. İlgili uzmanların bize verdiği bilgiye göre, firmaların, yabancı firmaların oradaki alış
verişinde birtakım kolaylıklar sağlanmış, bunu görüyoruz. Şu anda huzurunuzda olan anlaşmalarda 
da hükümler görüyoruz ki çağdaş ülkelerle yapılan anlaşmalara benziyor. Mesela ne diyor? "İhtilaf 
hâlinde Lahey Adalet Divanına gidilecektir." deniliyor, çok güzel. 

Yalnız başka anlaşmalar da yapmışız yine bu Hükümet zamanında. Bu konuda sizin dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Şimdi, Türkiye'nin 29 Temmuz 2004 tarihinde AKP İktidarı zamanında yapılmış 
bir anlaşması var İslam Kalkınma Bankasıyla. İslam Kalkınma Bankasıyla bir anlaşma yapıyoruz, iş 
birliği anlaşması, buna göre bir fon kuruluyor. Bu fona, Türkiye, bütçesinden 11 milyon 760 bin do
larlık katkıda bulunuyor. Şimdi bu fon niçin kuruluyor? Bu fondan özel sektörün yararlanması için ku
ruluyor. Türk özel sektörü yararlanacak, güzel. Yalnız, bakıyorsunuz, bunun bir koşulu var: Bu fondan 
yararlanacak Türk şirketlerinin mutlaka İslami usule göre faaliyet gösteren şirket olması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, laik bir ülkede böyle bir durum olabilir mi? Niçin Suudi Arabistan'la il
gili? Çünkü, İslam Kalkınma Bankasının en büyük ortaklarından biri bu. İslam Konferansına bağlı 
ekonomik faaliyetlerde en etkili ülkelerden biri bu. Onun için Suudi Arabistan'la ilgili. Yani, İslami 
usulle çalışmayan firmalarımız bundan yararlanamayacak. Böyle bir anlaşma yapıyoruz. 

Şimdi, laik bir ülke böyle olur mu? 11 milyon 760 bin dolarlık katkıda bulunmuşsunuz. Bu kat
kıyı, sadece İslami usulle çalışan firmaların verdiği vergilerden mi aldınız? Bütün vatandaşların, 
Müslüman olsun Hristiyan olsun herkesin verdiği vergiyle bu finanse ediliyor. Şöyle bir şey düşü-
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nün: Mesela, Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da böyle bir anlaşma yapılıyor, bir fon kuruluyor, orada 
bir hüküm var: Sadece Hristiyanlık usullerine uygun üretim yapan firmalar yararlanır. Yani o ülke
lerdeki Türk firmaları yararlanamaz. Nasıl tepki gösteririz biz buna? 

Şimdi, bitmedi. Şimdi burada kararı kim verecek? Hangi firma İslami usule göre çalışıyor, han
gisi çalışmıyor, kim karar verecek? Bakıyoruz, madde 14, 6'ncı paragraf: Bir îslam Hukuk Komitesi 
kurulmuş. Suudi Arabistan'da bir İslam Hukuk Komitesi var. Bu İslam Hukuk Komitesi karar veri
yor, Türkiye'deki hangi firma İslami usule göre çalışıyor, hangisi çalışmıyor. Peki, ihtilaf olursa ne 
olacak? İhtilaf olursa, bakıyorsunuz, gene hüküm var anlaşmada. Diyor ki bu anlaşma: İhtilaf hâlinde, 
gene Cidde'de, Suudi Arabistan'da bulunan İslam Adalet Mahkemesi karar verecek. 

Değerli arkadaşlarım, demin size anlattım, şu anda Meclisin gündeminde olan anlaşmalarda da ih
tilaf hâlinde nasıl çözüleceğine dair maddeler var. Belli ki Suudi Arabistan dayatmamış size illa İslam 
Adalet Divanı çözsün diye, o razı Lahey Adalet Divanına gitmeye. Peki, öbür anlaşmada niye yok bu? 
Öbür anlaşmada niçin İslam Adalet Divanına gitme şartını koyuyorsunuz? İşte, biz buna itiraz ettik. Biz 
buna itiraz ettik ama maalesef, iktidarın, muhalefetin en haklı itirazlarına bile kulak verme gibi bir alış
kanlığı yok. Onun için "Biz oy çokluğuyla geçiririz Meclisten." diyorlar ve geçiriyorlar. 

Şimdi, o bakımdan, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup arkadaşlarımıza büyük görev düşü
yor Mecliste. Gelecek kuşaklara hesap vereceğiz hepimiz. Yaptığımız işlerden, yapmadığımız işler
den hesap vereceğiz. Biz diyoruz ki: Uluslararası ticarette, uluslararası ekonomik ilişkilerde 
uluslararası kurallar ne ise o uygulanır, o uygulansın ve dinî esaslara göre, başka esaslara göre ticari 
faaliyet yürütmeyelim. Hükümetten beklediğimiz bu. 

Onun için, biz, bu anlaşmaların onaylanmasına karşı değiliz, fakat bu konulara dikkatinizi çek
mek istiyoruz. Eğer uygulamada, demin anlattığım nedenlerle, gerekçelerle sıkıntılar çıkarsa, şunu 
hatırlayınız ki: Muhalefet bizi uyarmıştı. Biz sizi uyarıyoruz, Hükümeti uyarıyoruz, ilgili uygulayıcı 
arkadaşlarımızı uyarıyoruz. "Efendim, mütekabiliyet ilkesi uygulayacağız, merak etmeyin." diyor
lar. Yani ne demek? "Bir Türk vatandaşı Suudi Arabistan'da gayrimenkul edinemediğine göre bir 
Suudi vatandaşına da, merak etmeyin, Türkiye'de gayrimenkul edinme imkânı tanımayacağız." di
yorlar, güzel. Peki, ya bu şahıs gidip Fransa'da bir firma kurup gelirse Türkiye'de aynı yatırımı ya
parsa, bütün sermayesi kendine ait bir Avrupa firması olarak gelirse ne yapacaksınız? Yapacağınız 
bir şey yok. Çünkü bu imzaladığınız anlaşmalar buna imkân veriyor. O bakımdan, dikkatinizi çeki
yoruz, lütfen, bu gibi hassas konularda muhalefetin sesine kulak veriniz, muhalefetin önerilerini cid
diye alınız, dikkate alınız ve uygulamalarda bu gibi durumlarla karşılaşmamak için çaba gösteriniz. 

Demin söyledim, petrol konusunda... Değerli arkadaşlar, bizim en hassas olduğumuz konular
dan biridir enerji konusu. Mademki bu kadar yakın ilişkilerimiz var, mademki çeşitli ülkelerin iliş
kileri Suudi Arabistan'da petrol sektörüne girmişler. Biz niye giremeyelim? Bizim millî petrol 
şirketimiz Türkiye Petrolleri çeşitli ülkelerde araştırmalar yapıyor, çeşitli ülkelerde imtiyazlar almış, 
ruhsatlar almış. Suudi Arabistan mademki en uygun ülkedir, o zaman niçin yapmayalım? 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - "Sadece Arap" diyor. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Şimdi, bu vesileyle size bir hususu hatırlatmak istiyorum bu pet

rol konusundan bahsederken, daha bu petrol ilk çıktığında, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki 
yıllarda büyük petrol şirketleri, yedi tane en büyük petrol şirketi bir Kırmızı Çizgi Anlaşması imza
ladılar. Kırmızı Çizgi Anlaşması'nın çizgisini çizen meşhur Gülbenkyan. Bu Anlaşma'ya göre Suudi 
Arabistan da dâhil, Irak da dâhil, Kuveyt hariç, bölgede petrol çıkaran ülkelerde araştırma yapılacak 
mı yapılmayacak mı? Karar şu: Yedi şirket birden mutabakata varmadıkça bölgedeki bir ülkede pet
rol araştırması yapılamaz. 
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Bu ülkelerden, kırmızı çizgilerin içine giren ülkelerden biri Türkiye'dir. 

Soru şu: Acaba Türkiye'de bu kadar zamandan beri gerçek anlamda petrol bulunamaması bazı
larının iddia ettiği gibi Türkiye'de petrol olmamasından mı kaynaklanıyor, yoksa başka sebeplerden 
mi kaynaklanıyor? Bu konuyu da Hükümetin dikkatine sunuyoruz. 

Şunu da ifade edeyim: Bundan önceki hükümetler zamanında Türkiye'ye o büyük şirketlerden 
biri şöyle bir başvuruda bulundu, dedi ki: "Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde biz petrol bulduk, zen
gin doğal gaz rezervleri bulduk, bunları çıkarabiliriz ama bir şartımız var, Petrol Yasası'nı değiştire
ceksiniz, Petrol Yasası'nı değiştirmedikçe bu petrolleri çıkartmayız." 

O zamanki hükümetler bunu reddediyor. Enerji Bakanına yazılan mektuplar var bizim elimizde. 
O zamanın hükümetleri reddediyor. Geçen dönemde seçimlerden önce baktık Hükümet bir petrol 
yasası çıkartmış getirmiş Meclisin huzuruna. Bir de baktık ki aynen o yabancı şirketin istediği un
surlar. Fazlası var, eksiği yok. O yasa bildiğiniz gibi geçen dönem de geçmedi. Şimdi bu vesileyle 
size hatırlatıyoruz, lütfen dikkatli olun. Lütfen dikkatli olun, hiçbir ülkenin vermediği imtiyazları 
Türkiye'den istiyorlar. Ticari konularda olduğu gibi enerji konusunda da istenilen imtiyazlar konu
sunda lütfen dikkatli olunuz. Öyle imtiyazlar istiyorlar ki, Türkiye'de üretilen petrolden 1 gramını bile 
Türkiye'de bırakma mecburiyeti olmayacak. Hükümetin getirdiği yasayı, yasa tasarısını dikkatle 
okuyunuz, bir kere daha Meclise getirebilirler. Şimdiden uyarıyoruz: Böyle bir yola giderseniz, ger
çekten, çok ciddi sıkıntı yaratırsınız, çok ciddi sıkıntı yaratırsınız, ülkenin enerji menfaatleri açısın
dan, ülke enerjisinin güvenliği açısından çok ciddi sıkıntılar yaratırsınız. 

Değerli arkadaşlar, bu görüşlerimizi bu vesileyle dile getirmek istedik ama gündemimizdeki üç 
anlaşmayı onaylama konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu müspet oy kullanacaktır. Bunu bu 
vesileyle yapıcı tutumumuzun bir işareti olarak dile getiriyoruz. Yalnız bir kere daha uyarıyoruz Hü
kümeti: Lütfen, uygulamada çok dikkatli olunuz. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öymen. 

Komisyon Başkanı Sayın Mercan, ufak bir açıklamada bulunacaksınız galiba. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN MURAT MERCAN (Eskişehir) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN MURAT MERCAN (Eskişehir) - Sayın Baş

kanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Genel Kurulu bilgilendirmek babından bir iki hususu söy
lemem gerekiyor. 

Her şeyden önce, Suudi Arabistan'da, doğru, yabancıların, yabancı gerçek kişilerin mülkiyet 
edinme hakkı yoktur. Buna karşı, karşılıklılık ilkesi nedeniyle Türkiye'de de bu hak yoktur. 

Ayrıca, ülkemizde, yabancı şirketlerin, Turizmi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu'nda sağlanan 
istisnalar dışında, Türkiye'de gayrimenkul edinmesi mümkün değildir. Türkiye'de ancak yabancı 
sermayeli Türk şirketlerinin, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere, gayrimenkul edinmeleri müm
kündür. Aynı şekilde, benzer şekilde, Suudi Arabistan'da 2006 yılında yapılan bir yasa değişikli
ğiyle, Bakanlar Kurulunda onaylanan bir yasayla yabancı yatırımcılar da gayrimenkul 
edinebilmektedir. 

Ayrıca, yine Suudi Arabistan'da tahkim kanunu, Uluslararası Tahkim Kanunu geçerli olmuştur. 
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Bir hususu daha belirtmek istiyorum, o da şu: Türkiye'de yabancı şirketler iş yaparken Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimlerinden izin almak zorundadır. Suudi Arabistan'daki yabancı 
şirketler de Suudi Arabistan'da iş yaparken Suudi Arabistan'daki bakanlıktan, makamlardan izin 
almak durumundadırlar, izin almak zorundadırlar. Türkiye'de hangi şirket olursa olsun, ister Suudi 
Arabistan ister herhangi bir başka şirket, yabancı sermayeli olsun, yarı yabancı sermayeli olsun, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uymak zorundadır. Benzer şekilde Suudi Arabistan'da da bu söz ko
nusudur. Anlaşmazlık durumunda yine Türkiye'de uluslararası tahkim vardır, Suudi Arabistan'da da 
vardır. Bu konularda Genel Kurulu bilgilendirmek istedim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Mercan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Recep Taner konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Taner. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA RECEP TANER (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve 
Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair -303 sıra no.lu- Kanun Tasarısı'yla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ile 55 ülke arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaş
ması imzalanmıştır. Bu kanun tasarısına konu olan anlaşma da 8 Ağustos 2006 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış, bu anlaşmayla iki ülke arasında yapılmakta olan yolcu ve yük taşımacılığıyla ilgili be
lirli düzenlemeler belirtilmiş ve bu alanlarda herhangi bir sorun çıktığında ne tür işlemler yapılacağı 
da tespit edilmiştir. 

Bugün burada görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı Suudi Arabistan ile aramızdaki bir anlaşma 
kanunudur. Dolayısıyla, Arabistan ile ilgili bir kanun görüştüğümüze göre Arabistan'la ilgili de kısa 
bilgi edinmekte fayda olduğu kanaatindeyim. 

Başkenti Riyad olan Suudi Arabistan Krallığı Arabistan Yarımadası'nın en büyük ülkesidir. 
Resmî dili Arapça, para birimi Suudi Arabistan Riyali olan ülkenin nüfusu ise 24 milyon civarında
dır. Başlıca şehirleri Riyad, Mekke, Medine, Cidde, Taif ve Damman'dır. 

Yeryüzündeki petrol rezervinin yüzde 26'sına sahip olan ülkenin ekonomisini petrol ve doğal gaz 
gelirleri önemli bir şekilde iştigal etmektedir. Suudi Arabistan'ın, 2007 verilerine göre 375 milyar 
dolar gayrisafı yurt içi hasılası, yıllık yüzde 3 enflasyonu ve 310 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 
bulunmaktadır. 

Suudi Arabistan'a özellikle Cumhurbaşkanından Meclis Başkanına, Başbakandan bakanlara 
kadar birçok resmî ziyaret gerçekleştirilmesine rağmen Arabistan ile ekonomik gelişmelere baktığı
mızda iyi seviyede olmadığı da bir gerçektir. Suudi Arabistan'la ticaret hacmimiz 4,5 milyar dolar 
civarındadır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği de bir 
gerçektir. 

Suudi Arabistan, müslümanlar tarafından kutsal sayılan Mekke, Medine gibi şehirlere sahip bir 
ülkedir. Şu anda da, malum, 100 binin üzerinde Türk hacımız kutsal topraklarda hac vazifelerini yap
maktadır. Kendilerine kutsal vazifelerini tamamlayıp sağ salim ülkemize dönmelerini temenni et
mekteyim. Bugün için Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimize ve Türk müteşebbislerinin, nakliyecilerin 
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sorunlarına baktığımızda ise en önemli sorunlar kefil sorunu -bu hâlâ aşılabilmiş durumda değil- iki 
ülkenin ithalat ve ihracat mevzuatındaki eksiklikler, Türk bankalarının verdiği teminat mektupları
nın kabul edilmemesi, Türk nakil araçlarına uygulanan yüksek navlun ve şoför vize işlemleridir. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığı ka
nunu. Dolayısıyla, yolcu taşımacılığının ve yük taşımacılığının Türkiye'deki durumuna da bakmakta 
fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Kara yolu yolcu taşımacılığının Türkiye'deki payına baktığımızda deniz ve hava taşımacılığı 
yüzde 5'lerdeyken kara yolu taşımacılığı yüzde 95'tir. Bu yolcu taşımacılığının yüzde 70'i otobüs
lerle, yüzde 30'u ise diğer taşıtlarla yapılan ve yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bir sektördür. Yük 
taşımacılığında ise toplam taşımacılığın yüzde 93'ü kara yoluyla yapılmaktadır. Bu da 700 binden 
fazla kamyon, 75 bin civarında çekici ve römork ve diğer araçlarla yapılmaktadır. Bugün ülkemizin 
ihracatının yüzde 53'ü, ithalatının ise yüzde 34'ü kara yolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. 

Avrupa'nın en iyi taşımacılık filolarına sahip olan ülkemizin nakliyecilik sektörünün belli so
runlarına baktığımızda ise kota sorunu en önemli sorun olarak devam etmektedir. Genel olarak nak
liyecilerin en önemli sıkıntıları da maalesef akaryakıt giderlerinin yüksek oluşudur. Şu anda 
maliyetlerin yüzde 35'i civarında bir akaryakıt maliyeti bulunmaktadır. Petroldeki ham madde fi
yatları anında akaryakıt fiyatlarına yansıtılırken, maalesef, petrol düşüşleri, aynı şekilde ham madde 
fiyatlarının düşüşleri petrol fiyatlarına yansımamaktadır. 

Hükümet her ne kadar ilgili sektörü suçlasa da akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşundaki en büyük 
etken akaryakıt üzerinden alınan dolaylı vergilerin yüksek oluşudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 
25'in üzerinde olmayan dolaylı vergiler, ülkemizde, maalesef yüzde 75 civarındadır ki bu ÖTV, KDV 
gibi dolaylı vergiler AKP iktidara geldiğinde yüzde 55'ler civarındaydı, şu anda yüzde 75'lerde. 

AKP Hükümeti, kazanandan kazancı üzerinden alınması gereken vergileri alamadığından dolayı 
vergi gelirlerindeki açığı kapatmak için 70 milyonun ödediği ÖTV, KDV gibi vergileri, maalesef 
gizli vergileri artırarak bu açığı kapatmaktadır. 

Dünyanın en önemli sektörlerinden olan Türk taşımacılık sektöründekiler, akaryakıt fiyatlarının 
yüksekliğinden dolayı, maliyetlerdeki artışlardan dolayı mazot alamamaktalar ve mazot alamayan 
nakliyeciler de ya kaçak mazot satan firmalara yönelmekteler veya akaryakıt istasyonlarında, yol ke
narlarında, 7 numara, 10 numara yağları satın alarak mazot yerine araçlarında kullanmaktadırlar. 

Turizmden sarraflığa birçok sektörde KDV oranları yüzde 8'lere çekilirken kara yolu taşımacı
lığındaki yüzde 18 Tik KDV oranı da zor durumda olan taşımacılık sektörünün önündeki en büyük 
engellerden birisidir. 

Değerli milletvekilleri, AKP'nin yapmış olduğu bazı uygulamaları da uluslararası taşıma yapan 
firmalarımız ve şirketlerimiz anlayamamaktadır. Geçmişte, uluslararası taşıma yapan firmalara yurt 
dışına çıkışları sırasında gümrüklerde bir depo ÖTV'siz akaryakıt verilmekteydi. Bu, ne hikmetse bu 
Hükümet döneminde 550 litreyle sınırlandırıldı. Tabii, nakliye mesafelerine göre bu 550 litrelik akar
yakıt yetmediği zaman, maalesef, şoförlerimiz gittikleri ülkelerden o kalan akaryakıtı temin etmek
teler ve bu da Türk ekonomisine belli bir şekilde zarar vermekte. Bunun yaklaşık maliyetinin de 60 
milyon dolar civarında olduğu belirtilmektedir. 

Maliye Bakanlığının ne motorlu taşıt vergisi genelgelerinde ne araç muayene yönetmeliklerinde 
ve ne de kanunlarımızda "standart depo" diye bir tarif bulunmamaktadır. İmalatçı firmalar tarafından 
orijinal olarak üretilen 800 ile 1.000 litre arasındaki depoları kabul etmeyip "Standart depo 550 litre 
alır." düşüncesini kabul etmek de mümkün değil. Uluslararası nakliye yapanlara gümrük çıkışlarında 
verilen akaryakıt miktarının tekrar düzeltilmesi için Hükümetten çalışma beklemekteler. 
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Değerli milletvekilleri, hafta sonu görüştüğüm Aydın Şoförler Odası Başkanı Ali Tuncal şoför 
esnafının sorunlarından bahsederken gördüğüm şey, maalesef, yolcu ve yük taşımacılığı yapan es
nafların patlama noktasında olduğu gerçeğidir. Diyorlar ki: "Cansiparane her türlü zorluklara katla
narak köylerdeki çocuklarımızı il ve ilçe okullarımıza götüren yani taşımalı eğitim yapan esnafımız, 
eylül ayı hak edişlerini kasım ayının 15'inde ancak alabilmişler ve şimdi de ekim ayının hak edişle
rini beklemekteler." Sayın Millî Eğitim Bakanımıza konuyu ilettik. Kendisinden bu konuda destek 
beklemekteyiz. Bir iki gün içinde il özel idarelerine para aktarılmadığı takdirde önümüzdeki Kurban 
Bayramı'nda ne kurban kesebilecekler ne de bayram yapabilecekler. Buradan yetkililere duyurulur. 

Yine, Hükümet, ülkenin içinde bulunduğu kriz nedeniyle KOBİ'lere, üreticilere destek ver
mekte. Bugün küçük esnafımız da şoförümüz de zor durumda. Neden bunlar da aynı imkânlardan fay
dalanmıyorlar, anlamak mümkün değil. BAĞ-KUR primlerini ödeyemeyen, sağlık hizmetlerinden 
mahrum kalan şoför esnafı, sicil affı çıkarılmadığı için de ödeyemedikleri çek, senet ve kredi bor
cundan dolayı şu anda bankalardan kredi alamamaktalar. Dolayısıyla, esnafın ve nakliyecilerin şu 
anda vermiş olduğunuz can suyuna çok daha fazla ihtiyaçları var. Bir an önce ya mevcut düzenlemeye 
hizmet sektörünü ve esnaf sanatkârı dâhil ederek veya esnaf sanatkâr kredi kefalet kooperatifleri ara
cılığıyla esnaflara da sıfır faizli bir can suyu verilmesi ve şoför esnafı tarafından da bunların hak 
edilmesi beklenilmektedir. 

Sektörün diğer meselelerine baktığımızda ise bandrollerini veya trafik para cezalarını veya ver
gilerini ödeyemeyen şoför esnafının araçlarının fenni muayeneleri yapılmamakta. Fenni muayene
lerini yaptıramayan şoförlerimiz daha sonraki kontroller sırasında yakalandığında da araçlarına el 
konulmakta ve yediemin depolarına verilmekte. Değerli milletvekilleri, şoförün şoförlük yaptığı aracı 
yediemin deposuna koyarsak nasıl bu vergilerini ödeyecekler, nasıl geçimlerini temin edecekler? 

Yine bu Hükümet döneminde çıkarılan Al, Kİ, K2 gibi değişik belgeler gündeme geldi. Bu bel
geleri üzerinden birçok zaman geçmesine rağmen alan da, almayan da maalesef şu anda rahat bir şe
kilde ihalelere girmekte, piyasada iş bulmakta ve çalışmakta. O hâlde neden şoför esnafımız bu Kİ 
belgeleri için, K2 belgeleri için, diğer belgeler için mücadele verdi, birçok masraflara katlandı, bunu 
da anlamak zor. 

Yine bu Hükümet döneminde çıkarılan, kamyon ve urların korkulu rüyası hâline gelen istiap 
haddi meselesi, oradaki getirilen 25 tonluk öz mal şartı binlerce kamyoncunun korkulu rüyası hâline 
geldi. İlgili yönetmelik gereğince yapılması gereken denetimler yol ve seyyar sabit kantarların sayı
sının yetersiz olması sebebiyle yapılamamakta. Dolayısıyla, bugün ilim olan Aydın'da istiap haddini 
aştığı için ağır cezalar ödeyen esnaf, şoförler maalesef bir başka ilde en ufak bir ceza görmeden, en 
ufak bir denetime tabi tutulmadan faaliyetini sürdürmekte. Bu da taşımacılık sektörü açısından fır
sat eşitliğini ortadan kaldırmakta ve haksız kazanca sebep olmaktadır. 

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan nakliyecilerimizin en önemli bir diğer talepleri ise hava ve 
deniz taşımacılığı yapmakta olanlara verilen ÖTV'siz akaryakıt desteğidir. Eğer ki bu deniz ve hava 
taşımacılığında verilen destek nakliyeden dolayı veriliyorsa bunun kara taşımacılığında da verilmesi 
gerektiği düşüncesindeler. Bu konuda da Hükümetin çalışma yapmasını beklediklerini sizlere hatır
latmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, gerçi Sayın Başbakanımız ekonomik tahminlerinde krizin teğet geçme
sinden tepe noktasını aştığını ve inişe geçtiği aşamasına gelmiş olsa da açıklanan ekonomik göster
geler çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Örneğin Türkiye İş Kurumu, iş için başvuran kişilerin 
sayısında önceki aya göre yüzde 134 artış olduğu yani işsizliğin arttığını belirtmekte veya Türkiye 
İhracatçılar Meclisi "TİM" dediğimiz meclisin verilerine göre kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dö-
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nemine göre yüzde 22 azalmış durumda. Kabul etsek de kabul etmek istemesek de ülkemiz ekono
mik bir kriz yaşamakta. Ülkemizin zor bir süreçten geçerken bu süreç içinde kara yolu ile yolcu ve 
yük taşımacılığı yapan ulaştırma sektörünün bu ve benzeri sorunlarına çare olacak düzenlemelerin 
bir an önce yapılmasını beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ülkemiz ile Suudi Arabistan ara
sındaki kara yoluyla yolcu ve yük taşımacılığı düzenlemesi, bunun yanında birazdan görüşeceğimiz 
yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması kanunu, gelir üzerinden alman vergilendirmede çifte ver
gilendirmenin önlenmesiyle ilgili düzenlemeleri Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklemekteyiz. 

Tabii, eksikleriyle, aksaklıklanyla bu düzenlemelerin Meclisten geçmesinin ve neticesinde de Türk 
milletine, taşımacılık sektörüne, Türk tüccarlarına hayırlar getirmesini temenni eder, şahsım ve Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi en içten duygularla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Taner. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Birdal. 

DTP GRUBU ADINA AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu 
ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı hakkında Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım. 

Toplumlar ve ülkelerin arasında ilişkilerin artırılması yolunda gerek kültürel alışveriş gerek ti
cari gerekse de turizm amaçlı geliş-gidişlerin çoğaltılması herkesin üzerinde anlaşma sağlayacağı 
konulardır. O nedenle, böyle bir anlaşmanın imzalanmış olması, onaylanacak olması kuşkusuz olum
ludur. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen gün gelişmektedir. Bu nedenle, yük ve 
yolcu taşımacılığının daha uygun koşullarda sürdürülmesi de anlamlı olacaktır. Bu nedenle, engel gibi 
görünen kimi bürokratik işlemlerin kaldırılıyor olması, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunların çö
zümlenmesi için her iki ülkenin de kabul edeceği yasal dayanakların oluşturulması, özellikle yük ta
şımacılığında iki ülke arasında uzaklık göz önüne alındığında olumlu gelişmeler olarak 
değerlendirilebilinir ancak ülkeler arasında ilişki sadece ticaretten ya da yasalardan, anlaşmalardan 
ibaret değildir. Eninde sonunda bu tür sorunlar bir şekilde iki ülkenin yaklaşımıyla çözümlenebile
cektir ancak çok daha önemli kimi konular vardır ki insanlığın ortak gözetiminde ve evrensel konu
lardır. Ben de işin bu yanına değineceğim. 

Bilindiği gibi Suudi Arabistan'da pek çok sayıda Arap kökenli yurttaşımız orada işçi olarak ça
lışmaktadır ve bu yurttaşlarımızın genellikle Hatay ve çevresinden olduğu da bilinmekte. Zaman 
zaman gazetelerde yer aldığı zaman öğrenmekteyiz. Suudi Arabistan'da çalışan yurttaşlarımız ora
nın birtakım değerlerine göre, örneğin içki ya da uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ya da Suudi 
Arabistan'ın dinî ve inanç değerlerine karşı söz ve eylemler nedeniyle idam cezasına çarptırıldığını 
bilmekteyiz, öğrenmekteyiz. 

En son, Suudi Arabistan'da berberlik yapan Hataylı bir yurttaşımız idam cezasına çarptırılmış ve 
yine gazetelerden izlediğimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle bu cezadan vazge
çilmiş ve serbest bırakılmıştır. Ancak Suudi Arabistan'da gerek Suudi halkının, insanlann ve gerekse 
de bizim oraya giden, çalışmakta olan yurttaşlarımızın kişi güvenliği ve özgürlüğü açısından ciddi so
runlar yaşamakta olduğu bilinmektedir. O nedenle, bunlar Suudi Arabistan'ın iç işidir artık denilemi-
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yor. Çağımızda insan haklan evrensel, bütünsel ve kimsenin iç işi olmaktan çıkarılmış, evrensel gö
zetime ve koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, idam cezasının kaldırılması konusunda Türkiye Cum
huriyeti devleti olarak, hükümeti olarak telkinde bulunabiliriz ki gerçekten insan haklannm olmazsa 
olmazı, insanın yaşam hakkıyla başlıyor ve bunun devredilmeyeceğini ve kimin tarafından ve hangi 
gerekçeyle olursa olsun yok edilemeyeceğini de insan hakları evrensel hukuku kabul etmiştir ki ger
çekten -sırası gelmişken onu da söyleyeyim- İran'da son günlerde muhalif öğrenci, öğretmen ve si
yasetçilerin çok sayıda idam cezasına çarptırıldığını ve birçok bu cezaların da yerine getirildiğini 
üzüntüyle izlemekteyiz ki gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti devletinin idam cezasını yasalarından kal
dırmış olması da çok önemli bir kazanımdır kuşkusuz. Biliyorsunuz, en son 1984 yılında idam cezası 
yerine getirildi ve o günden sonra, çok sayıda insan idam cezasına çarptırılmışken bunun yasalardan 
kaldınlmış ve daha sonra savaş hâlinde ve olağanüstü hâllerde de yaşam hakkının ihlal edilemeyeceği, 
idam cezasının yerine getirilmeyeceği, kaldınlmış olması önemli bir adımdır. Yoksa daha önce, akıl 
hastalarının, hamile kadınlann ve perşembeyi cumaya bağlayan gecenin dışında, her gün sabaha kadar, 
idam cezasına çarptırılmış olanlar, hangi şafak sökerken darağacına götürüleceğinin kaygısını yaşa
mıştır ve Türkiye'nin siyasi tarihinde de ne yazık ki bunun örnekleri vardır. 

Şimdi, Hükümet, ülkemizin, devletin güçlü olduğu, sözünün dünyaca dinlendiğini sık sık dile 
getirmektedir ve Sayın Başbakan, geçtiğimiz günlerde de Amerika Birleşik Devletleri Devlet Baş
kanlığına seçilen Sayın Obama'ya da bir öğütte bulundu, tavsiyede bulundu, "Diklenme ama dik 
dur." dedi. Herhalde yine Suudi Arabistan da toplumsal, tarihsel ilişkilerimizin gereği böyle idam ce
zasının kaldırılması yolundaki bir telkini de dikkate alırlar umarım. 

Şimdi, başka bir konu da değerli arkadaşlar, Suudi Arabistan'ca Türkiye Cumhuriyeti yurttaş-
lanmıza uygulanan vize sorunudur. Milyonlarca yurttaşımız bugünlerde olduğu gibi dinî vecibeler ge
rekçeleriyle -hac ya da umre- Suudi Arabistan'a gitmektedir. Ancak Suudi Arabistan, ülkemiz 
yurttaşlanna vize uygulamaktadır ya da kota hakkını yurttaşlarımızın lehine kullanmamaktadır. Bu 
kadar sayıda yurttaşımızın gittiği bir ülkenin vize konusunda daha serbest ve kolaylaştırıcı olmasını 
beklemek gerekir. 

Dolayısıyla, bu tür anlaşmaları önemsemekle beraber, yurttaşlarımızın yaşamlarını koruyacak ve 
hukukun güvencesi altına alacak düzenlemelerin ve vize kolaylıklarının sağlanması gerektiğini ve bu 
boşluğun kısa zamanda başka bir antlaşmayla doldurulmasını umut ediyoruz. 

Biz bu sözleşmenin onaylanmasını Demokratik Toplum Partisi olarak destekliyoruz. 

Bu duygularla saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal. 

Soru-cevap olarak 4 kişi sisteme girmiş. Çok kısa söz vereceğim. Arkadaşlar kısa bir şekilde so
rarlarsa... 

Sayın Barış... Yok. 

Sayın Işık... 

ALÎM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bilindiği gibi, Suudi Arabistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerimiz özellikle hac 

ibadeti nedeniyle hac döneminde ekonomik anlamda da artış göstermektedir. 
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2008 yılında kaç vatandaşımız hacca gitmek üzere başvuruda bulunmuş ve bunların ancak kaçı 
hacca gidebilmiştir? Gidenlerin ne kadarı ilk kez hacca gitmektedir? Hacı adaylarının belirlenmesinde 
kura yöntemi yerine başka bir yöntem uygulanabilir mi? Hacı kontenjanının artırılması konusunda Hü
kümetimizin bir girişimi olmuş mudur? 2008 Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacmi nedir? Bunun 
ne kadarı hac döneminde gerçekleşmiştir? Bu ticaretin ne kadarı da kara yolu taşımacılığıyla ilişkilidir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Işık. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, her ne kadar görüştüğümüz kanun tasarısıyla ilgili olmasa da özellikle mısır 

üreticilerimizi ve dolayısıyla Hükümetinizi ilgilendirdiği için sormak istiyorum: Toprak Mahsulleri 
Ofisi "Yirmi beş gün sonra ödeyeceğim." diyerek aldığı mısır paralarını ne yazık ki 13 Ekimden beri 
yani elli gün geçmesine rağmen hâlen ödememiştir. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Ne alakası var Sayın Başkan? 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Bakanım, malumunuz, önümüzdeki günlerde Kurban Bay
ramı 'nı yaşayacağız, hep birlikte inşallah ulaşacağız. Bu bayram arifesinde mısır üreticilerimize müj
deli bir haber verebilecek misiniz? Bu konuyla ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisine bir talimat 
verebilecek misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tankut. 
Lütfen, konuyla ilgili sorular sormanızı rica edeceğim sayın milletvekili arkadaşlar. 
Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben de Sayın 

Bakanım kürsüdeyken bir soru sormak istiyordum. 
Sayın Bakanım, Kahramanmaraş'ta sanayicilerimiz çok zor durumdadırlar. Şu ana kadar fabri

kalardan 7 bine yakın işçi çıkarılmıştır. Hükümet ekonomik paket konusunda yavaş hareket etmek
tedir. Paketin açıklanması için IMF'yle anlaşmayı mı beklemektedir? Ekonomik paket açıklanmadan 
önce işçi çıkarmalannın önüne geçebilmek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan belli koşullarda 
ve sürelerde yararlanılması için gerekli düzenlemeleri yapmayı düşünmez misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Paksoy. 
Sayın Yalçın... 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, konuyla çok ilgili değil de cevap vermeyi düşünürseniz bir sual yöneltmek is

tiyorum. Efendim, cep telefonlarımıza -bütün vatandaşların olduğu gibi- sürekli reklam mesajları 
geliyor. Nereden bulurlar onu da bilemiyorum ama değişik değişik firmalardan, değişik kuruluşlar
dan reklam mesajları geliyor. Artık milleti canından bezdirdi bu uygulama. Bu haksız duruma karşı, 
insanların rızası dışında cep telefonlarına gönderilen mesajları engellemek bakımından, bir yasal dü
zenleme düşünmekte misiniz, düşünür müsünüz? 

Çok teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçın. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Efendim, ben hac nedeniyle kaç tane kamu görevlisinin devletten harcırah alarak hacca gittiğini 

öğrenmek istiyorum: 
1) Doktor olarak, 

2) Hemşire olarak, 
3) Herhangi bir nedenle. 
Bir diğer sorum: Şu anda kaç tane eski ve yeni milletvekili hacca gitmektedir? Bunların mas

raflarını kim karşılamaktadır? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Bu soru fuzuli oldu ya! 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Allah Allah! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, ne bağırıp duruyorsunuz be! Vatandaş olarak öğrenmek istiyo

rum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, sana ne yani! Sana ne! Sana batan ne! (AK PARTİ sırala

rından gürültüler) 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Terbiyesizleşme! Sahtekâr! 

BAŞKAN - Sayın Genç, siz sorunuza devam ediniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hacca gidenlere ne kadar bir 

katkıda bulunmaktadır? 
Suudi Arabistan Krallığı Kabe yakınındaki Osmanlı sarayını neden yıkmıştır? Bunun yerine beş 

yıldızlı otel yaptığı söyleniyor. Bundan dolayı neden bu... Yani Osmanlının niye eserlerini orada 
yok etmeye çalışmıştır? 

Yine, Peygamber Efendimiz'in mezarının yok edilmesi konusunda Suudi Arabistan Krallığı'nın 
bir teşebbüsünün Atatürk tarafından önlendiği konusunda basına intikal eden olaylar vardır. Bu konu 
doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, bu giden hacıların kaçı Diyanet Vakfı kanalıyla gidiyor, kaçı özel seyahat firmaları ka
nalıyla gidiyor? Bunlar kaçar lira ödüyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Yazılı bile cevap vermeye gerek yok bunlara! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN (Ankara) - Sayın Başka

nım, değerli milletvekilleri; evet, yöneltilen soruların bir kısmı konuyla ilgili, bir kısmının konuyla 
ilgisini göremedim ancak buna rağmen ben ilgili bakan arkadaşlarıma konuları ileteceğim ve bunlarla 
ilgili yazılı cevap vereceğim. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

- 5 0 8 -



TBMM B:25 3 .12 .2008 0 : 6 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, sorulara cevap vermek zorunda! (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Nereden bilsin! 
BAŞKAN - Yazılı verecekmiş Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Soru soruyorum... 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Ansiklopedi mi karıştıracak! 
BAŞKAN - Sayın Genç, yazılı verebiliyor, biliyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama bu önemli Sayın Başkan. Yani burada Hükümet yoksa gel

mesin Meclise efendim. 
BAŞKAN - Yazılı olarak size cevaplarını iletecektir, eminiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yazılı olur mu! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yeter be! 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - İsteme, isteme! 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı da arayacağım: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLUYLA YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞININ 
DÜZENLENMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 8 Ağustos 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlen
mesi Hakkında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 'inci madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına bana söz talebi iletilmemiştir... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Madde üzerinde kişisel söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Şahsınız adına konuşmak mı istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Gündem hakkında konuşsun Sayın Başkan. Konuyla 

ilgili konuşmazsa sözünü kesin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki uluslararası bir an

laşmanın imzalanması konusunda milletvekillerinin sorduğu soruları eğer Hükümet sırasında oturan 
kişi cevaplamıyorsa o Hükümet yok demektir! (AK PARTİ sıralanndan gürültüler) Böyle bir şey 
olur mu yani! Şimdi, Hükümet, Parlamentoya ve Türk milletine duyulan saygının gereği burada so
rulan cevaplandırmak zorundadır. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - O saygıyı hak etmen gerekir! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Suudi Arabistan'da öteden beri... Bakın, yıllarca, Suudi 
Arabistan, Osmanlı İmparatorluğu emrinde yaşamış bir ülkedir. 1991 yılında Amerikan askerleri 
Suudi Arabistan'a gittiği zaman, o koalisyon ortakları oraya gittikleri zaman Suudi Arabistan Kralı 
demiştir ki: "Biz Türk askerini istemiyoruz çünkü biz altı yüz sene Osmanlının emrinde yaşadık, 
Türk askerini istemiyoruz." Ama Yunanlıyı istemiştir, ama Fransızı istemiştir, Almanı istemiştir, ama 
Türk askerini istememiştir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, ayrıca bu Suudi Arabistan konusunu iyi tartışmamız lazım. Tabii 
ki hac, İslam'ın bir şartıdır. İslam'ın şartlarını yerine getirmek her Müslümanın görevidir fakat şimdi 
bunları yerine getirirken bazı gerçekleri bilmemiz lazım. Ben soruyorum Sayın Bakana: Türkiye'de 
kaç tane kamu görevlisi gidiyor? Arkadaşlar, şimdi otuz beş-kırk yaşında bazı bürokratlar AKP İk
tidarının gözüne girmek için görevini bırakıyor, hacca gidiyor. Böyle bir şey olmaz ki... Yani hac-
cın bir değeri var, bir anlamı var. Haccın, yapılması gereken yaşta ve zamanında yapılması lazım. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Ne demek bu ya! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani... 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Yapılması gereken yaş seksen yaş mı? Kaç yaşında 

gitmek lazım? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sen o bilgini kendine sakla. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Onu siz mi belirleyeceksiniz! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ayrıca da bu Suudi Arabistan'la bizim... 
Sayın Başkan, bunlar daha hâlâ bunları kavramıyorlar. Bizim istediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin insanlarının bazı gerçekleri kavraması lazım. 

Mesela, gazetelere intikal etti. Suudi Arabistan Krallığı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in meza
rını yok etme konusunda çok ciddi teşebbüslerde bulundu ama Atatürk buna ültimatom verdi, dedi ki: 
"Eğer sen Peygamber Efendimiz'in mezarını yok edersen, ben sana cezanı veririm." Bu doğru mudur, 
yanlış mıdır Sayın Bakanım? Buna cevap ver. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) Ayrıca da Os
manlı sarayını bunlar yok ettiler yani Kabe'nin yanındaki Osmanlı sarayını yok ettiler ve oraya, ge
tirdiler, işte, Yahudilerin, Hristiyanların gelip orada zevk sürmesi için otel yaptılar. (AK PARTİ 
sıralarından "Kale, kale" sesleri) Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır? Bunları söylüyorsak... Siz niye 
o Suudi Arabistan'ı o kadar şey ediyorsunuz, ben anlamıyorum. Suudi Arabistan eğer hakikaten bizim 
dostumuzsa dost gibi davransın. Türkiye'ye 7 tane uçakla geldi, bilmem 8 tane tır boşalttı, 8 tırda ne 
getirdiği belli değil. Ayrıca getirdi... Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ü kendi oteline çağırdı. Bilmem 
masasının önünde oturttu. Arkasında Atatürk'ün resmi olması lazımken o Kralın resmi vardı. Ne he
diyeler verdi, onu da açıklamıyorsunuz. Yani insan bu kadar rüşvet uğruna satılmaz arkadaşlar! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Kıskanma... Kıskanma... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir şey olmaz ya! Yani bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

bir şanı vardır, şöhreti vardır, kişiliği vardır, niteliği vardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini yöne
ten insanlar Parlamento düzeyinde de olsa, vatandaş da olsa, sade vatandaş da olsa bu devletin, bu 
milletin haklarını korumak zorunda. Biz bunları söylüyoruz. 

Şimdi, Türkiye'de hac görevini yerine getiren insan kendi parasıyla hac görevini yerine getir
sin. Ona saygı duyuyorum ama devlet kaynaklarını kendi dinî amaçları, sırf gösteriş için kullanı
yorsa ben buna karşı çıkıyorum. Arkadaş, kendi paranla, kendi kaynağınla, kendi emeğinle, kendi alın 
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terinle hacca gidiyorsan sana saygı duyuyorum ama sen milletvekilisin, başbakansın, bakansın her 
sene devletin imkânlarını kullanarak hacca gidiyorsan ben ona karşı çıkarım. Kendi cebinden para 
harca kardeşim! Ben soruyorum Sayın Bakana: Kaç tane milletvekili, devletin kasasından kaç lira har
cayarak hacca gidiyor? 

AHMET YENİ (Samsun) - Hiç yok. 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Sıfır... 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Yok öyle bir şey. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ayrıca, oradaki elçilik bunlara destek veriyor mu? Yani bunları öğ

renmek bizim hakkımız. Yani niye siz bunlara karşı çıkıyorsunuz? 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Hiç giden yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, beyler, efendiler, ben hacca karşı değilim ama devletin 
kaynaklarıyla, milletin kaynaklarıyla oraya gidenler varsa ben bunlara karşı çıkıyorum ve bu Hükü
met de bunu çıksın söylesin efendim. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yok öyle bir şey. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Hiç giden yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu sen nereden biliyorsun? 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sen nereden biliyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, Hükümet burada, susuyor. 
AHMET YENİ (Samsun) - Yok öyle bir şey, yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yoksa, ben öğrenmek zorundayım. Yani şimdi siz diyorsunuz ki... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Saygılı ol! 

AHMET YENİ (Samsun) - Alacaksın biraz sonra cevabını. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse... Cevabını alacaksam... 
AHMET YENİ (Samsun) - Cevabını alacaksın biraz sonra. 
BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyoruz. 
Lütfen, konunun dışına çıkmayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, şimdi, ben sizden daha dindarım, benim Allah'a 

inançlarım sizden daha güçlü. [AK PARTİ sıralarından alkışlar(!)] 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Allah razı olsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hâlâ sizin gözlerinizi perde kaplamış. Eğer siz, bu Türkiye Cum

huriyeti devletini ve milletini dünyada lider yapabilecek dürüstlükte, nitelikte, kişilikte bir davranış 
ve icraat içinde bulunmuyorsanız siz bana göre gerçek Müslüman da değilsiniz. 

Amerika'nın bugün ne işi var Kuzey Irak'a gitsin de orada bilmem on dört-on beş yaşındaki 
kızlara tecavüz etsin, ailesini katletsin? Bunu yapanlar kimler? Hangi güçlerden destek alıyorlar? 
Suudi Arabistan'dan alıyorlar, Türkiye'den alıyorlar. Bu nasıl Müslümanlık? 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Nereden çıkarıyorsun! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, benim kanıma dokunan bu ama bu sizin kanınıza dokunmu
yor. (MHP sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA SAÎD YAZICIOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Said Yazıcıoğlu, buyurunuz efendim 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın Genc'in biraz önce ifade ettiği "Şimdiye kadar kaç milletvekili... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, şimdi, benim konuşmama cevap veremez, çıksın kürsü
den versin. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Ankara) - Açıklama yapıyorum, açık
lama... 

.. .ve kaç kamu görevlisi ücretsiz olarak hacca gitmiştir?" diye bir ifadede bulundu. Şunu açık
lıkla ifade edeyim, hiçbir milletvekili devletin imkânlarıyla hacca gönderilmiyor, hiçbir kamu gö
revlisi de... (Gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Dinlemiyor ki... 
BAŞKAN - Lütfen, sakin bir şekilde açıklamayı dinleyelim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Ankara) - .. .devletin imkânlarıyla hacca 
gönderilmiyor ancak organizasyonda görev alan bir kısım kamu görevlileri, Diyanet İşleri Başkan
lığı görevlileri, elbette görevlendiriliyorlar, görevli olarak gidiyorlar fakat hiçbir milletvekilimiz ve 
bunun dışında görevlendirilmek durumunda olan kamu görevlileri dışında hiç kimse, devletin im
kânlarıyla hacca gitmiyor, hacca gönderilmiyor Sayın Genç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim açıklamanız için. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Gidemez de zaten. 
BAŞKAN - Şimdi l'inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 'inci madde kabul 

edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci madde üzerinde gruplar adına söz yok, şahıslar adına yok, soru-cevap yok. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz yok. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Oylama için üç dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 

Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın -sıra sayısı 303- açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 265 
Kabul: 262 
Ret: 1 
Çekimser: 2 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi 4'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi 

Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo-
ru'nun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304)(xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 304 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Mustafa 

Enöz söz istemişlerdir. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Konuşmayacak efendim. 
BAŞKAN - Konuşmayacaksınız... 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, konuşacak mısınız? 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Biz de vazgeçiyoruz. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz... 
Şahıslar adına söz? Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Var efendim. (AK PARTİ sıralarından "Geçti, geçti" sesleri) 
BAŞKAN - Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, on dakika vermeniz lazım, beş dakika verdiniz. 
4'üncü sıradaki değil mi efendim? 
BAŞKAN - Evet evet, buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Evet, zamanı da değiştirin de. 
BAŞKAN - Madde olarak şey yaptım, kusura bakmayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, tümü üzerinde efendim. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo Tutanağa eklidir. 
(xx) 304 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Parlamentoda 

uzun zaman görev yapan bir insanım, nerede ne zaman söz alınacağını da iyi bilen bir insanım ama... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Boş konuşuyorsun! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim boş konuşup konuşmadığımı halk biliyor. Yiğitliğiniz varsa 

gelin, Genel Başkanınız dâhil, bütün bakanlarınız dâhil şu Kızılay'da bir yürüyelim, kimin yüzüne 
yağmur taneleri geliyor? Şu Türkiye'yi gezelim, kimin yüzüne yağmur taneleri geliyor? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sana gelir, kime gelecek? 
KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman gezelim. Bakın, ben yalnız geziyorum ama sizin ba

kanlarınız dahi plaka takıp da halk arasında gezemiyorlar. 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, konuyla ilgili konuşacak mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin lideriniz bir yere gittiği zaman iki tane helikopterle, sahte 

plakalarla, ondan sonra sahte görüntülerle halkın içine gidiyor. 
ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Kim diyor bunları ya? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bundan daha utanılacak bir şey var mı sayın milletvekilleri? 

Çünkü milletvekilliği çok onurlu ve şerefli bir görevdir, parti liderliği çok onurlu ve şerefli bir gö
revdir. İnsanların utanmadan, çekinmeden, böyle koltukları kabararak, hiçbir korku duymadan, bu
ralara, insanların karşısına çıkması lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben buyum. Yiğitliğiniz varsa buyurun gidelim. 
BAŞKAN - Sayın Genç, kişilik haklarına söz söylemeyiniz lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için yani burada çıkıp da konuşuyoruz, konuşmamızı en

gelliyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya! Ben buraya milletvekili... 
HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Nereye gideceksen hadi gel gidelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - İstediğiniz yere giderim... İstediğiniz yere giderim... İstediğiniz 

yere giderim... Hayır, diyorsunuz ki yani "Boş konuşuyorsun." 
HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Tunceli'ye gidelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Tunceli'ye gidelim, İstanbul'a gidelim, Muğla'ya gi

delim, Rize'ye gidelim, Antalya'ya gidelim, hangi ili istiyorsanız gidelim. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Hadi gidelim gel. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Gündeme gel, gündeme! 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konunuza geliniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama benim gibi, sade vatandaş gibi halkın içine çıkacaksınız, gö

receksiniz... 
OSMAN DEMİR (Tokat) - Hacca gidelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, hacca da giderim ben, hacdan bir sıkıntım yok ki. Ama kendi 

paramla gideceğim, devletin parasıyla gitmeyeceğim, tamam mı? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, yani bu arkadaşlarımız... 
(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika beni dinler misiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben bu Parlamentoda, Sayın Başkanım, görev yaptım. 
BAŞKAN - Bir dakika beni dinler misiniz. Karşılıklı konuşmayınız ve lütfen konunuzla ilgili 

konuşunuz. Çok rica ederim tartışmaya yol açmayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Sayın Başkan, ben bu kürsüye çıktığım zaman bu grup

tan çok sözler geliyor, sataşmalar geliyor. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen Meclisin kurallarına uygun olarak konuşunuz. 
Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, ben sizden daha Müslüman'ım, 

bunu bilmenizi istiyorum. [AK PARTİ sıralarından gülüşmeler, alkışlar(!)] Bunu, kimin Müslüman 
olup olmadığını yukarıdaki bilir, bak yukarıdaki bilir. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Yukarıdaki kim, çatı katındaki mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben yıllarca bu kürsüde hakkı savundum, hukuku savundum, hır

sızlarla mücadele ettim. Bakın, ben bu kürsüde, 12 Eylülde geldim, 12 Eylül askerî rejimiyle müca
dele ettim, beni veto ettiler. Arkasından Turgut Özal'ın ikinci döneminde geldim, Turgut Özal'ın 
siyasi hayatını bitirdim. Arkasından Süleyman Demirel'in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini önle
yen benim. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sen neymişsin be abi! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sizi de bitireceğim yani bunu bileceksiniz. [AK PARTİ sıraların

dan "Bravo!" sesleri(!) gürültüler] Çünkü siz bu memleketi doğru dürüst yönetmiyorsunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne ilgisi var Sayın Başkan? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hele sizin zamanınızda yapılan soygun, talan hiçbir dönemde 

yapılmadı. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, o zaman bana laf atmayın ben de konuşayım. 
Şimdi, Sayın Başkan... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Genç, demin söylediğiniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Mesele şu: Bir uluslararası anlaşma müzakere ediyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Buyurun efendim. 
BAŞKAN - Demin söylediğiniz sözü lütfen düzeltiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hangisini efendim? 
BAŞKAN - "Bitireceğim." sözünü. (AK PARTİ sıralarından "Hepsini, hepsini" sesleri.) 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - AK PARTİ'yi bitirecekmiş! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani ben burada hiç pişman olacağım bir lafı söylemiyorum ki, 

çünkü ben söylediğim lafı bilerek söylüyorum. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Hadi bırak canım! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bilerek söylüyorum. Yahu, şimdi siz ne derseniz deyin... 
Şimdi mesele şu: Biz burada bir kanun, uluslararası anlaşmayı müzakere ediyoruz. Uluslararası 

anlaşmalar bizim anayasal hukuk bakımından üst normlardadır yani kanunların üstündeki bir norm
dur. Anayasa'dan sonra ama kanundan önce gelen bir normdur. Bu normların hatalı çıkması hâlinde 
Anayasa Mahkemesine iptal davasını açamıyorsunuz. Onun için diyoruz ki burada bunların enine bo
yuna tartışılması gerekir konusunda tartışırken, bir yandan da bunun Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 
Türk milletinin menfaatine uygun bir seviyede çıkmasını istiyoruz. Bunun tartışmasını yapıyoruz. 

Efendim tamam yani Suudi Arabistan'la ilgili bir mesele geldiği zaman bakıyorum herkes sanki 
böyle büyük bir korku içinde. Arkadaşlar, Suudi Arabistan Osmanlı devletinin boyunduruğunda altı 
yüz sene kalmış ve o atasına ihanet eden bir halk, atasına ihanet eden bir memleket. 

Şimdi, Sevda Tepesi'ni sattınız Suudi Arabistan Kralına. İmar değişikliğini yaptınız mı? 
OSMAN DEMİR (Tokat) - Yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yaptınız mı, yapmadınız mı? 
OSMAN DEMİR (Tokat) - Yok öyle bir şey! 
KAMER GENÇ (Devamla) - İyi biliyor musunuz? 
OSMAN DEMİR (Tokat) - Tabii... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yaptınız. 
OSMAN DEMİR (Tokat) - Nereden biliyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yaptınız efendim, yaptınız. 
Şimdi, Suudi Arabistan sermayesini getirip Türkiye'de en mutena, en güzel arazileri, yerleri ve

riyor musunuz, vermiyor musunuz? Bunlarda vergi muafiyetleri sağlıyor musunuz, sağlamıyor mu
sunuz? Bunların Türkiye'deki ortakları kimler? Bunlar açıklanmıyor. 

Bizim istediğimiz, diyoruz ki: Bakın, biz evvela bir devletiz; biz devlet olarak bağımsızlığımızı, 
kişiliğimizi, onurumuzu koruyabilmek için her devlet karşısında dik duracağız. Çünkü birisinden 
para aldığınız zaman onun emrinde olacaksınız. Yani bugün Suudi Arabistan Kralı dünyanın hangi 
ülkesine gider de o devletin cumhurbaşkanını, başbakanını oturduğu otele çağırır, ondan sonra onu 
oturduğu sandalyenin önüne oturtur? Bir söyleyin bakalım. Oturtur mu? Mümkün değil... Mümkün 
değil... Yine orada pahalı pahalı hediyeler verir mi? Vermez. Çünkü... 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, biraz evvel anlattı bunları. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir defa anlatmakla anlamıyorsunuz, birkaç defa anla

tacağım size, onun için birkaç defa anlatacağım. (CHP ve MHP sıralarından gülüşmeler) 
Şimdi, bu, bir devletin kişiliğinin korunması konusunda... Biz parlamenteriz ya, burada Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin şanını, şöhretini, Anayasa'sını, hukukunu koruyacağımıza namusumuz ve 
şerefimiz üzerine yemin eden insanlarız. Dolayısıyla, buna karşı hareket eden her kim olursa olsun 
onun karşısına çıkacağız, ona bu hataları söyleyeceğiz. Ha, sizler ve liderleriniz eğer bu hataları yap
mazsanız biz saygı duyarız, ama Türkiye bugün... Türkiye'de ne bir hukuk kalmış... 
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Şimdi uluslararası bir anlaşma müzakere ediliyor, buraya gelmiş Adalet Bakanı oturmuş. Ada
let Bakanı ne diyor: "Efendim, YARSEV Başkanı var." diyor. "Gidiyor, Danıştayın penceresinde di
lekçeyi veriyor, kapıdan yürütmenin durdurmasını alıp geliyor." diyor. Böyle bir anlayış olur mu 
arkadaşlar? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) -Neden bahsediyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Kimdir? Böyle bir şey olur mu? 
AHMET YENİ (Samsun) - Arabistan'la ne alakası var bunun? 
BEKİR BOZDAG (Yozgat) - Sayın Başkanım, gündemle ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hangi sıfatla gelip burada oturabilir? Yargıyı batıran, yere batı

ran, yargıyı kişiliksiz hâle getiren... Yargı mensuplarına -çok büyük- bu kadar hakaret edilir mi? 
Kimse çıkıp söyle. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sözleşmeyle ne ilgisi var? Hiç ilgisiz konulara 
giriyor, lütfen uyarır mısınız? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer bu durum... Hatta ondan sonra buraya getirip de bu insan
lar oturduğu zaman buraya olmaz. 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Buraya geçmişte bir Diyanet İşleri... Bir soru soruyorum, diyo

rum ki... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, havadan, sudan... 
BAŞKAN - Sayın Genç, konunuzun dışına çıkıp... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, siz, cemevlerinde... Yani bir kiliseye, havraya, Hristiyan-

ların ibadethanelerine elektrik ve su parasını ödüyorsunuz ama cemevlerine ödeyecek misiniz? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, hiç konuyla ilgili konuşmuyor. Konuya davet 
edin yoksa sözünü kesin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada oturan Bakan diyor ki: "Benim yetkim yok." 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizi konu... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, yetkin yoksa niye buraya geldin oturdun? 
BAŞKAN - Sayın Genç, konunun dışına çok çıktınız, lütfen konuya geliniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yine aynı durumda, biraz önce burada oturan Bakana ben bazı so

rular soruyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, konuyla alakalı hiç konuşmuyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, anlaşmayla ilgili konuşuyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hayır, hiç anlaşmayla ilgili konuşmuyor. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Millet senden utandı. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Vallahi utanıyor millet sizden. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Suudi Arabistan... Çünkü bu Müslümanlıkla ilgili bir şey. 
BAŞKAN - Sayın Bakanla ilgili konuşuyorsunuz, anlaşmayla ilgili değil. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkanım, bakın, bu anlaşma İslam diniyle ilgili bir 
anlaşma. İslam diniyle ilgili bir anlaşma olduğuna göre... (AK Parti sıralarından "Ne alaka!" sesleri) 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - İslam diniyle ne alakası var! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, konuyla ilgili konuşmuyor ki! 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - "İslam diniyle ilgili bir anlaşma" ne demek bir açık
lasın, biz anlamadık. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, İslam dininin özü, işte, Suudi Arabistan'da hac var, şu 
var, dolayısıyla biz bunlarla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, konuşmacı İç Tüzük'ün 66'ncı maddesine ay

kırı olarak konuyla alakalı olmayan bir şekilde konuşma yapıyor. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Kafasına ne gelirse onu söylüyor! Aklına ne gelirse... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 2 kez İç Tüzük'ün 66'ncı maddesine göre konuşmacının sözünü 

kestiniz. Lütfen, Genel Kurula... Bu konuşmacıyla ilgili Genel Kurulun kararını alınız. 
BAŞKAN - Evet. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Nasıl karar alacaksınız? Meclisten beni atmak mı istiyorsunuz? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Buna gücünüz yetmez. 
BAŞKAN - Sayın Genç... Söz süreniz bitmiştir Sayın Genç, lütfen yerinize geçiniz. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Hayır, senin her şeye gücün yeter, bizimki yetmez! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle bir şey olur mu ya! 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sen görürsün gücün nasıl bir şey olduğunu! Sen 

gücün ne olduğunu görürsün! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, sen şu toz çayları anlatsana bir burada! 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Her yerde anlatırım. 
BAŞKAN - Sayın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Toz çayları anlat, toz çayları... 
BAŞKAN - Sayın Genç, duyabiliyor musunuz beni acaba? 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Her yerde anlatırım ben! Orada da anlatırım, burada 

da anlatırım! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Anlat o zaman şu toz çayları... 
BAŞKAN - Sayın Genç, karşılıklı konuşmayınız. 
BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Vereceksin beni mahkemeye o zaman... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle bir şey olur mu ya! 
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BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz. 
Sayın Genç, beni duyuyor musunuz acaba? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Millet kim olduğunuzu biliyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Çıkın dışarıda konuşun bunları. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Kavganın dışında bir şey yaptığı yok. 
BAŞKAN - Sayın Genç, beni duyuyor musunuz? 
Lütfen... Üslubunuz Büyük Millet Meclisinin üslubuna uymamaktadır. Lütfen, süreniz de dol

muştur, yerinize geçerseniz memnun olacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, benim Türkiye Büyük Millet Meclisine uymama 

gibi bir şeyim yok. Ben, Suudi Arabistan'la ilgili bir anlaşma... 
BAŞKAN - Konumuz kapanmıştır efendim. Lütfen... Yerinize davet ediyorum sizi. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, sözümü de kesmişsiniz. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Seni muayene ettirelim, muayene! 
İSMAİL HAKKI BİÇER (Kütahya) - Alkol muayenesine gönderelim seni! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, şimdi söylenen lafları duyuyorsunuz değil mi? 
Tutanaklara bunlar geçmiyor. 

BAŞKAN - Karşılıklı hepsi duyuluyor ve tutanaklarda yer alıyor efendim. 
Şimdi tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE 
KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 8 Ağustos 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 

Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşma"nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 'inci madde üzerinde söz yok, soru yok. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci madde üzerinde de söz yok, soru yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3'üncü madde üzerinde de söz ve soru yok. 
3'üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre vereceğim. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı 

Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 234 
Kabul: 233 
Ret: 1 (x) 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Şimdi, 5'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hü

kümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305)(xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, tasarının tümü üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili 

Hasan Çalış... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Konuşmayacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahısları adına Şanlıurfa Milletvekili Müfit Yetkin... 
Buyurunuz Sayın Yetkin. 
ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına söz aldım. 

Bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yetkin. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo Tutanağa eklidir. 
(xx) 305 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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İkinci söz, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan... 
Buyurunuz Sayın Arıkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 305 sıra sayılı 

Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerin

den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşma
sının ve Eki Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arıkan. 
Soru-cevap yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) 9 Kasım 2007 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın ve eki "Pro-tokol"ün onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - l'inci madde üzerinde söz yok. 
Soru-cevap yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, kişisel söz talebim var. 
BAŞKAN - Daha önce isteyecektiniz. 
1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o zaman aleyhinde oyumun rengini belli etmek için 

söz istiyorum. 
BAŞKAN - 2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci madde üzerinde söz yok, soru yok. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

3'üncü madde kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, oyumun rengini belli etmek için aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Tasarının tümünün oylamasından önce aleyhinde Sayın Genç, buyurunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının oylanması sırasında aleyhte 
oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulundum. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, ben, aslında, bakın, şu kürsüde muhalefet partisi Meclis başkan ve
kili olarak bulunduğum zaman dahi burada yedi tane parti vardı ve bu yedi parti Mecliste kanunla
rın çıkmaması için -en başta Refah Partisi ve Fazilet Partisi, oradan gelen arkadaşlarım vardı- çok 
büyük engeller koyuyorlardı. Ama ben, öyle bir buluşlar buldum ki bu Meclisi hem çalıştırdım hem 
de kanunları süratle çıkardım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yücelmesi için gereken her türlü 
gayreti gösteren bir insanım. Benim seçim bölgem belli, ne koşullarda siyaset yaptığım belli, kim
lerle mücadele ettiğim belli ama siz bu davranışlarda bulunursanız beni yıldıramazsınız. Bende bir 
korku yok yahu! Yukarıdaki beni korkusuz bir insan gibi yaratmış, yani onu bilesiniz. 

Şimdi, bakın, bu çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda... Tabii ki bütün uluslararası an
laşmalarda çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını yapıyoruz. Ama bakın, Telekom'un büyük 
hissesini Suudi Arabistan'a verdiniz ve kurumlar vergisini yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirdiniz. 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Lübnan'a verdik, Lübnan'a, Suudi Arabistan değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, Telekom'a en azından senede 500 trilyon lira avantaj sağladı, 
yani bu büyük bir kısmını da yabancı ortağı aldı. Yine bankaların yüzde 60'a yakınını yabancılara sat
tınız. Şimdi, Maliye Bakanlığı bir kararname çıkarmış, diyor ki: "Arkadaş, kiraları bankaya yatıra
caksınız." Peki, bankaya yatıracaksınız da banka her kirada 15-20 milyon para alıyor. Bunun eskiden 
kurumlar vergisi yüzde 30'du, şimdi yüzde 20'ye indirdiniz. Bu para kimin cebine gidiyor arkadaş
lar? Yabancının cebine gidiyor. Şimdi Türkiye'de bakın, bir Telekom'u alan kişi sırf onun hatırı için 
-onun hatırı sizin liderlerinizin yanında var- onun hatırı için tuttunuz kurumlar vergisini senede 500 
trilyon az alıyorsunuz. Öteki bankalardan da, yine Suudi Arabistan'da olup da... Ya biz Araplara 
karşı değiliz, biz Araplarla dost, kardeş insanlarız; aynı dinden, aynı inançtan insanlarız. Ama o ar
kadaşlarımız bize o gözle bakmıyorlar. Bakın, ben 1974-75'te Fransa'da Uluslararası Amme Ensti
tüsüne gittim. Orada benim Arap arkadaşlarım vardı. Bizi düşman görüyorlardı. Dedim ki: "Ula 
kardeşim, bakın, eğer Osmanlı devleti olmasaydı siz Fas ve Cezayir gibi şimdi Hristiyan olurdunuz. 
Yani sizin bu Türk milletinin değerini bilmeniz lazım. Bu devlet, bu millet büyük bir millettir. Bunun 
sayesinde İslam bu kadar ayakta kalmış." Ama adamlar nedense bu millete, bu Türk milletine, bu Tür
kiye'ye düşman. Yani düşmanlıklarını her vesileyle ortaya koyuyorlar. Ben onun için, bu insanlara 
karşı mallarımızı verirken, KİT'lerimizi verirken, bunlara karşı muafiyet ve istisnalar getirirken ki
şiliğimizi koruyalım diyorum. Yani bunda anormal bir şey yok ki. 

Yani siz şimdi bekliyorsunuz ki, Kamer Genç İslam'a karşı bir şey söylesin, biz de bunun üze
rinden rant sağlayalım. Yahu sizin kafanız benim kafamın yanında o kadar işler mi yani! Ben bu 
kadar politikada... 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Hakaret ediyor Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hani Turgut Özal'ın dediği gibi, ben seçim arifesinde zam yapa
cak kadar enayi bir adam mıyım yani! 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Sayın Başkan "Enayi" dedi, hakaret ediyor, haddini aşıyor. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, benim aklımla, benim siyasi şeyimle... Yani 
ben size rant sağlayacak bir söz söylemem. Ama söylediğim sözleri de inanarak söylüyorum. 

Şimdi siz bunları, bakın bu çifte vergilendirme meselesini... Mesela bakın, Türkiye'nin çok 
önemli kaynaklarını Suudi Arabistan'a verdiniz. İşte Sevda Tepesi veyahut da perde arkasında Tür
kiye'nin en güzel arazilerini bu Araplara... Çünkü Arap sermayesi güçlü bir sermaye. Bu sermayeye 
avantaj sağladınız mı Türkiye'ye zarar getiriyor. Bu itibarla biz diyoruz ki: Bu arkadaşlara bu kadar 
ram olmayın. Yani bu Arap ülkelerinin krallarına, şeyhlerine bu kadar ram olmasınlar sizin liderle
riniz. Para her şey değildir. Şeref, haysiyet, onur her şeyin üstündedir. Dolayısıyla, bunları öğret
meye çalışıyoruz bu kürsülerde bazılarına. 

Onun için, diyorum ki, bu konuda dik duralım. Eğer para... 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Anlaşma yapmayalım mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Anlaşmaları yaparken de dik duralım. Yani... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç... 
Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu anlaşmaları, şimdi sizin dış işleri politikanızı kim yürütüyor? 

Kim yürütüyor ya? Bir "Ahmet" diye bir adam var, ne olduğu belli değil, bir sorumluluğu yok. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ya, bak şimdi... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu adam kim? Suriye'ye o gidiyor, Suudi Arabistan'a o gi

diyor, Amerika'ya o gidiyor, bilmem, Kuzey Irak'a o gidiyor. Kim bu adam ya? (AK PARTİ sırala
rından gürültüler) Dış siyaseti düzenleyen kişinin evvela siyasi sorumlu olması lazım. Dış siyasete 
getirmişsiniz... 

OSMAN DEMİR (Tokat) - Büyükelçi, Büyükelçi... "Bu adam" dediğin Büyükelçi, bilmiyor
san bak. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, büyükelçilikle melçilikle ilgisi yok. Yok, ben biliyo
rum. Ondan sonra, bir "Dışişleri Bakanınız" diye bir bakan yok. İşte, Bakanlar Kurulu sırası bom
boş. Bu bakanlar gidiyor... 

AHMET YENİ (Samsun) - Bakanlar burada, gözlerin görmüyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben bugün, bakın, ben şimdi Bakana sordum, dedim ki: "Ya, şu 

anda hacda kaç tane milletvekili var?" 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sana ne! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, şerefli, haysiyetli bir davranış gereği çıkacak "Şu kadar adam 

var." diyecek. Yani bunu inkâr etmenin bir anlamı yok ki. Bu vatandaş da bilsin kardeşim. 
AHMET YENİ (Samsun) - Seni de gönderelim, seni de... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bunları milletten saklamayalım. 
Onun için, yani siz beni burada susturmaya kalktıkça ben sizin üzerinize geleceğim. Ama siz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Gitmek istiyor musun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben geldim konuşmaya... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
Bakın, ben doğruları konuştum... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
AHMET YENİ (Samsun) - Haydi, güle güle... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika verdiniz mi efendim? 
BAŞKAN - Verdim efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 

Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı açık oylama sonucu: 

Kullanılan oy sayısı: 223 
Kabul: 221 
Ret: 1 
Çekimser: 1 (x) 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Şimdi, 6'ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komis

yonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hak
kında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine 
Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/635) (S. Sayısı: 308)(xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 308 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Onur Öymen 

konuşacaktır. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo Tutanağa eklidir. 
(xx) 308 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Buyurunuz Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 
ile ilgili olarak önerilen çerçeve anlaşması hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlaşmanın amacı, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye verdiği fonların, kay
nakların Türkiye'de nasıl kullanılacağının düzenlenmesiyle ilgilidir. Biz bu anlaşmayı Dışişleri Ko
misyonunda kapsamlı olarak inceledik ve değerlendirdik ve anlaşmanın özüne, esasına bir itirazımız 
yok. Gerçekten diğer aday ülkeler de Avrupa Birliğiyle zamanında benzeri anlaşmalar imzalamışlar. 
Avrupa Birliğinin yerleşik kuralı, Avrupa Birliğinin verdiği fonların ilgili ülkelerde kullanılmasının 
belli kurallara bağlanması. Bunun özü itibarıyla itiraz edilecek bir tarafı yok. 

Yalnız itiraz edilecek önemli bir noktası var, o da şudur, Avrupa Birliğinin bir kuralı var; diyor 
ki: Benim verdiğim yardımlardan vergi alınamaz. Genel kural bu. Onun için diyor ki: Eğer bir Av
rupa Birliği ülkesi bu fonlardan yararlanarak Türkiye'de bir iş yapacaksa, bir ihaleye katılacaksa on
lardan vergi almayayım. Genel kural bu. Şimdi, biz ne yapmışız? Biz buna bir hüküm ilave etmişiz 
Türkiye olarak, Avrupa Birliğinin bizden böyle bir şey talep ettiği yok. Türkiye olarak bir hüküm ilave 
etmişiz. Bu 26'ncı maddenin (c) fıkrası, orada diyor ki: Eğer bu ihalelerden, bu fonlardan yararla
nacak firma, merkezi Türkiye'de olmayan bir yabancı firma ise, bir AB firmasıysa, bu firma Türki
ye'de yaptığı işlerden dolayı gelir vergisi ödemeyecektir. Eğer Türkiye'de merkezi olan bir yabancı 
fırmaysa o ödeyecek. Türk firmasıysa Türk firması da ödeyecek. Yani Türkiye'de yerleşik bir Türk 
firmasıyla mesela Almanya'da yerleşik bir Alman firması bu fonlardan yararlanarak düzenlenen bir 
ihaleye katılacaklarsa Türk firması vergi ödeyecek, Alman firması vergi ödemeyecek. Bu, bir hak
sız rekabet. Bunu dile getirdik. Devletin ilgili yetkilileriyle, bürokratlarıyla Dışişleri Komisyonunda 
ayrıntılı olarak görüştük; diğer ülkelerin imzaladıkları benzeri anlaşmaların metinlerini getirdik, gör
dük ki genel kural şu: Başka ülkelerin millî firmaları da bu fonlardan yararlanarak ihale aldıkları 
zaman vergi ödemiyorlar veya hükümet bunlardan vergi almama hakkını mahfuz tutuyor. 

Mesela, en son olarak Hırvatistan'la imzalanan anlaşmaya baktığımız zaman Hırvatistan Hü
kümeti diyor ki: "Ben bu fonlardan yararlanacak Hırvat firmalarının da vergi ödememe hakkını ta
nıyabilirim." Bir tek tanımayan ülke Türkiye. Yani dünyanın bu kadar büyük bir krize girdiği, bizim 
firmalarımızı desteklemek için bu kadar büyük ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde kalkıp da biz bizim 
ülkemizde düzenlenecek bir ihalede Türk firmalarının aleyhine bir düzenlemeyi kabul edebilir miyiz? 
Bunda bir mantık var mı? 

Şimdi, Avrupa Birliği yetkililerine sorduk, dedik ki: Siz mi bunu bizden istediniz? Siz mi zor-
ladınız? Siz mi dayattınız? "Hayır, bu bizim talebimiz değil." dediler. "Türk Maliyesi, Türk bürok
rasisi, Türk tarafı, Türk Hükümeti bunu dayatıyor." Bu, olacak iş değil yani akla aykırı, mantığa 
aykırı, örneği yok. Dedik ki, aynen Hırvatistan'ın imzaladığı gibi bir anlaşmayı getirin, biz de sonuna 
kadar destekliyoruz. Yapmadılar. Yani siz Avrupa Birliğine uyum için Anayasa'nızı değiştireceksi
niz, ilgili bütün yasalarınızı değiştireceksiniz ama Maliye Bakanlığı bir mevzuatın bir maddesinde es
neklik getirmeyi reddedecek, siz böyle Avrupa Birliğine gireceksiniz. Olacak iş değil. Yani hiçbir ülke 
bu dönemde kendi firmalarının aleyhine haksız rekabet yaratacak bir düzenlemeyi kabul etmez. Biz 
kabul ediyoruz. Niçin? Maliye Bakanlığı en küçük bir esneklik göstermeyi reddettiği için. Hırvatis
tan'da Maliye Bakanlığı yok mu? Onlar nasıl gösteriyor bu esnekliği? Polonya Maliye Bakanlığı, Çek 
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Maliye Bakanlığı nasıl göstermiş bu esnekliği? "Hayır, onlar gösterir, biz göstermeyiz." İşte, bu katı 
tutumla Avrupa Birliğine gireceksiniz. Olacak iş değil. Onun için, biz defalarca uyardık. Bize di
yorlar ki: "Efendim, merak etmeyin, bu yabancı firmalar var ya Türkiye'de merkezi olmayan, yabancı 
ülkelerde merkezi olan, onlar da nasıl olsa kendi ülkelerinde vergi öderler çünkü çifte vergilendirme 
anlaşması var." 

Madde 1) Bütün AB ülkelerinin hepsinde imzalanmış, onaylanmış çifte vergilendirme anlaş
mamız yok. 

Madde 2) Bize kendileri bir brifing verdiler Brüksel'de. Yurt dışında bu gibi ihaleleri alan fir
maların ne gibi teşvik tedbirlerinden yararlandıklarını anlattılar. Yani Türkiye'de bir Avrupa firması 
ihale alırsa özel teşviklerden yararlanacak. Düşünebiliyor musunuz bu kadar açık bir haksızlık var 
ve bunu düzeltmek için bu kadar çaba sarf ettik, başarıya ulaşamadık. Yalnız en son olarak aldığımız 
haber şu; Avrupa Birliği Genel Sekreterliğimiz dedi ki: "Biz de anladık bu durumu. Türk firmaları
nın böyle bir haksızlığa uğramaması için biz de birtakım çareler arıyoruz, tedbirler geliştiriyoruz ve 
bu tedbirleri yürürlüğe koyduğumuz zaman Türk firmalarının böyle sıkıntılara düşmeyeceğini ümit 
ediyoruz." Biz de temenni ediyoruz. Yani bunu yaparlarsa ve Türk firmalarının haksızlığa uğrama
masını sağlarlarsa, biz de memnun oluruz. 

Ama değerli arkadaşlar, işin daha ciddi bir tarafı var, bütün bu anlattıklarımdan daha ciddi bir 
tarafı var. Maalesef, huzurunuzda büyük bir üzüntüyle söylüyorum, iktidar partisi karşılaştığı her 
güçlükte muhalefeti Avrupa'ya şikâyet etmeyi âdet hâline getirmiştir. Daha bugün Avrupa yetkilileri, 
Avrupa Birliği yetkilileri bana diyorlar ki: "Efendim, bu kadar önemli bir anlaşma Meclisten geçe
cek, Türkiye'ye de şu kadar milyon euro avantaj sağlayacak, ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu anlaşmayı engelliyormuş." Şu işe bakın siz! Bizi Avrupalılara şikâyet ediyorsunuz ve ta
mamen gerçek dışı bir iddiayla şikâyet ediyorsunuz. 

Bir, biz hangi çoğunlukla sizi engelleyecekmişiz? Bizim, iktidarın çıkaracağı bir yasayı engel
leyecek çoğunluğumuz var mı? Yani biraz utanç duyuyoruz sizin hesabınıza. Bir ülke, kendi ülkesi
nin muhalefetini yabancılara şikâyet eder mi? Her konuda bunu yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, 
Amerika'da şikâyet ediyorsunuz: "Türk-Amerikan ilişkilerinde gelişmeler sağlanmasını engelleyen 
Cumhuriyet Halk Partisidir..." Gidiyorsunuz, efendim, olmadık ülkelere, kuruluşlara şikâyet ediyor
sunuz; biraz ayıp oluyor. Yani kendiniz sorumluluğunuzu taşıyınız, gereğini yapınız; getiriniz Avrupa 
Birliğiyle ilgili bütün anlaşmaları, yasaları, Meclisten geçiriniz ve bizi de her vesileyle "Avrupa kar
şıtı" olarak ilan etmekten vazgeçiniz. 

Avrupa Birliğiyle tam üyeliği öngören ilk anlaşmayı imzalayan insan Cumhuriyet Halk Partisi
nin Genel Başkanıdır. 1963 Ankara Anlaşması'nın 20'nci maddesi, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam 
üyeliğini öngörüyor. Biz imzaladık ve o tarihten bu yana partimizin bu konudaki çizgisinde en küçük 
bir kırılma olmadı. Siz şimdi hangi hakla bizi Avrupa düşmanı olarak ilan ediyorsunuz? Ha, şunu yap
mıyoruz, doğrudur: Avrupa Birliğinden gelen bir haksızlık olursa, bir sorun olursa, Türkiye'ye bir kö
tülük yapılırsa gayet tabii ki buna sessiz kalmıyoruz, gayet tabii ki sessiz kalmayacağız. Bu, bizim 
hem hakkımız hem görevimiz. Ama biz bir haksızlığa karşı çıktığımız zaman, siz bizi "Avrupa kar
şıtı" olarak ilan ediyorsunuz. Neye dayanarak? Biz bu konuda 630 sayfalık kitap yayınladık Cumhu
riyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisinin Avrupa Birliğiyle ilgili görüşlerini anlattık. İçinde 
bir kelime bulamazsınız bizim Avrupa Birliğine karşı olduğumuza dair. Peki, nasıl böyle tezvirat ya
pılabilir? Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi böyle haksız yere suçlanabilir? Biz ona itiraz ediyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, şunu da size söyleyeyim: Şimdi, Türkiye'nin ekonomik alanda karşılaş
tığı bu kadar büyük sıkıntılar varken, çok önemli avantajları, çok önemli ticari imkânları, gerekli gi
rişimleri zamanında yapamadığımız için heder ediyoruz. Siz, Avrupa Birliğinin finanse ettiği kaç 
tane projenin Türkiye'nin yeterli çabayı göstermediği için sonuçsuz kaldığını biliyor musunuz; o 
projelerden yararlanamadığımızı biliyor musunuz? Onu da bırakın bir tarafa, Türkiye'nin Avrupa 
Birliğiyle imzaladığı Gümrük Birliği anlaşması var ve orada bir hüküm var: Biz, Avrupa Birliğinin 
serbest ticaret anlaşması imzalamadığı ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapamıyoruz. Niye? Çünkü 
o ülkeden biz gümrüksüz olarak bir malı ithal edersek o ülkenin malını Türk malı gibi, Türkiye üze
rinden Avrupa'ya satma imkânı olacak. "Bu haksızlıktır." diyorlar. Bunu anlıyoruz. Peki, ya serbest 
ticaret anlaşması yapmışsa Avrupa Birliği ne olacak? İşte orada da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Çünkü, Avrupa Birliğinin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin pek çoğuyla biz ser
best ticaret anlaşması yapamıyoruz. Avrupa Birliğinin de kusuru var, gerekli önlemleri zamanında al
mamışlar; Türkiye'nin de kusuru var, peşinden gidemiyoruz. 

Örnek, Meksika. Meksika Avrupa Birliğiyle serbest ticaret anlaşması yapmış Türkiye'yle yap
mıyor. Meksika malları Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye gümrüksüz giriyor, hiç engel olamı
yorsunuz. Bir yılda -geçen yıl- Meksika'dan Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye gümrüksüz giren 
malların toplamı 100 milyon dolar. Bu malların gümrüksüz girmesi dolayısıyla Türkiye'de sanayici 
kaybediyor, Türkiye'de işçiler işlerini kaybediyor. 

İkinci örnek Cezayir, Cezayir'le de yapamıyorsunuz anlaşma. Üçüncü örnek Güney Afrika Bir
liği, onunla da yapamıyorsunuz. Dördüncü örnek Kore, Kore'yle de yapamıyorsunuz. Bu kadar gay-
riciddi bir durum olabilir mi? Hükümet her Allah'ın günü bir ülkeyi ziyaret ediyor. Bütün bunların 
devlet adamlarıyla konuşuyorsunuz, bunları ikna edemiyor musunuz? Türkiye'ye bu kadar büyük 
bir haksızlık yapılmasına nasıl razı oluyorsunuz? Güney Kore mallarını Avrupa'ya satacak, Avru
pa'dan Türkiye'ye bu mallar gümrüksüz gelecek ve biz hiçbir şey yapamayacağız. Buna karşılık 
bizim mallarımız Güney Kore'ye gümrüksüz giremeyecek! Bu kadar haksızlık olur mu? Şimdi dev
letin buna mutlaka çare bulması lazım, bunun mücadelesini yapması lazım, bunun müzakeresini yap
ması lazım. Biz Karma Parlamento Komisyonunda bunu dile getiriyoruz, her görüştüğümüzde dile 
getiriyoruz. Ama sonuç? Sonuç yok. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğiyle ilişkileri bütün boyutlarıyla değerlendirmemiz gereki
yor. Bakınız, bizim yedide 1 'imiz olan ülke bizim gibi aday ülkeyken, Avrupa Birliğinin onlara maddi 
katkısı Türkiye'ye verilenin 3 katıydı. Bir rakam vereyim size, şaşacaksınız: Bize Avrupa Birliğinin 
kırk yıldan beri verdiği yardımların toplamı bizim bir aylık ihracatımızın beşte 1 'i kadardır. Bu ola
cak şey mi! Peki biz bunu mu hak ediyoruz? Hayır. Biz şimdi, bugün Avrupa Birliğine üye olsaydık, 
zamanında yeterince mücadele ederek engelleri aşıp üye olsaydık, bugün Avrupa Birliğinden yılda 
11,5 milyar euro net kazanç sağlayacaktık ve bu paranın 8,5 milyar euro'su doğrudan doğruya Türk 
çiftçisine gidecekti. İşte, zamanında Türkiye'nin gerekli girişimleri kararlılıkla yapmamasının, üye
liğimizin sürekli olarak gecikmesinin sadece maddi açıdan maliyeti budur. 

Şimdi, Türk Hükümetinin 2004 yılında büyük bir bayram ilan ederek kabul ettiği 2004 yılı zirve 
anlaşmasında hüküm var, diyor ki: "2014 yılına kadar Türkiye hiçbir zaman üye olamaz." Niçin? 
Çünkü 2014 yılına kadar olan bütçede size pay ayırmamışlar. Ondan sonraki yedi yıllık bütçede de 
pay ayıracaklarının bir garantisi yok. Bazıları kalkıyor "Efendim, yirmi yıldan önce, otuz yıldan önce 
Türkiye üye olamaz..." Siyasi sebepleri var, biliyoruz; dinî, kültürel sebepleri var, biliyoruz; iş gü
cünün serbest dolaşımından kaynaklanan sebepleri var, bunların hepsini biliyoruz ama bir de mali se-
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bepleri var. İşte onun için biz diyoruz ki: "Bu parasal konularda, mali iş birliği konularında çok dik
katli olalım. Çok dikkatli olalım, Türkiye'nin haklanm el birliğiyle iktidar olarak, muhalefet olarak 
koruyalım." Biz size bunu söylüyoruz. 

Şimdi bir şey daha söyleyeyim: Üyeliği nasıl hızlandıracağız? Bir taraftan Avrupa'ya Avrupa'yı 
şikâyet ediyoruz "Üyeliğimizi yavaşlatıyorsunuz..." Otuz beş tane başlığı müzakere edeceğiz, üç se
nede topu topu sekiz başlık açabildik. Bizimle aynı gün müzakereye başlayan Hırvatistan on sekiz 
başlık açtı ve açıkça ifade ediyorlar, 2009 yılında Hırvatistan bütün başlıkların müzakeresini bitirecek. 
Türkiye ne yapacak? Türkiye en iyi ihtimalle -olursa o da- iki başlığı daha müzakere edebilecek. 
Niçin? Çünkü Avrupa Birliğinin son ilerleme raporunda var, diyorlar ki: "Türkiye on bir başlığın mü
zakereye açılması için gerekli ön hazırlıkları bitirememiştir." Çok değerli arkadaşlarım, üç sene oldu 
müzakereye başlayalı, üç sene oldu. Niçin bu başlıkların müzakeresini bitiremediniz? Nedir eksiğiniz? 

Avrupa Uyum Komisyonunda ilgili kuruluşlardan bilgi aldık, onlara sorduk, dedik ki: "Bu bilgi 
herhalde doğru değildir, doğrusu nedir?" "Efendim doğrudur, maalesef ilgili teknik kuruluşlarımız, 
bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlayamadılar." dediler. Böyle şey olur mu? Şimdi, biz o zaman 
Avrupa Birliğini nasıl eleştireceğiz; siz geciktiriyorsunuz diye nasıl eleştireceğiz? 

Bu on bir başlığın iki tanesi Kıbrıs'la ilgili. Ona da itiraz ediyoruz, "Kıbrıs'la ilgili olarak sekiz 
başlığı engelliyorsunuz, buna hakkınız yok." diyoruz. Ayrıca beş başlığı Fransa engellemiş, ona iti
raz ediyoruz, kuvvetle mücadele ediyoruz. Sekiz başlıkla beş başlığın bir tanesi örtüşüyor, toplam on 
iki başlığı Avrupa Birliği engelliyor. Tamam ama geri kalan başlıklardan belli ki on bir tanesini sa
dece Türk Hükümetinin zamanında gerekli ön hazırlıkları yapamadığı için müzakereye açamıyoruz. 
Şimdi, bu doğru mudur? Doğru mudur? 

Ondan sonra, hem görevinizi yapmayacaksınız hem bize dışarıdan, Avrupa'dan haksızlık geldiği 
zaman mücadele etmeyeceksiniz, ondan sonra da gideceksiniz Avrupalılara, bütün bu olumsuzluk
lar dolayısıyla muhalefeti şikâyet edeceksiniz! Bu, yakışıyor mu size? Bu, yakışıyor mu? Bizim ge
leneğimizde bu var mı? Cumhuriyet geleneğimizde birbirimizi yurt dışında şikâyet etmek var mı? 

BURHAN KAYATÜRK (Ankara) - Şikâyet etmiyoruz! 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Biz yıllardan beri yurt dışında omuz omuza çalışmadık mı; Av

rupa Birliği için olsun, Türkiye'nin menfaatini ilgilendiren Kıbrıs konusunda, Ermenistan konusunda 
olsun beraber çalışmadık mı? Şimdi kalkıyorsunuz... 

BURHAN KAYATÜRK (Ankara) - Siz her toplantıda Başbakanı şikâyet ediyorsunuz. Her top
lantıda beraber çalışıyoruz! 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Çünkü biz diyoruz ki: "Siz ana muhalefet partisini bütün ilişki
lerdeki olumsuzlukların sorumlusu olarak ilan ediyorsunuz." Biz bunu söylüyoruz. Bizim şikâyet et
tiğimiz ne olacak, bizim şikâyet ettiğimiz konu ne olabilir? Bizim şikâyet ettiğimiz konu, işte sizin 
bu yaptıklarınızdır. 

Amerika'ya gidiyorsunuz, aynı şeyi yapıyorsunuz. Bize Amerikalılar söyledi. Gidiyoruz Was-
hington'a, bize diyorlar ki: "Efendim, her gün AKP'liler geliyor, Cumhuriyet Halk Partisini şikâyet 
ediyorlar. 'Türk-Amerikan ilişkilerindeki bütün sıkıntıların sorumlusu CHP'dir.' diyorlar." Bizim 
aleyhimizde Washington'da her gün tezvirat yapılıyor. Her işin sorumlusu bizmişiz! Türk halkının 
Amerika'ya desteği yüzde 53'ten yüzde 13'e indiyse biz mi yaptık bunu, bizim politikamızın sonucu 
mu bu? Değerli arkadaşlar, size tavsiye ediyorum, bu yoldan vazgeçiniz; bu, çıkmaz sokaktır. Bu, çık
maz sokaktır. 
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Avrupa Birliğiyle ilişkilerde Avrupa Birliğinin haklı talepleri var, yerine getirmiyorsunuz. En son 
İlerleme Raporu'nda diyor ki: "Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırın." Biz de aynı şeyi söylüyo
ruz, niye kaldırmıyorsunuz? Niye kaldırmıyorsunuz? Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılma-
masından da muhalefet mi sorumludur? Diyor ki raporda: "Adalet Bakanını ve Müsteşannı Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulundan çıkarın. Yargı bağımsızlığını sağlamanın başka yolu yoktur." 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Avrupa'da hepsi kurulda. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - "Bunların sekretaryasını Adalet Bakanından bağımsız hâle geti

rin, bütçesini bağımsız hâle getirin." En son ilerleme raporunda var, daha 5 Kasımda yayınlanan ra
poru açın okuyun Sayın Bakan. Orada görüyorsunuz, Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun Başkanı, Müsteşarı üyesi. "Bu, yargı bağımsızlığına müdahaledir." diyorlar. Avrupa Bir
liğinin resmî talebi bu. Şimdi işinize gelen Avrupa Birliği taleplerine "Olur." diyorsunuz, işinize gel
meyince ağzınızı açmıyorsunuz. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunları görüştük. Dışişleri bütçesi 
görüşülürken bunları Dışişleri Bakanına anlattık, yüzüne söyledik. Ne cevap verdi dersiniz? Hiç, sıfır, 
sanki biz hiçbir şey söylememişiz gibi, hiçbir şey sormamışız gibi. Bir cevabınız olsun, buyurun kürsü 
burada; çıkın deyin ki: "Bütün dünyada böyledir." Biz de Avrupalılara diyelim ki: "Yahu siz bizi kan
dırıyor musunuz? Bütün dünyada böyleymiş, bakın, bizim Adalet Bakanımız doğrusunu biliyor." 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Aynen. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - "Siz niye bize öyle haksızlık yapıyorsunuz" diyelim. Gelin söy

leyin. Çıkın kürsü burada. Biz de diyelim ki, Avrupa Birliğine: "Hükümetin bunu yapmaya niyeti yok, 
çünkü siz haksız talepte bulunuyormuşsunuz." Diyelim mi? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Diyelim. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Diyelim. Buyurun çıkm kürsüye, söyleyin. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Söylüyoruz. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Çıkın söyleyin. Milletvekili dokunulmazlıkları bizdeki gibi hiç

bir Avrupa ülkesinde yok. "O da yalandır." diyorsanız, onu da söyleyin buyurun, onu da söyleyelim. 
Haksızlık yapmayın. Haksızlık yapmayın. Çıkıyorsunuz Ulusal Program hazırlıyorsunuz, size ran
devu veriyoruz, "Buyurun tartışalım." diyoruz, Bakanınız tenezzül buyurmuyor gelmeye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Gidiyorsunuz sonra Brüksel'de, Reuters'in muhabirine diyorsu

nuz ki "Bize randevu vermediler." Ne kadar ayıp! Randevuyu veren benim. Saati belli, günü belli. 
Gelmeyeceğinizi söylememişiniz. Gelmiyorsunuz, sonra da gidiyorsunuz Brüksel'e "Bize randevu 
vermiyor." diyorsunuz. Bunlar biraz ayıp oluyor değerli arkadaşlar. Çağdaş demokrasilerde böyle 
şeyler olmaz. Yaptığınız işin sorumluluğunu üstleneceksiniz; hata yapıyorsanız hatanızı üstlenecek
siniz, düzelteceksiniz. Ama hatayı siz yapacaksınız, sorumluluğu başkasına yükleyeceksiniz, yanlış. 
Ne diyorsunuz Ulusal Program'da: "Türkiye'de Müslümanların din hürriyeti yoktur. Dinî özgürlük
lerin önünde engeller var." Doğru mu? Hangi dinî özgürlüğünüzü engelliyor insanlar sizin? Bunu 
Ulusal Program'a yazmışız: Millî politika... Kıbns politikanızı değiştiriyorsunuz. Sizin 2003 yılında 
yazdığınız raporda -Türkiye'nin Kıbrıs politikası- "Tarafların egemen eşitliğine dayanacaktır." di
yorsunuz. Son raporda çıkartmışınız bunu, metinden çıkartmışınız. Tek taraflı taviz veriyorsunuz. 
Ne hakkınız var, kime danıştınız? 
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Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğiyle ilişkileri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, lütfen tamamlayınız. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - . . . çok ciddi ele almak lazım ve biz Cumhuriyet Halk Partisi ola

rak bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisinin de bir 
günah keçisi hâline getirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öymen. 
Gruplar adına, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Van Milletvekili Fatma Kurtulan. 
Buyurunuz efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA FATMA KURTULAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 308 

sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmakta
yım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama geçmeden önce, partimizce tespit edilen bir hukuksuzluğu sizlerle paylaşmak isti
yorum. Genel Kurulun gündem dışı konuşma bölümünde parti olarak bir hukuksuzluğa, haksızlığa 
uğradığımızı daha önce de ifade etmiştik ancak kadınlar olarak da ayrıca bir adaletsizliğin olduğunu 
belirtmek istiyorum. 8 Martta konuşma talebimiz reddedilmişti, konuşma hakkı alamamıştık gün
dem dışı konuşma bölümünde. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yine veril
meyip yerimizden sadece üç dakika konuşma hakkı verildi. Şimdi, tekrar, kadına seçme ve seçilme 
hakkı verilişinin yıl dönümündeki konuşma talebimiz... Üç grup kendi arasında anlaşmış, yarın bize 
uygun görülen, yine kendi yerinde iki üç dakikalık düşüncelerini ifade etme durumudur. Dolayısıyla, 
kadınların ayağa kalkması gerektiği bölümlerde kadınlara "Oturduğun yerden konuş" demeyi ben 
çok doğru görmüyorum, bize yapılan bir haksızlık olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, onaylamakta olduğumuz uluslararası Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında katılım öncesi yardım aracı ile temin edilen 
yardımın uygulanması çerçevesindeki kuralları tanımlamaktadır. Katılım öncesi mali yardım çerçe
vesinde 2002 yılından itibaren Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımın 1 milyar 80 milyon avro 
civarında olduğu bilinmektedir. Yine 2007-2013 yılları arasında 7 milyar avroluk bir kaynağın Tür
kiye'nin kullanımına sunulacağı ifade edilmiştir. Görüleceği üzere, son derece ciddi bir kaynak Tür
kiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde güçlenmesi ve hazırlıklarını tamamlaması için 
aktarılmaktadır ancak burada önemli olan şey bu kaynakların doğru ve etkili kullanımıdır. Bugüne 
kadar gerçekleşen uygulamalarda da görüldüğü üzere, Avrupa Birliği fonları maalesef ki çoğu zaman 
yerinde kullanılamadığı gibi, bu fonların bir kısmı da projelendirilemediği için geri gitmektedir. Özel
likle sivil toplum örgütlerinin kullanımına sunulan fonlar bu şekilde heba edilmektedir ancak kamu 
kurumlarının kullanması gereken fonların bir kısmının da başvuru olmaması nedeniyle iade edildi
ğini biliyoruz. Avrupa Birliğinin Türkiye'ye yönelik mali desteği, taraflar arasında 1963 yılında im
zalanan Ankara Anlaşması 'nın yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. Topluluk, Ortaklık Anlaşması 
gereğince, Türkiye ekonomisinin hızla kalkınmasına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin ortaklık iliş
kisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesine destek olmak amacıyla Türkiye'ye mali yar
dımda bulunmayı taahhüt etmiştir. Bu çerçevede Avrupa Birliği kaynaklı mali yardımların yapıları 
ve kapsadıkları dönemler itibarıyla üç başlık altında belirtilmesi doğru olacaktır. Buna göre, Ankara 
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Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1964 yılından 1996 yılında gerçekleştirilen gümrük birliğine kadar 
olan dönem birinci dönem, 1996-2000 yılları arasındaki dönem ikinci dönemdir. Türkiye'nin aday
lık statüsünün teyit edildiği Helsinki Zirvesi'ni takiben 2000 yılından itibaren başlayan dönem ise 
üçüncü dönem olarak ele alınacaktır. Bugün, Genel Kurulda spesifik olarak "Helsinki sonrası dönem 
adaylık süreci" diye nitelediğimiz 2000 sonrası dönemi ele almak ve incelemek istiyoruz. 

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin aday ülkeler 
kapsamına alınması ile Türkiye-AB ilişkileri yeni ve farklı bir boyut kazanmıştır. AB Komisyonu, 
Helsinki sonrası bu dönemde Türkiye'nin faydalandığı mali yardım miktarını artırmak için bir dizi 
karar almıştır. Buna göre, adaylık sürecinde Türkiye'ye sağlanması öngörülen finansman imkânları 
şöyle sıralanmaktadır: Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin resmen aday ülke olarak kabul edilmesiyle 
birlikte diğer aday ülkelere uygulanan kriterler Türkiye için de geçerli olacaktır. Türkiye, adaylık sü
recinde reformların desteklenmesi için bir katılım öncesi stratejiden faydalanacaktır. Buna göre, güm
rük birliğini güçlendirmeye yönelik tedbirlerin uygulanması için Türkiye'ye 2000-2002 döneminde 
15 milyon avroluk hibe ayrılması ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine yönelik ted
birlerin uygulanması için de yine 2000-2002 döneminde 135 milyon avro kaynak ayrılması öneril
miştir. "Helsinki sonrası dönem" dediğimiz 2000'den sonra AB hibe yardımlarını -2007 yılı hariç-
artırarak gerçekleştirmiş ve 2009 hibe yardımı bütçesini de 567 milyon avro olarak belirlemiştir. 

AB, Türkiye'deki bölgesel gelişmişlik farklılıkları ve bölgesel gelişme politikasına ilişkin tespit 
ve görüşlerini şimdiye kadarki raporlarında vurgulamış ve beklentilerini de Katılım Ortaklığı Belge-
si'nde dile getirmiştir. Dolayısıyla, öncelikle AB'nin tespitlerini irdelemek yerinde olacaktır. En son 
2008 Türkiye İlerleme Raporu'nda, Komisyonun başlıca eleştirileri şu eksende ağırlık kazanmıştır: 

Komisyon, Türkiye'nin ilerleme kaydetmediği ya da sınırlı ilerleme kaydettiği alanları da belir
terek, Türkiye'yi, siyasi reform sürecinin yavaşlaması, sivil anayasada yol alınamaması, kamu yö
netimi reformunda eksikler, ordunun siyasi etkisinin devam etmesi, yolsuzlukla mücadelede sınırlı 
ilerleme, işkence ve kötü muamele vakalarında artış, sendikal haklar, kadın hakları ve cinsiyet eşit
liği, azınlık hakları ve kültürel haklar, iş gücü piyasası ve insan kaynaklan alanındaki sorunlar gibi 
konularda eleştirmektedir. 

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerin resmî ve gayriresmî kanalları kullanarak önemli siyasi etki icra et
tiği tespiti yapılan Belge'de, bu kapsamda üst düzey komutanların, Kıbrıs, Güneydoğu, laiklik ve si
yasi partiler gibi yetkilerini aşan iç ve dış politika konularında görüş bildirdiğinin Komisyon 
tarafından ifade edilmesi de son derece önemlidir. 

Yine, 2008 yılı Türkiye İlerleme Raporu'nda dikkat çekici önemli bir konu da Türkiye'de ya
şanan bölgesel dengesizliklerin iyileştirilmesi yönünde bir türlü atılamayan adımlardır. Hükümetin 
Güneydoğunun kalkınması için Mayıs 2008'de 14 milyar avroluk kaynak ayırarak 2012 yılma kadar 
GAP'ı bitirmeyi hedeflemesine yer verilen Rapor'da, bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarını çöz
meyi amaçlayan bu girişimin, halkın hak ve özgürlüklerden tam faydalanabilmesine yönelik yeni 
adımlarla desteklenmesi isteniyor. 

Değerli milletvekilleri, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya yönelik etkili her
hangi bir adım atmayan AKP Hükümeti, bununla birlikte DTP belediyelerinin bazı projelerine fon 
aktarmayı kabul eden çok sayıda Avrupa kuruluşları olmasına rağmen, bu projelerin uygulanmasına 
çeşitli nedenlerle engel olmuştur. Bu nedenle, kalkınmaya yönelik birçok belediye projesi askıda kal
mıştır. Türkiye'de bölgeler arasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, işsizlik oranı, okuma yazma 
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oranı gibi çeşitli sosyoekonomik göstergeler çerçevesinde oldukça ciddi ölçüde gelişmişlik farkları 
söz konusudur. Hükümetlerin seksen beş yıllık bilinçli ve ayrımcı uygulamalarının yanı sıra, bu 
önemli sorunun yaşanıyor olmasında ayrıca kaynakların yetersiz dağılımı ve etkin kullanım eksik
liği, uygun olmayan topoğrafık yapı, zor iklim koşulları, iç ve dış pazarlara uzaklık, dağınık yerle
şim yapısı gibi bir dizi sorun da kendini göstermektedir. 

Yukarıda ifade ettiğim bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizlikler, Türkiye-AB mali iş bir
liği kapsamında çeşitli AB fonlarının nasıl ve hangi öncelikler gözetilerek harcandığı sorusunu da akla 
getiriyor. Şimdiye kadar yapılan ve devam eden, eğitimden tutun da istihdam, sağlık, gençlik ve ticari 
kalkınma fonlarıyla ilgili olarak Doğu'da faaliyet yürüten STK'lar ve özellikle DTP'li yerel yönetim
ler türlü zorluk ve ayrımcılık ile karşılaşmaktadırlar. Dağıtılan fonların çok az bir kısmı bölgeler arası... 

Aziziye Kentsel Dönüşüm Projesi için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 30 milyon avro 
kredi anlaşması konusunda görüş birliğine varılmış, ancak yine DPT yatırım programında yer alma
dığı için resmî anlaşmalar yapılamamıştır. 

Kentsel Gelişim Projesi, 2005 Türkiye-AB Mali İş Birliği Programı'na sunulmuş ve Avrupa 
Komisyonu Türkiye Temsilciliğince Diyarbakır'a 9 milyon 926 bin avro hibe sağlanmasına karar 
verilmiş olmasına rağmen, 18/04/2005 tarihli DPT yazısında hibenin on sekiz aylık eğitim giderleri 
dâhil yaklaşık 6 milyon avroya indirilmesi ve kalan miktarın diğer illere, yani Gaziantep, Şanlıurfa 
ve Erzurum'a dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

İki yıl süren girişimler sonucu Diyarbakır'a ayrılan bütçe 8 milyon 367 bin avroya çıkarılmış
tır. Ancak projeye DPT'nin daha sonra müdahale yapıp ilave ettirdiği üç il hazırlıksız olduğu için ça
lışmalar yavaş yürümektedir. Diyarbakır'ın yürüttüğü çalışmalar oldukça ilerlemesine rağmen söz 
konusu kentsel gelişim projesi dört il üzerinde yürüdüğü için diğer illerin yavaş çalışması, Diyarba
kır'ın da çalışma takvimi ciddi şekilde gecikmektedir. 

Bu örneklerden açıkça anlaşılacağı üzere, AKP Hükümeti, bırakın AB fonlarını, kredi ve hibe
ler konusunda bile ayrımcılık ve haksızlık yapmaktadır. Hükümetin bütün belediyelere eşit yaklaşım 
gösterdiği söylemi ise sadece bir aldatmacadır. İller Bankası payının dağıtılması... Gelişmişlik far
kını ortadan kaldırmaya yöneliktir... Hatta bu fonların kullanılmasında ciddi engeller çıkarılmakta
dır. Bırakın fonları, bazı kredi ve hibeler konusunda bile ayrımcılık yapıldığı aşikârdır. Bunun çarpıcı 
örneğini birkaç somut proje üzerinden değerlendirmek doğru olacaktır. 

Örneğin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar tamamlanamayan ve onay alına
mayan birçok hibe, kredi ve proje süreçleri oldu. Belediyelerin dış kredi ve hibe bulma konularında 
zorlandığı temel noktalar hazine garantisi ve söz konusu projelerin yatırım programında olmaması 
ve yatırım programına almamama gerekçeleridir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ödeme ko
şullarına uygun vade ve faizle kredi bulmasına ve kredi kuruluşlarıyla prensipte anlaşmaya varılma
sına rağmen bu tür gerekçeler yüzünden sonuca bir türlü gidilememiştir. Örneğin, Kanalizasyon 
İşletme Projesi için Alman Kalkınma Bankası ile 500 bin avro hibe anlaşması yapılmış ancak 
DPT'nin itirazı ve Dışişleri Bakanlığının Alman Kalkınma Bankasına iptal yazısı göndermesi üze
rine askıya alınmıştır. Hâlbuki söz konusu hibe para DİSKİ Genel Müdürlüğünün Devlet Planlama 
Teşkilatına sunduğu 2006 yatırım planında gösterilmiş ve DPT'nin 11/04/2006 tarihli DİSKİ Genel 
Müdürlüğüne gönderdiği yazıca onaylanmış ve Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 03/05/2006 ile 
23/06/2006 tarihleri arasında Alman Kalkınma Bankasından DİSKİ'ye gönderilen yazılarda, söz ko-
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nusu hibenin Dışişleri Bakanlığının müdahalesiyle askıya alındığı belirtilmiştir. Dışişleri Bakanlığı, 
söz konusu müdahaleyi DPT'nin "DİSKİ'nin bu hibeye ihtiyacı yoktur." bilgilendirmesiyle yaptığı 
bilgisi verildi. 11 Temmuz 2006 tarihinde DİSKİ'nin DPT'ye hibenin kullandırılması konusundaki 
başvurusu da sonuçsuz kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ve Komisyonu tarafından Türkiye'nin üyelik sürecinde 
güçlenmesi için aktarılan fonların önemli bir kısmı maalesef ki kullanılmadığı için geri gitmektedir. 
Gerek sivil toplum örgütlerinin proje üretme konusundaki yetersizlikleri gerekse bu konudaki istek
sizlikleri bu durumun ortaya çıkmasında etkili faktörlerdir. Ancak, bu faktörlerin yanında bir de te
dirginlik ve korku faktörü vardır ki bu da oldukça etkili olmaktadır. Nedir o? Örneğin, Genelkurmay 
Başkanlığınca hazırlandığı belirtilen ve reddedilmeyen bir andıca göre, AB fonlarından yararlanarak 
proje faaliyeti yürüten sivil kuruluşların hemen hemen hepsi fişlenmiş ve izlenmeye alınmıştır. AB 
fonlarından yararlanmak neredeyse vatana ve devlete aykırı bir durum olarak değerlendirilmiştir. 
Yani, bir yandan AB'ye girmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok sayıda yasal düzenleme 
yapılmaktayken, diğer yandan Türkiye'yi AB'ye hazırlayacak olan demokratikleşme faaliyetleri suç
muş gibi gösterilecek; bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Genelkurmayın bu andıcma karşı Hü
kümet cephesinden bir tek ses çıkmamış olması da tabii ki manidardır. 

Şimdi böylesi bir atmosferden, yani AB ve Avrupa Komisyonu Türkiye'nin hakkı olan fonlarını 
kullanan kişi ve kurumlar zan altında bırakılacak ve suçlanacaksa, kimsenin de buna bir itirazı ol
mayacaksa burada bir tuhaflık vardır. 

STK'ların gelişmesi ve topluma daha iyi hizmetler sunması için demokratik bir ortamda baskı 
altında kalmaksızın faaliyetlerini yürütebilmeleri Hükümetin sorumluluğu altındadır. Ancak burada 
bir başka ilginçlik daha var: Sadece sivil toplum örgütlerinin değil, Genelkurmay Başkanlığının da 
bu fonlardan yararlanmak için defalarca Avrupa Birliği kapısını çaldığı gerçeğidir. Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği bürokratları, 1 Şubat 2008'de, TBMM AB Uyum Komisyonunda AB mali yar
dımlarıyla ilgili sunumlarda ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre, 2007-2010 yıllan arasında AB 
fonlarından en fazla payın ayrıldığı kurum Genelkurmay Başkanlığıdır. Örneğin, siyasi kriterler kap
samında, Mehmetçik Projesi için AB'den 12,7 milyon avro hibe almıştır. Eğer, AB fonlarından ya
rarlanmak tehlikeli bir işse, bu durumda Genelkurmay Başkanlığının ya bu andıcı ya da bu konudaki 
politikalarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Buradaki siyasi sorumluluk tabii ki hükümete aittir. 

Bu yasanın AB üyelik sürecinde fonların uygulanması aşamasını daha sistemli hâle getirmesini 
temenni ediyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kurtulan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mithat Melen. 
Buyurunuz Sayın Melen. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MİTHAT MELEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yar
dım Aracı ile İlgili Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Tasarı hakkında Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına konuşmaya çalışacağım. Yüce heyeti saygıyla selamlarım. 

Bir noktada açıklık getirmekte yarar var: Katılım öncesi yardım aracı, aslında Avrupa Birliği
nin, üye olmaya çalışan önce aday, sonra da aday olma potansiyeli olan ülkelerine verilen bir yardım. 
Bu bir sistem. Ayrıca bu sistem içinde bizim düştüğümüz bir açık durum, yanlış durum var. Şöyle: 
Biz aday ülke iken bizimle beraber aday ülke olan mesela Hırvatistan şimdi üye oldu, dolayısıyla yani 
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bizim pozisyonumuz da geriledi; onun için 2005'ten itibaren kullanmaya başladığımız birtakım fonun 
yanında tekrar fonlanmızı artırmak gereği duydu. Onun için ki mesela Bosna-Hersek, Karadağ, hatta 
Makedonya bu sistemin içerisine girdi. 2007'den 2013 yılına kadar Avrupa Birliğinin bu iş için ayır
dığı 11,4 milyar euro var. Türkiye için de 2007-2010 yılları arasında 2,25 milyar euro var. 

Şimdi, burada bunların hibe olması, demin, biraz önce bir tartışma konusu oldu; efendim, bu sis
temin aslında var bunların hibe olması. Hibe olduğu için, ya hibeyi kabul edeceksiniz yahut da eşit 
muamele görmeyeceksiniz. Çünkü Avrupa Birliğinin kurumları sizden vergisiz istifade ediyor. Bu 
doğru, bu yapı da var, aynı şey Dünya Bankası sisteminde de var. 

Şimdi, bu niçin gerekli? Çünkü, bir yerde de sistemin, aslında, Avrupa Birliğinin kurumlarına 
iş sahibi yapmak var, müşavir olarak atamak var. Yani, bu hibeyi kabul ettiğiniz andan itibaren... Ki 
katılım öncesi anlaşmasında bu hibelerin nasıl kabul edileceğine dair de bir çerçeve ve yapısal bir 
konum var. Onun için, burada çok fazla ve yanlış bir yerde tartışma yapıyoruz bu hibeler niye ay
rımcılık yapıyor diye. Ya hibeyi kabul etmeyeceksiniz ya ettiğiniz zaman da bu meseleyi aynen ala
caksınız. Ama bakın, Türkiye bu yıl bile 467 milyon euro kullanıyor bu işten ama bu anlaşma 
onaylanmazsa ne 2007 ne 2008'de bunları kullanamayacak. Hatta, bizim Çevre ve Orman Bakanlı
ğımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız bu hibelerden yararlanmak için belirli prog
ramlar ve projeler yapmış durumda ve bunlar bekliyor. 

Şimdi, tamamı hibe olan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bu çerçeve anlaşmasının imzalan
ması lazım, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması lazım. Bu da şimdi gecik
miş durumda, zaten şu anda gecikmiş durumda. Bu gecikmeyi en kısa zamanda kapatmak zorundayız. 
Yani, eğer bunu kabul ediyorsanız, esas itiraz etmeniz gereken nokta bu hibeyle ilgili idi; hibeyi 
kabul ediyorum, etmiyorum... Bence esas mesele de burada düğümleniyor. Avrupa Birliği devamlı 
olarak Türkiye'yle ilgili meselelerinde Türkiye'nin tam üyeliğini geciktiriyor. Tam üyeliğini gecik-
tirdikçe daha fazla hibe veriyor bir yerde, biz de onları kabul ediyoruz. 

Yine tartışmamız gereken hikâye... Ki bu hibelerin, yani bu projelerin çok önemli ve doğru ta
rafları da var, mesela bölgesel ve sınır ötesi iş birliği için kullanılması çok önemli. Türkiye'nin en 
önemli sorunlarından biri bölgesel kalkınma. Bu kürsülerde bahsedildi, belki ben de çok söyledim: 
Eğer Sivas'ın doğusuna sıfır vergi alsak ve bu fonlardan yararlansak belki çok akıllı iş yapmış olu
ruz. Mademki bölgesel bir iş birliği bu, bunu da kabul ettirebiliriz. Mesela, onları tartışmak önemli. 

Sonra, kurumsal kapasite geliştirme. Çok ciddi bir olay kurumsal kapasite geliştirme. Yani, Türk 
toplumunun, özellikle Türk yapısının, ekonomik ve siyasi yapı buna dâhil, sadece Avrupa Birliğine 
değil, dünyaya uyumu için, yapısal değişimi sağlamak için önemli bir yardım bu, önemli bir kaynak. 
Bundan, sadece paradan istifade etmiyorsunuz, gelecek teknolojiden de istifade ediyorsunuz çok 
önemli miktarda. O teknoloji de ciddi bazen. Mesela, bizim üniversitelerimiz, dünya düzeyine çıka
bilmek için belirli kurumsal ve yapısal değişikliğe ihtiyacı var, bu fonlardan istifade edebilirsiniz; hiç 
bunu düşünmedik, bunu da düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca, yapısal olduğu için bu fonların kullanıl
ması, yapısal fonları da kullanabilmek için bunları, hakikaten, kalkınmaya büyük ölçüde yardım var. 
Şimdi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, malum, özel sektörün borçlan; bunları, haki
katen yeniden yapılandırmak için de kullanılabilir bunlar. 

Esas, mesela, bunların ben tartışılmasını bekliyorum burada. Bunları tartışmak yerine, başka 
şeyi tartışıyoruz. O zaman neyi tartışmamız lazım? Bakın, başka bir şeyi tartışmamız lazım, o da şu: 
Avrupa Birliğinin kendisi Türkiye'nin IMF'ye gitmesini söylüyor. Hâlbuki bizim bir numaralı orta-
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ğımız, neredeyse gayrisafi millî hasılamızın yüzde 50'sinden fazlasını ticaret olarak yaptığımız ülke, 
bağladığımız ülke Avrupa Birliği. Türkiye'nin gayrisafi millî hasılasının yarısından fazlası Avrupa 
Birliğiyle ilgili. Türkiye'nin ticaretinin yansından fazlası Avrupa Birliğiyle yapılıyor. Biz de Avru
pa'nın altıncı ortağıyız. Şimdi, sizin en önemli ortağınızın belki tek işleyen işlerinden bir tanesi de 
mali ilişkileriniz. Mali ilişkileriniz konusunda eleştiri getiriyorsunuz veya getirenler var, ama esas be
nimle niye ekonomi konuşmuyor, ekonomik konuları niye gündeme getirmiyor diye hiç kimse ko
nuşmuyor, konuşmak da istemiyor; çok ilginç bir şey. Yani, Türkiye eğer ya bu yolda, katılım öncesi 
ortaklık şeyiyse bu veya yardım aracıysa esas konuşulması gereken burada, bu yardım aracını, tam 
ortaklığa giden bir şekilde yapılması lazım, hiç onunla ilgisi yok. Çünkü bugün dünyada öyle bir kü
resel kriz oldu ki Avrupa Birliği kendi yapısını değiştirdi. Yani bugün hani o Barselona ve çok önemli 
Lizbon süreçleri var ya, o süreçler de tamamen iflas etti yani Avrupa Birliğinin ekonomik yapısını 
düzenleyen süreçler iflas etti, yeni bir süreç başladı. Bugün Avrupa Birliğindeki bankalar özelleşti-
rilmemiştir, devletleştirilmiştir, hisse senetlerini Avrupa Birliği devletleri almıştır. O zaman, teorik 
olarak konuştuğumuz katılım anlaşmasının, bir kere, bana sorarsanız, fazla da geçerli olmadığı bir 
gerçek. Yani bizim Avrupa Birliğiyle yeni bir stratejik düşünme boyutuna geçmemiz lazım. 

Şimdiye kadar, son otuz altı senedir Avrupa Birliğiyle en iyi işleyen ilişkilerimiz mali ilişkile
rimiz, hem mali protokolleri doğru kullanmışız hem şimdiye kadar önemli projelerin altına imza at
mışız ama esas işlemeyen ilişkilerimiz ve hiç konuşmadığımız şeyler ekonomik entegrasyonumuz. 
Eğer Türkiye gerçekten bütünleşmek istiyorsa o ekonomik entegrasyonu sağlayacak yapıyı konuş
ması ve tartışması lazım. Fakat, fasılların açılması da dâhil olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği 
ekonomik meseleleri konuşmama kararı almış. Fasılları açmıyor yani ekonomiyi konuşamıyoruz 
dünyada bu kadar önemli şey olmasına rağmen. Şimdi bu olayı, özellikle bu yardım aracını Türki
ye'nin en kısa zamanda kullanabilecek hazır projeleri var. Ayrıca bu bir performans meselesi. Yani 
siz -ki burada 2,24 civarında milyar dolardan bahsediyoruz, tabii 2007-2010 arasında- biraz önce 
söylemeye çalıştığım Hırvatistan'ın da devreden çıkmasıyla bunu 5 milyar dolara kadar artırabilir
siniz veya 5 milyar euroya kadar artırabilirsiniz eğer o kriterleri yerine getirirseniz ve bunları doğru 
kullanabilirseniz. Bir de N+3 kuralı var. Bu N+3 kuralı da bu tahsisatların üç yıl içerisinde kullanıl
ması gereği var. Hani geri iade edilen paralar var ya, o geri iade edilen paralar hep onu kullanma
makla, taahhütleri yerine getirmemekle ilgili hâle geliyor. 

Belki akşam vakti bu kadar teknik konu, kimse hoşlanmıyor ama, esas Avrupa Birliğiyle en iyi 
işleyen ilişkimiz bunlar. Şimdiye kadar da en iyi işledi. Esas buna "Hayır." demek yerine, Avrupa Bir
liğiyle ilişkilerimizi yeni gelecekte nereye oturtacağımıza karar vermemiz lazım. Yani bugün Türkiye 
iki tane çapayla buraya kadar geldi. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, bu uluslararası bir kuraldır, ulus
lararası bir yapı. Bu yapının içerisindesiniz. O çapanın biri IMF'ydi, öbürü Avrupa Birliğiydi. Şimdi 
hiç bu çapaları konuşmadan yola devam etmek... İşte, esas sıkıntı burada geliyor. Onun için, oturup, 
bana sorarsanız, bu ekonomik meseleleri gelip burada tekrar tartışalım. 

Gerçekten şu anda sekiz dokuz proje daha var birlikte yapabileceğimiz. Biraz önce de söyledim, 
Avrupa'nın verebileceği Doğu Anadolu'yla ilgili krediler de var, yani hibeler de var. Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu, tabii yani Sivas'ın doğusundan bahsediyoruz. Bunu çalıştırarak en kısa za
manda, gelecek üç sene içerisinde 5 milyar euroya çıkarmak mümkün. Onun için, bu anlaşmayı, hem 
kendim hem partim adına biz müspet karşılıyoruz ve olumlu oy vereceğiz. 

Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Melen. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 
ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN 
UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA 
TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA 

ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 
KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 11 Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da imzala
nan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine 
Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve An-
laşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 'inci madde üzerine Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Kaplan. 
AYHAN YILMAZ (Ordu) - Hasip Bey, teşekkür için gelmiştir. 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; as

lında bu sözleşmelerin geçmesi gerekiyor, doğru fakat çok önemli olan bazı sözleşmeler de var bunun 
gibi. Çünkü bu, Avrupa Birliğinin müzakere süreci açısından çok önemli. 

İkinci bir önemli yanı: Bu 2007-2013 bütçe dönemine denk gelen ve Türkiye'ye 7 milyar avroluk 
kısmın ayrılacağı bu mali yardımlar hem Türkiye'nin gelecek stratejisi açısından hem de Türkiye-Avrupa 
Birliği ilişkileri açısından son derece önemli olduğu için bir iki noktaya vurgu yapmak üzere söz aldım. 

Bunlardan birincisi, bu fonların bölgesel kalkınma için kullanılması. Yine, Avrupa Sosyal Fo-
nu'nun kullanımını hazırlamayı hedefleyen insan kaynakları bölümü. Kırsal kalkınma yine. Avrupa 
Komisyonu tarafından katılım öncesi yardım aracı olarak bu sözleşmeyi onaylayacağız. 

Şimdi, burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta var: 7 milyar avro 2013 tarihine kadar, 
şimdiki kur üzerinden vurduğunuz zaman 14 milyar civarında bir miktar yapıyor. Yani 2013'e kadar 
GAP'a Hükümetin ayırdığı bütçe de ortalama 16 milyar civarında ve dört yıla yayılan bir rakam. 

Şimdi, bir taraftan bölgesel dengesizliği hedefleyen bu mali yardımlarla ilgili bir kaynak ayrılı
yor, bir taraftan Hükümetin GAP'la ilgili ayırdığı bir kaynak var ama Devlet Planlama Teşkilatının 
bölgeyle ilgili bir kalkınma planı ve stratejisi yok. Bütçe görüşmelerinde bütün bakanlıklar getirdi, 
komisyonlardan geçti, Devlet Planlama Teşkilatının, GAP'la ilgili, bölgeyle ilgili önümüzdeki dört 
yıla ilişkin bir planlaması yok. Bu bir yanı tabi: 

Diğer yanı: Rakamları konuşturarak, burada, GAP bölgesi veya doğu, güneydoğu bölgesi veya 
İç Anadolu veya kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi'nde geri kalmış noktalann kalkınmasına yönelik tabii 
ki bu mali yardımların kullanılması yerinde olur. Çünkü bazı anlayışlar var, mali yardım; bu "hibe" 
diyor, "bağış" diyor, Avrupa Birliği bağışlıyor. Size şunu temin ederim ki Avrupa Birliği cebinden 
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1 fenik dahi bağış vermez. Şunu çok iyi bilelim: Cebinden 1 fenik dahi bağış vermez. 96'dan beri 
Gümrük Birliğine üyeyiz, ithalat, ihracat yapıyoruz, her gün vergilerimiz kalem kalem kesiliyor, Av
rupa Birliği Merkez Bankasına gidiyor, bu vergiler orada toplanıyor; onlardan da koparabildiğimiz, 
başarabildiğimiz, alabileceğimiz bu rakam; bu, 70 milyonluk bir Türkiye'yi karşılıyor mu? Müzakere 
sürecinde son genişleme içine alınan on ülkenin toplam nüfusu ve coğrafyasının Türkiye etmediğini 
biliyoruz. Yakın zamanda da Arnavutluk var, Kosova var, Sırbistan var yani yakın hedef içinde. Peki, 
bu rakam yeterli midir? Etkili bir çalışma mıdır? Bence o konuda bir tereddüt var. 

Yalnız, siyasi strateji açısından, galiba, bu küresel kriz sonrası Avrupa Birliğinin... Ki Avrupa Ekono
mik Topluluğu olarak kurulmuştu, kömür birliğiydi, temelinde buydu; bunun üzerinde siyaset, Kopenhag Kri
terleri şekillendi, siyasetini şekillendirdi bölgesel olarak. Şimdi Avrupa Birliğine 25 ülke üye. Aday ülkeler 
var müzakere sürecinde 2-3 tane, Türkiye dâhil. Avrupa Konseyi -dikkatinizi çekmek istiyorum- 57 tane ülke 
oldu. Yani Sibirya'dan İzlanda'ya, İzlanda'dan Cebelitarık Boğazı'na ve en son Türki cumhuriyetleri de ala
rak korkunç bir genişleme. İşte burada Avrupa Birliği kendi Avrupa Anayasası'nı referandumlara takarken, 
geçiremezken, İrlanda'dan sonra Lizbon engeline takılırken şöyle bir durumla karşı karşıya Türkiye: Bir ta
raftan AKP Hükümeti üç yıldır yerinde sayan bir süreç yaşıyor, isteksizce davranıyor, bir taraftan Avrupa Bir
liği isteksizce davranıyor. Yani iki tarafta da bir isteksizlik durumu var. Oysa baktığınız zaman, 1978'de 
Yunanistan Avrupa Birliğine üye yapıldığı zaman hem ekonomisi hem işsizlik durumu hem kalkınması hepsi 
Türkiye'den daha geriydi. Üstelik de albaylar cuntası darbesi döneminin hemen akabinde Yunanistan Avrupa 
Birliğine üye edilmişti. Onu bırakın, Kıbns Rum Kesimi en son işte Avrupa Birliğine üye yapıldı. Ama 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti yapılmadı. Şimdi burada bir siyasi, stratejik bir yeniden değerlendirme, bir 
yeniden vizyon biçmek gerekiyor, ya bu işi yapmak gerekiyor veya yapmamak gerekiyor. Yani burada or
tada salınmanın çok anlamı da kalmıyor. Yani ne getirişi var? Eğer siyasi stratejinizi, bundan sonra ekonomi 
politikanızı belirlediğinizde Avrupa Birliğine, Amerika'ya odaklı bir strateji değil, "Ben ülkemin kaynakla
rını, geleceğini Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya, Kafkaslardaki Türki cumhuriyetlerinden Orta Doğu'daki Müs
lüman devletlere ve topluluklara, Afrika'ya yönümü döndüreceğim." dediğiniz zaman siyasi strateji olarak 
yeni bir şeyi tartışmanın zamanıdır. Yani Türkiye'de bunun felsefesinin yapılmadığını, bunun eksik kaldığını, 
entelektüel çevrenin, akademik çevrenin bu konuda kafa yormadığını görüyoruz. Bütün sorun burada. . 

Ben buradan çok çok bölgede oy alan bir parti olarak bu 7 milyar avro, yerel yönetimler veya sivil top
lum dernekleri veya kadın demekleri -ki şimdilik genellikle onlar cins ayrancılığında- ufak tefek KO-
Bİ'lerde, valiliklerin yaptığı yine bakanlığa bağlı KOBİ'lerde teşvik, ARGE gibi faaliyetler ve projeler 
yapıldığı zaman bunlar belediyelerin öncülük edeceği şeylerde harcanabilinir. Ama bu sorunu çözer mi? 
Kökten bir dengesizliği, bölgesel dengesizliği giderir mi? Bu yok. Bu, ulusal bir politikadır. Ulusal politi
kayı ülke kendisi çizer, hükümet çizer, Meclise gelir bunun onayını alır. Bunu da yapamıyoruz. E, bir ta
raftan GAP'a 16 milyar ayırdık diyoruz. 7 milyar geliyor, böyle bir potansiyel var. Avrupa bankasından 
alabileceklerimiz var. Bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten önümüzü mü göremiyoruz yoksa IMF'nin 
verdiği o plan-programm çerçevesinde sıkışıp elleri kollan bağlanan, kıpırdanamayan, kendi önüne strateji 
ve siyaset koyamayan bir anlayış içinde miyiz? Bence o noktada basiretsizlik biraz ağır basıyor. 

Dikkat edin, siyaset, strateji ve ülkeler arası iş birliklerinde en çok Roma öne çıkmıştır, Ro-
ma'dır temeli sözleşmelerin. Avrupa Birliğinin kuruluş sözleşmesinden tutun yakın günümüze, Ulus
lararası Ceza Mahkemesine kadar, dikkat edin, ismi de üstünde "Roma Sözleşmesi" diye geçer. 

Peki, biz entelektüel ufkuyla, gelişimiyle, üniversiteleriyle, insan kaynaklanyla Avrupa Birliğini 
masaya yatınp yeni bir strateji çizip Türkiye'nin çıkanna yeni bir politika çizecek bir entelektüel biri
kimden mahrum bir ülke miyiz, potansiyelimiz mi yok? Ben o kanaatte değilim. Kesinlikle çok ciddi 
potansiyelimiz var, insan potansiyelimiz var ve dışan göç eden beyin göçünün Türkiye'ye geri döne
ceğini düşünüyoruz. Bu beyin göçü maalesef bu ekonomik krizden sonra Batı'da iş yapamaz, tekrar dö
nüşü sağlanacaktır. Böylesi bir durumda bir tek sorun çıkıyor ortaya: Potansiyeli değerlendirememe, 
yönetememe yeteneksizliği, öngörememe, planlayamama, yani bütün temel bu. Bu temelde bakmadı
ğımız zaman burada Avrupa Birliği yanlan, karşıtlan klasik tartışmalannın ne Türkiye'ye ne bu konu
larda bir şey katmayacağını düşünüyoruz ve şunu özellikle ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözünüzü tamamlayınız lütfen. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Hacettepe Üniversitesi bölgesel dengesizliğin kaldırılmasıyla ilgili proje çalışması için bundan iki yıl 

önce Hükümet bir çalışma yaptı -Sayın Bakanım burada- bölgesel dengesizliklerin giderilmesi için doğu, 
güneydoğuyla ilgili proje çalışmaları yaptı. Bu proje çalışmaları hayvancılık, tarım, GAP, hepsini kapsı
yordu. Ne oldu? Neden kamuoyuna açıklanmadı? Neden onlann doğrultusunda bir işlem yapılmadı? Bu 
konuda, Hacettepe Üniversitesinin yaptığı proje çalışmaları konusunda bir bilgi sunulursa seviniriz. 

Ayrıca, önceki genel konuşmalarımızda da yerel yönetimlerimizin bazı hibelerinin engellendi
ğini söyledik. O konuda bir açıklama gelirse seviniriz. 

Teşekkür ederim. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komis

yonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlanyla İlgili İşbirliği Kurallan Hakkında 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın açık oylama sonucu: 

Kullanılan oy sayısı: 219 
Kabul: 219 (x) 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 
Beş dakika ara veriyorum sayın milletvekilleri. 

Kapanma Saati: 20.29 

• 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo Tutanağa eklidir. 
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YEDİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.37 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25'inci Birleşiminin Ye
dinci Oturumunu açıyorum. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Ko
misyonları Raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

7.- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin 23.11.2004 Tarihli 
ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

8.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 23.11.2004 
Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taşanları 
ile Milî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

9.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
ları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 307) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
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10.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227)(x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon Raporu 227 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sacid Yıl

dız konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Yıldız. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SACİD YILDIZ (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair 227 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde CHP Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum sizi. Bu yasanın bugün Dünya En
gelliler Günü'nde görüşülmesinin de ayrıca bir anlamı var, bunu da sevinçle karşılıyorum. Televiz
yonları başında bizi izleyen engellileri ve ailelerini de buradan sevgiyle selamlıyorum. 

Bu uluslararası sözleşmeyi 2007'de imzalayan ülkelerdeniz. 2008 Mayısında Dışişleri Komis
yonundan oy birliğiyle geçti ve şimdi de yasalaşmak üzere huzurunuzda. Bunlar güzel ve olumlu şey
ler ancak bu sözleşmenin ekindeki ihtiyari protokolün de Türkiye tarafından imzalanması gerekir. 

Bu sözleşme, engelli bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlan
malarını sağlamayı, onlara doğuştan sahip olduklan onuru, saygıyı, güçlendirmeyi amaçlayan bir insan 
haklan belgesidir. Sözleşme istihdam, adalet, eğitim hakkı, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim de 
dâhil olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında engelli kişilerin maruz kaldığı aynmcılığın ortadan 
kaldırılmasını, kamusal alanların engelliler için erişilebilir olmasını öngörmekte, taraf devletlere yü
kümlülükler getirmektedir. Dolayısıyla, bu sözleşmenin bugün yasalaştırılarak iç ve üst hukukumuz 
hâline getirilmesi insan haklanna saygılı, demokratik bir hukuk devleti olmanın da gereğidir. 

2005'te Engelliler Kanunu kabul edilerek engellilerin hakları güvence altına alınmıştı ancak ya
saları çıkarmak, uluslararası sözleşmelere taraf olmak yeterli olmuyor, önemli olan bunların yaşama 
geçmesidir. Ülkemizdeki sorun alanı da budur. Pek çok uluslararası sözleşmeyi onayladık, eşitlik ve 
insan hakları temelli bir yığın yasa çıkarttık ama bunlar ne kadar yaşama geçebildi? 

Nüfusumuzun yüzde 12'si yani 8,5 milyon özürlü vatandaşımız var. Toplumun en dezavantajlı 
bu kesimi eğitimden sağlığa, ulaşıma kadar yaşamın her alanında hâlâ önemli yoksunluklarla karşı 
karşıyadır. 

Bugünkü gazetelerde okudunuz, bu engellilerden birisi İstanbul'da adliyenin birinci katma çı
karken arabası zarar görüyor ve bu zarar nedeniyle Adalet Bakanına tazminat davası açıyor ve 500 
liralık tazminat davasını hak ediyor. Yani en adaletin aranacağı yerde bile bu engellilerin rahat ula
şımını sağlayacak bir fiziksel ortam ne yazık ki yok. 

Bu sözleşmenin gerekliliklerinden biri de engellilerin siyasi haklarını toplumdaki diğer birey
lerle eşit olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Önümüzde seçimler var. Seçimlerde engellilerin oy 
kullanacakları alanlar binada birinci, ikinci, üçüncü katta olursa bunlar bu haklarını da kullanama
yacaklar, zarar göreceklerdir. Bunu da şimdiden takdirlerinize sunuyorum. 

Sözleşmenin 5'inci maddesi, taraf devletlerin eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldır
mak üzere tüm önlemleri alacağını ve engellilerin fiilî eşitliğini sağlamak için gerekli özel önlemle
rin aynmcılık olarak nitelendirilemeyeceğini düzenliyor yani pozitif ayrımcılığı getiriyor. 

(x) 227 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Geçen dönemde de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa'da bu konuda bir değişiklik 
önermiştik fakat reddolmuştu. 

Özürlüler Yasası çıkalı üç yıl oldu. Özürlülere bir elle verdiniz, diğer bir elle aldınız. Birçok 
hakta geriye gidiş söz konusu oldu. Özürlüler Yasası'na göre on altı yönetmelik çıkarıldı. Bunların 
büyük bir kısmı yasayla sağlanan hakların kullanımını engelliyor. Pek çok hak kullanılmaz duruma 
geldi. Özürlüler yasal haklarını alırken sıkıntı yaşıyorlar. 

Bugün engelliler federasyonu başkanları ile Engelliler Konfederasyonu, Başkanı Sayın Turhan 
İçli 300 engelliyle geldiler, bizim grubumuzu da ziyaret ettiler, burada bazı sorunlarını dile getirdi
ler. Onların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum: "2005 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu en
gelliler için kâğıt üzerinde önemli hak ve kazanımlar getirmiştir. Ancak aradan geçen üç yıla yakın 
bir süre, bu hak ve kazanımlann fiiliyata geçemediğini, yasa sayfalarından hayata aktarılamadığını 
gösterdi. Çıkarılan yönetmeliklerle yorgunu yokuşa süren katı ve acımasız uygulamalar yasanın ya
rattığı mutluluk ve iyimserlik havasının panik ve çaresizliğe dönüşmesine yetti. Ortamımıza karam
sarlık hâkim oldu." Bunları ben söylemiyorum, Engelliler Konfederasyonunun bugünkü yazılı 
açıklaması böyle. 

Konfederasyon, 2022 sayılı Yasa'daki muhtaçlık sınırının asgari ücretle belirlenerek engelliler 
için işsizlik tazminatına dönüştürülmesini talep ediyor. Ayrıca, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Yönetmeliği'nin ivedilikle değiştirilmesini ve sakatlık oranı sağlık kurulu raporlarıyla be
lirlenirken, iş gücü kaybı oranının yapılacak yasal düzenlemelerle bir uzman kurul tarafından belir
lenmesini istiyorlar. Bu, çok önemli değerli arkadaşlar. Çünkü bu konularda çok önemli 
mağduriyetleri oluyor. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden çok şikâyetçiler. Bu hizmetlerin Anayasa'ya göre 
devletin asli yükümlülüğü iken, son yıllarda hızla özel sektöre devredildiğini, vahşi bir rekabetin ve 
rant hırsının egemenliğine terk edildiğinden şikâyet ediyorlar. Bu merkezlerde engellilerin ayda en 
fazla on saat eğitim gördüklerini ve bu sürenin eğitim, gelişim ve yarar görmelerine yetmediğini 
ifade ediyorlar. Maliye Bakanlığı yetkililerinin bu hizmeti "kara delik" diye nitelendirmesinden ve 
son zamanlarda bu eğitimi de ayda dört buçuk saate düşürdüğünden yakınıyorlar. Eğitim ve rehabi
litasyon hizmetlerinin devlet tarafından sürdürülmesini ve eğitim süresinin haftada beş gün yarım 
güne çıkarılmasını talep ediyorlar. 

Değerli arkadaşlar, özürlüler için eğitim çok önemlidir. Bunların eğitiminin desteklenmesi ge
rekir çünkü özürlülerin en önemli sorunu eğitimsizlik, yoksulluk, işsizlik ve bu nedenle istihdam 
edilememe, üretken olamama durumlarıdır. Zaten özürlü bir kimse, engelli bir kimse eğitilmemişse 
iş de bulamamaktadır. İş bulamayınca yoksullaşmaktadır ve bu nedenle kendi ailelerine, topluma 
yük olmaktadırlar, bunlar bunu istememektedir. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı şeyler. 

"Eğitilmemiş kimse özürlüyü, özürlüyse eğitilmemiş kimseyi işe almak istemiyor, onun için 
bunların eğitim sorunları çok önemli. Bu hizmetleri özel sektöre devrederek, özelleştirerek engelli
ler üzerinden rant sağlanmasına son verin" diyorlar. Mesela, devletin körler okullarını kapatmasın
dan şikâyetçiler. Ülkemizde 700 bin civarında kör, görme engelli var. Değerli arkadaşlar, bunların 48 
bin tanesi çocuk ve bunların ancak 3.300 tanesi eğitim görebiliyor, yüzde 90'ından fazlası eğitim 
göremiyor. Bunlar başka zaman beceri kazanamayacaklar ve gene ileride yük olacaklar; bu çok 
önemli değerli arkadaşlar. 
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2022 sayılı Yasa ile engellilere verilen yardımın hem koşulları çok ağır hem de yardım miktarı 
çok yetersizdir. Bu Yasa yeniden düzenlenerek, iyileştirilecek miktarlarda işsiz bir engelliye insanca 
yaşayabileceği koşullar getirilmelidir. Bugün gene Konfederasyon Başkanı bize ifade etti: Bu çıktı
ğında yardım, asgari ücretin 1/2'si kadarmış, şimdi 1/6'sına inmiş değerli arkadaşlar. 

Gene engelliler için fiziksel çevrenin, kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının engel
lilere uyumlu hâle getirilmesi yükümlülüğü çok önemlidir. Fiziki çevre koşulları engellilere uygun 
olmadığından binlerce özürlü evlerinde hapis hayatı yaşamaktadır. Ben yakın zamanda Kültür Ba
kanımıza "Devlet tiyatrolarında, opera ve bale sahnelerinin ne kadannda engellilerin ulaşabileceği fi
ziksel alan var?" diye sordum, hâlâ cevap bekliyorum çünkü çoğunda olmadığını biliyorum, o şekilde 
tespitlerim oldu. 

Tüm trafik lambaları görme engelliler için kullanılabilir hâle getirilmeli, tüm kamu binalarında 
bir el alfabesiyle işaretlenme sağlanmalıdır. 

Anayasa'nın 61 'inci maddesinde "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibak
larını sağlayıcı tedbirleri alır." ifadesi yer almaktadır. Bu amir hüküm mutlaka yerine getirilmelidir 
ama en kısa zamanda bu ibaredeki "sakat" sözcüğünü de "engelli" olarak değiştirirsek iyi olur değerli 
arkadaşlar. 

Özürlülük sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini, yakın çevresini ve tüm toplumu eko
nomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. 

Özürlülük öncelikle bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Özürlüler sağlık hizmetlerine de 
yeterli zamanda ve yeterli şekilde ulaşamamaktadırlar. Bunların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da 
sağlayacak tedbirler almamız gerekmektedir. 

Özürlülük ya doğuştan olur ya da sonradan olan özürlülük hâlidir. Sonradan özürlü olma hâli ka
zalar ve kronik hastalıklar neticesindedir. Doğuştan özürlülüğün nedenleri ise öncelikle genetik ve ka
lıtsal bozukluklar, gebelik süresince geçirilen bazı hastalıklar, ilaç ve madde kullanımı ve yetersiz 
beslenmedir. Ayrıca, doğum travmaları da doğuştan özürlü olma nedenidir. Doğuştan özürlülük ne
denleri önlenebilir nedenlerdir. Sonradan özürlülük nedenleri ise azaltılabilir nedenlerdir. 

Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre ülkemizde doğuştan özürlülük oranı yüzde 34'tür ve dünya 
ortalamasının çok üstündedir, en büyük nedeni de Türkiye'de akraba evlilikleridir. Türkiye'de akraba 
evliliği oranı yüzde 29'dur. Bu akraba evliliklerinin yüzde 80'i de kardeş çocukları arasındadır ve böl
geler arasında değişik farklılık göstermektedir; en düşük oran yüzde 20 ile Batı Anadolu'da, en yük
sek oran yüzde 37 ile Güneydoğu Anadolu'dadır. 

Akraba evliliklerinde doğuştan özürlülük 10 kat daha fazla görülür. Akraba evlilikleri nedeni ile 
her yıl binlerce hastalıklı, özürlü çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi ve manevi zarara 
uğramaktadır. 

Akraba evliliklerinde doğuştan zekâ geriliğinden tutun pek çok konjenital anomalilerin yanında 
düşük, ölü doğum, erken doğum, beyin felci, kan hastalıkları gibi bir yığın kalıtsal hastalık da gö
rülmektedir. Akraba evlilikleri gerekli tedbirler alınırsa önlenebilir, azaltılabilir. Bu çok önemli; eği
timle olmaktadır bu da. 

Her 3 evlilikten l'inin akraba evliliği olduğu, bunların çocuklarının yüzde 17'sinde doğumsal 
anomali görüldüğü ve doğuştan özürlülük oranının yüzde 34 olduğu bir ülkede bu hepimize acı ver
mektedir. Bu yakıcı sorunu görmezden gelmeye hakkımız yoktur. 
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Gene riskli gebeliklerin azaltılması, engelliliğin önlenmesi için çok önemlidir. Yani kimler riskli 
gebelik? Erken yaşta olan gebelikler ve çok ileri yaşta olan gebelikler riskli gebeliklerdir, hekim ar
kadaşlarımız da gayet iyi bilirler. Bu gebelikler anne-bebek ölüm oranlarını artırdığı gibi, kompli-
kasyonlu doğumlar nedeniyle özürlü çocuk oranlarını da artırmaktadır. Bu "komplikasyonlu doğum" 
deyince bir parantez açıp bir şey ifade edeyim değerli arkadaşlar: Birkaç gün evvel gazetelerde Ay-
dm'ın Nazilli ilçesinde, 5 kilo ağırlığında bir bebek normal doğumla dünyaya getirilmek isteniyor. 
Kafası çıkıyor, vücut gövdede kalıyor, daha sonra sezaryene alıyorlar. Sezaryende de tabii, çıkması 
için, kafayı rahim içine alamıyorlar, baş ve gövde ayrılarak çocuk bu şekilde doğurtulmuş oluyor. Bu, 
gazetelere geçti. 5 kilo çocuk; bunun başında belki sezaryen planlanması önemliydi. Burada Sağlık 
Bakanımız -belki haklı olabilir ama- son zamanlarda "Türkiye'de sezaryen oranı çok yüksek, normal 
doğum oranı çok düşük." diye değişik konuşmalarında ifade ediyor. Bu da önemli, yani doktorlar üze
rinde bir baskı yapıyor. Normal doğum oranını artırmak, sezaryene fazla yer vermemek istiyorlar 
ama bu hazin bir şeydir; Aydın'ın Nazilli'sinde, haberiniz vardır hepinizin. 

Ülkemizde yine çok görülen ergen yaş evlilik ve gebelikleri de önemlidir. Buraları atlıyorum, 
Sayın başkanlarım "fazla uzamasın" dediler, atlayarak gidiyorum. 

Doğuştan özürlülüğün bir diğer nedeni, gebelik süresinde geçirilen hastalıklar, ilaç, madde kul
lanımlarıdır. 

Gebelikte beslenme yetersizliği, mental gerilik yani zihinsel özürlülük hâline yol açmaktadır. 
Makarna, bulgur vermekle bu düzeltilmiyor, proteinli gıdalardan da beslenmesi gerekir. 

Sonradan özürlü olma oranlarını düşürmek için trafik kazalarının, ev ve iş kazalarının önlenmesi 
ve kronik hastalıkların yani süreğen hastalıkların giderilmesi, teröre ve depreme karşı önlem alınması, 
silahlanmanın önüne geçilmesi ve sigara içilmesinin kaldırılması gerekir. 

ZEKERİYA ASLAN (Afyonkarahisar) - Teşekkür ederim! 
SACİD YILDIZ (Devamla) - Yok, az kaldı, atlıyorum sayenizde. 
Ülkemizde özellikle engelli kadınlar ve kız çocukları, çok yönlü negatif ayrımcılığa maruz kal

maktadırlar. Bu ülkede hem kadın olmak hem de engelli olmak, katbekat insan haklan ihlallerine 
maruz kalmak demektir. 

Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, yaşam kalitelerinin yüksel
tilmesi için, toplumsal sorumluluğun, sosyal devlet olmanın, insan olmanın bir gereği olarak gördü
ğümüz bu uluslararası sözleşmenin yasalaşmasından CHP Grubu olarak çok büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Ama, kamuda özürlülerin istihdamının da son derece az olduğunu bugün gene gazete 
haberlerinden öğrenmişsinizdir. Özürlülere ait kadroların yüzde 82'si boş kamuda. 44 bin kadro, 
özürlülerin atanmasını bekliyor değerli arkadaşlar; Bunun az bir kısmı kadın, büyük bir oranı erkek. 
9 bin kadro dolu ama özürlülere ait 54 bin kadro var toplam, 44 bin kadro boş. Özürlülerin de bu şe
kilde kazanılması, devletin bunları istihdam etmesi lazım. Bu çok önemli, Hükümetin yükümlülük
lerini yerine getirmesi bu açıdan çok önemli. Bunun da biz ileride sıkı takipçisi olacağız. 

Bu vesileyle sözlerime son verirken Galatasaray Kulübünün Tekerlekli Sandalye Basketbol Ta
kımı, Japonya'da düzenlenen kıtalar arası yarışmada dünya birincisi oldu. Bu sevindirici haber ne
deniyle, takımı, oyuncuları, Kulübü ve ulusumuzu kutluyorum. 

Geçtiğimiz ekim ayında da Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya 
almıştık. Yine geçen sene tam bu vakitler, Ampute Millî Takımı'mız da çok önemli başarılara imza 
atmıştı. Bunlar da engellilerin rehabilite edildiği takdirde ne kadar başarılı olacağını göstermektedir. 

- 5 4 3 -



TBMM B:25 3 .12 .2008 0 : 7 

Bu vesileyle, bu duygu ve düşüncelerimi ifade etmiş oldum. Yüce heyetinize saygılar sunuyo
rum, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini de sevgiyle kucaklıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yıldız. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. 
Buyurunuz Sayın Bulut. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 227 sıra sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hakkında grubum adına söz almış bu
lunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Genel Kurulun çalışma süresinin sonuna gelmesi iti
barıyla dar zamana sıkıştırılan bu programın aslında Türkiye'de 8,5 milyon insanı ilgilendirdiğini, bu 
insanların engellerinin kendi istekleriyle olmadığını, bir kısmının doğuştan, bir kısmının sonradan 
hastalık ve kazalarla meydana geldiğini, Allah'ın bir takdiri, kaderleri olan ve haklarını arama nok
tasında aciz olan, konuşamayan, göremeyen, yürüyemeyen bu insanların haklarını korumanın sağlam 
insanların sorumluluğunda olduğunu belirtmek istiyorum. 

Önümüzde Kurban Bayramı var, yılbaşı var, bu akşam da Galatasarayın maçı var. Bir Fener
bahçeli olarak Galatasaraya başarılar dilerken Kurban Bayramı'nı kutluyor ve yeni yılda da özürlü
lerin sorunlarının bitmesini istiyorum. 

Engelliler, Türkiye'de sayılarının çokluğuna karşın devletin himayesinden büyük çoğunlukta 
uzaktadır, çünkü evinde engelli insanı olanlar bu engelli insandan çoğu yerde utanmakta, onu gizle
mekte, saklamaktalar. Bu insanları ortaya çıkarmak, topluma kazandırmak, sosyalleştirmek insan 
olarak hepimizin görevi. Tabii ki devletimiz bununla ilgili, cumhuriyetin kuruluşunda, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde engelliler için merkezler de kurdu. Devletin bilhassa 
himayesindeki bu merkezlerde zaman zaman olan hadiselerin hepimizin yüreğini burktuğunu, hepi
mizi büyük üzüntülere sevk ettiğini görmekteyiz. 

Engelli vatandaşlarımız bugün Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu da ziyaret ettiler. Sorunlarını 
bizlere bir defa daha, diğer gruplara aktardıkları gibi, aktardılar. Bunların konfederasyon şeklinde 
teşkilatlanarak sorunlarını iletmeleri tabii ki akıllıca bir davranış. Ülkemizde bunların en önemli so
runları, dertleri, kendilerini ifade ettikleri, "Siyasiler bizlerle ilgilenmiyor, devlet yetkilileri yeterince 
bizim sorunlarımıza eğilmiyorlar." diyorlar. "Bizler, elimiz ayağımız tutmuyor, geçinemiyoruz, emek
lilik hakkı istiyoruz." diyorlar. Bunlar "Biz eğitilmek, eğitim hakkı elde etmek istiyoruz, eğitim için 
devletin şefkatine ihtiyacımız var." diyorlar. 

Devletin kurumlan bunlara bakmakta yetersiz. Özel eğitim kurumları kuruldu. Devletimiz, her 
özürlüye 406 YTL gibi çok önemli bir para veriyor. Bu özel rehabilitasyon merkezleri, dağ taş de
meden özürlü insanları tespit ediyorlar, nüfus cüzdanlarını bir kısmı alıp, ayda on saat, beş saat ge
tirip bir kurs veriyorlar ve bunların paralarına el koyuyorlar. Doğru çalışan kurumları tenzih ederim 
ancak bu kurumların çok ciddi bir şekilde denetime ihtiyacı var. Bu engelli insanlarımıza... 

Sayın Bakanımız Nimet Çubukçu'ya da buradan seslenmek istiyorum: "Özürlüler İdaresi Genel 
Müdürlüğü"nün adının "Engelliler İdaresi Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmesinin engellilere bir 
saygı gereği olduğunu ifade etmek istiyorum. "Özürlü" diyerek dışladığımız, kabullenmediğimiz, 
yok farz ettiğimiz bu insanların caddede, sokakta yürüyecek yollarının olmadığını, karşıya geçerken 
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yardımcı bulunmadığını, okullarda bunlara iyi eğitim verebilecek yetişkin insanların bulunmadığını, 
bu yetişen, okuyan bir kısım insanların üniversitelerde kendilerine kontenjan tanınmadığını... Bütün 
bunların tartışılabileceği aslında bir platformun olması, onların yüreklerine su serpecek. 

Her dönemde bu çıkartılan, yapılan anlaşma, yine bu engelli vatandaşlarımız için bir ümit ışığı. 
Dileğimiz, bu uluslararası yaptırım gerektiren sözleşmenin Avrupa Birliğine girmek adına yapılmış 
yasak savma kabilinden bir anlaşma olmayıp, gerçekten Allah rızası için bu dilsiz, elsiz, ayaksız, ko
nuşamayan, göremeyen insanlarımıza göz olmak adına, dil olmak adına, kulak olmak adına, ayak 
olmak adına bu yasalara işlerlik kazandırılması, denetlenmesi, takip edilmesi adına yüce Meclisin Hü
kümete böyle bir sorumluluk yüklemesini, Hükümetimizin, ilgili mekanizmaları oluşturarak, bu an
laşmalara uygulanabilecek denetim mekanizmalarını da temin etmesini diliyorum. 

Bu vesileyle, gecenin bu ilerlemiş saatinde fazla vaktinizi almadan yüce heyetinizi tekrar say
gıyla selamlıyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bulut. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Orhan Erdem konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Erdem. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN ERDEM (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önemli bir gün. Bugün çok önemli sözleşmeler ve Ticaret Kanunu üzerinde çalıştık, ama belki 
günün en önemli sözleşmesini, anlamlı sözleşmesini de çıkarmak üzereyiz. 3 Aralık Dünya Özürlü
ler Günü, Engelliler Günü. Bugün heyetler, Başbakanımızı, Meclis Başkanımızı ve Cumhurbaşka
nımızı ziyaret etti. Burada, hem CHP hem MHP gruplarını ziyaret eden Engelliler Federasyonu, 
14.00 sularında da AK PARTİ Grubunu ziyaret etti. Birçok konuda teşekkür ettiler, sorunları dile ge
tirdiler. Çok güzel geçen görüşmelerin ardından da, grubumuz, o büyük heyete, 300 kişilik heyete 
bugün Mecliste hepinizin adına bir de yemek vererek, kendilerini her zaman beklediğini ifade etti. 

Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız da, bugün bu yasanın, bu sözleşmenin 
çıkacağını ifade ettiler gelen diğer tüm gruplara. 

Değerli arkadaşlar, biz, AK PARTİ olarak, 2001 yılında kuruluşun hemen ardından Türkiye'de 
ilk defa Özürlüler Koordinasyon Merkezini ve Yaşlılar Koordinasyon Merkezini Sosyal İşler Baş
kanlığının altında kuran tek partiyiz ve 2002 seçimlerinde 2 tane engelli vekilimiz de burada sorun
larını bire bir takip etti. 

Hep beraber 2005 yılının Temmuzunda 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nu çıkardık. Dünyada ge
lişmiş ülkelerin bile bazılarında olmayacak düzeyde ileri bir yasa çıkardık. Arkasından 2022 sayılı 
Yasa'daki 24 milyon olan, engellilerin -yüzde 40'ın üzerinde, yüzde 70'e kadar olan- o maaşını bugün 
174 YTL'ye kadar çıkardık. Yüzde 70' in üzerindekine de 274 YTL veriyoruz. Yeter mi? Yetmez 
ama yüzde 300-400 bir artış sağlandı. 

Yine "Evde bakım" diye bir uygulama yaptık. 110 bin, ailesine ihtiyaç duyan, kendi başına ye-
temeyen engellimize bir asgari ücret maaş veriyoruz. 

Yine daha önce sadece Emekli Sandığı ve SSK'lı engellilerin eğitim alması mümkünken, çı
kardığımız bu yasadan sonra -BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı, yeşil kart- bütün grupların eğitimini 
sağladık ve 400 civarındaki özel eğitim kurumu 1.700'lere çıktı. Belki bazı muhalefet vekillerimi
zin de ifade ettiği sorunlar da bundan sonra çıktı. 
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Yine hep beraber nisan, mayıs aylarında eğitim kanunu ile ilgili yasa çıkardık, Millî Eğitim Ba
kanlığına altı ay süre verdik ve bu konudaki düzenlemeleri de Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile bir
likte yapmasına imkân verdik. İnşallah, ocak ayından sonra engellilerin eğitiminin de bir model 
olarak dünyaya sunulacağına inanıyorum. 

Çok şey yaptık, hep beraber yaptık. Konu hassas olduğu için muhalefetin desteğini aldık. Bugün 
de çıkaracağımız sözleşmeyle, yaptığımız bu güzel çalışmaların hem ulusal bir komiteyle denetlen
mesini ve Birleşmiş Milletler nezdinde kurulacak komite tarafından da izlenmesini sağlayacağız. İh
tiyari protokol de ileride muhakkak gelecektir. 

Ben, AK PARTİ olarak, tüm milletvekillerinin bu noktadaki hassasiyetine layık bir iktidar ol
duğumuza inanıyorum. Bu sayede muhalefet de bu güzelliklerden hep beraber faydalanmıştır. Bir
likte daha iyi bir yaşam, engellerin kalktığı daha iyi bir dünyayı sağlamak hepimizin borcudur. Çünkü, 
engellilik her an hepimizin başına gelebilir, Allah kimseye vermesin ama gelişen dünyada, deprem
ler, trafik kazaları belki doğuştan daha çok engelli olma yolunu açmıştır. Bu gerçek hepimizin önün
dedir. Bir hamile kadın bile doğuma yakın, yedi aylık, sekiz aylık hamilelik dönemlerinde bir süre 
engellilik yaşar. Bu bize uzak görünen konu her an hepimize, ailelerimize yakın olan bir konudur, 
kimseye Allah vermesin, olanlara da yardımcı olsun. Biz de çıkardığımız bu kanunlarla onların ha
yatını daha iyi düzeltelim diye uğraşıyoruz. 

Çok uzatmadan, hepimiz konunun önemini biliyoruz. İlgili Bakanımız, burada teşekkür konuş
ması için dün bütün gün bekledi, bugün bir müddet bekledi, hepinize teşekkür ettiğini defalarca söy
ledi, beni de arayarak "Aman, söz alın ve bunu iletin." dedi. Kendi çalışmalarından dolayı biz bunu 
da aktaralım. 

Yine, bugün gelen ve birçok şu anda yapılan çalışmalarda, toplantılarda bu sözleşme bekleniyor. 
Bu müjdeyi de arkadaşlara şu saatte vermiş olmanın mutluluğu içerisinde hepinize saygılarımı su
nuyorum. Engelsiz bir Türkiye için hep beraber çalışacağımıza inanıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdem. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır konuşacaktır. 
Buyurunuz Sayın Bayındır. 
DTP GRUBU ADINA SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 227 sıra sayılı yasa değişikliği hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tüm engellilerin Dünya Engelli
ler Günü'nü kutluyorum, engelsiz bir dünya ve yaşam diliyorum tüm insanlığa. 

Dünyada engelli bireylere yönelik politikalar farklı dönemlerin genel yaşam koşullarını ve sos
yoekonomik gelişmelerini yansıtmakla birlikte, engelliye dayalı özgün durumlardan da etkilenmiş
tir. Engelli bireyler, tarihsel süreç içinde toplumun görünmez birer üyesi olmuşlardır. Bu süreç 
engellileri yok saymaya kadar gitmiştir. Hâlen dünyada 650 milyon engelli birey yaşamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası entegrasyon ve normalleştirme kavramları ortaya çıkmaya başla
mıştır. Savaştan çıkmış ülkelerde ortaya çıkan iş gücü açığının, savaş sonucu engelli kişilerle karşı
lanması ihtiyacı, bu kişilerin rehabilite edilmesini gündeme getirmiştir. Fakat bu durum giderek 
engelli kişilerin öncelikle tedavi edilerek normalleştirilmesi, bunun mümkün olmaması hâlinde de ko
runması ve yardım edilmesi gereken kişiler olarak görülmesi sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla 
toplum tarafından dezavantajlı durumda gösterilen engelliler daha da görünmez kılınmıştır. 
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Engellilik doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle kişinin be
densel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarından belli oranda kayıplara neden olan ve 
bunun sonucunda da günlük yaşam koşullarına uyum sağlamada sıkıntı çekenleri tanımlamaktadır. 

Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu yani 8,5 milyon kişiyi engelliler oluşturmaktadır. Erkek
lerde bu oran yüzde 11,10 iken kadınlarda ise yüzde 13,45'tir. Engelli vatandaşlarımızın en temel so
runu istihdam olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki 
toplam nüfusun yüzde 12,29'unu engelliler oluşturmaktadır. Her 5 engelliden yalnızca 1 'i iş gücü sek
töründe çalışmaktadır. Bu oran kadınlarda yüzde 6,7 iken erkeklerde yüzde 32,2, kentlerde yüzde 
25,6 ve kırsal alanda yüzde 17,7'dir. Engelliler, iş gücü sektöründe, işyerinde uygun koşulların ol
maması, ulaşılabilirlik sorunları, toplumun ön yargılı bakışından kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Bu 
sorunlardan kaynaklı olarak engelliler yaşamda dezavantajlı konumuna gelmiştir. 

Yine engellilerin sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanması çok düşük seviyelerdedir. Engel
lilerin mesleki eğitim ve becerilerine uygun bir işte çalıştırılmaları çok büyük bir sorun olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Engelli personel istihdamının işverenlere en itici gelen yanı var olan toplumsal ön 
yargıları oluşturmaktadır. Bu ön yargılar nedeniyle işverenler engelli iş gücünü personel yatırımı ola
rak değil zorunlu istihdam olarak algılamaktadır. Bu nedenle zorunlu istihdam edilen engelli personeli 
ötekileştirmekte ve angarya işlerde çalıştırmaktadır. İçinde bulunduğumuz iktisadi yapının engellileri 
de içerecek bir şekilde düzenlenmemiş olması, işverenlerin engellileri çalıştırma konusundaki çekin
genlikleri ve ön yargılan da istihdamın önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Engellilerin istih
damla bağlantılı sorunları istihdam gerçekleştikten sonra da çıkmakta ve iş yaşamı içinde sürmektedir. 
Olumsuz iş ve işyeri koşullan, sosyal güvenlik sorunlan, yetersiz ücret, işinde ilerleyememe, erken 
emeklilik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Engellilerin istihdamını güçleştiren sayı
sız neden arasında eğitim ve rehabilitasyon konusundaki yetersizlikler büyük yer tutmaktadır. Bugün 
ülkemizde ne yazık ki engelliler için yeterli eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmamaktadır. 

Görüldüğü üzere, iş hayatında yaşanan sorunları "mesleki kalifikasyon için eğitim, istihdam, 
çalışma koşullan" adı altında değerlendirebiliriz. Bu sorunlara eşit oranda çözüm üretemedikçe ka
lıcı ve sürdürülebilir bir iyileştirmeden söz etmek mümkün değildir. Konunun ciddiyeti ve aciliyeti-
nin farkına varılıp, gerekli tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir. 

Bu amaçla yeni hazırlanan engelli yasa taslağında bazı düzenlemeler öngörülüyor. Taslak ince
lediğinde, temenniden öteye gitmeyen, aksi koşullarda cezai müeyyideleri öngörmeyen ve yaptırım 
gücü olmayan içerikte bulunması dikkat çekmektedir. Yeni yasal düzenlemelerde yüzde 40 iş göre
bilme fonksiyon kaybı yaşayan engellilerin rapor alma sorunu devam etmektedir. Kriterler yeniden 
değerlendirilmelidir. Yüzde 40 altı fonksiyon iş görebilme kaybı yaşayan kişilerin istihdam kotasın
dan yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

2005 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu engelliler için önemli hak ve kazanımlar getirmiştir. Fakat 
aradan geçen üç yıla yakın süreye bakıldığında hak ve kazanımlann hayata aktarılmadığı görülmekte
dir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımız sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, ulaşılabilirlik, eğitim gibi 
alanlarda karşılaştıklan sorunların yanında sosyal hayatın her alanında sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; insan hakları kavramının gelişmeye başlamasıyla birlikte engel
lilere sunulan hizmetlerin odağında bulunan tıbbi model yerini engelliliği sosyal yapının bir parçası 
olarak gören ve engelli kişilerin toplumsal hayata katılımını teşvik eden sosyal model, insan hakları 
modeline bırakmıştır. Tıbbi yaklaşımda engellilik bireye indirgenmekte ve engelli kişilerin toplum-
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sal yaşamda yer almama nedeni fonksiyon kaybına dayandırılmaktadır. Sosyal model olarak bakar
sak, engellilik probleminin bireysel sınırlılığa bağlı olarak değil, toplumun gerekli hizmetleri sun
mamasından ve engelli kişilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmamasından kaynaklandığını görebiliriz. 

Engelli kişiler tarafından kurulan örgütlerin çalışmaları ve baskıları sonucu sosyal model insan 
hakları modeli doğrultusundaki yeni anlayış, uluslararası kuruluşların, özellikle de Birleşmiş Mil
letler ve bağlı örgütlerin engelli politikasına da yansımıştır. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'ne ek olarak yayınladığı Özürlü Hakları Bildirge
si'yle tüm engelli kişilerin haklarının din, dil, ırk, cinsiyet, ideolojik ayrım yapmaksızın garanti al
tına alındığını vurgulamıştır. 

80 sonrası, engelli kişilerin toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak üzere oluşturulan poli
tikalar önemli ölçüde hız kazanmıştır. 1982 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Özürlüler İçin 
Dünya Eylem Programı hazırlanmış ve bu Program'da özürlülüğü önleme, rehabilitasyon ve fırsat 
eşitliği gibi faaliyetlerin hükümetlerce uygulanması ve tüm dünyada engelli kişilerin toplumsal ya
şama dâhil olmaları konusunda hak temelli anlayış yaklaşımları öngörülmüştür. 

Dünyada ortak olarak öngörülen bu politikaların yönlendirme anlamında önemli ölçüde olumlu 
etkileri olmasına karşın, bağlayıcı bir nitelik taşımamasından kaynaklı istenilen ölçüde başarı sağla
mamıştır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler daha genel ve kapsayıcı olan Özürlü Kişilerin Hakları Söz
leşmesi'nin hazırlanmasını öngörmüştür. Birleşmiş Milletler engelliliğe ilişkin konularda 
sürdürülebilir kalkınma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan bu Sözleşme aynı zamanda insan 
hakları sözleşmesi niteliğini taşımaktadır. Engelli kişilerin haklarına bütüncül bir koruma sağlayan 
ve bağlayıcı olan bir yasal araç niteliğindedir. Sözleşme, insan hakları anlamında yeni haklar öngör
mekle birlikte var olan haklar konusunda devletlere engelli kişilerin haklarının korunması ve kulla
nılmasının sağlanması konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri ortaya koymaktadır. 

Bu Sözleşme, diğer insan hakları sözleşmelerinde yer alan medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakların tümünü bir araya getirmektedir. Aynca, bu Sözleşme ile diğer sözleşmelerde tanınan 
haklardan engelli kişilerin tam ve eşit olarak yararlanması konusunda alınması gereken tedbirlere açık
lık getirilmektedir. Sözleşme, engelli kişilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şe
kilde yararlanmasını sağlamak, korumak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirecektir. 
Aynca, engelli vatandaşlann, istihdam, adalet, eğitim hakkı, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim de 
dâhil olmak üzere, toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı aynmcılığın ortadan kaldı-
nlmasını sağlayacak yasal bir dayanak oluşturacaktır. Sözleşme, insan onuruna saygı, ayrımcılık ya
pılmaması, fırsat eşitliği ve engellilerin topluma tam ve etkin katılımı anlamında önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sözleşme, taraf devletlere önemli yükümlülükler getirmek
tedir. Bu nedenle, Sözleşme'nin sadece onaylanması değil, onaylandıktan sonra gerekli yasal, yargısal, 
ekonomik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tüm politika ve programlarda engelli kişilerin 
haklarının tanınmasını sağlamak, yardımcı teknoloji ve erişilebilir bilgiyi sağlamak için çalışılmalıdır. 

Yine, Engelliler Günü nedeniyle bu yasayı ele aldık ve bir hediye olarak armağan etmeye çalı
şıyoruz. Ama umuyoruz ve diliyoruz ki, bu Sözleşme ile sadece bir "kopyala yapıştır" mantığından, 
işleyişinden uzak olarak gerçekten bilinç olarak içselleştirilmiş, inanmış ve bu inançla hareket eden 
bir yaklaşım gösterilir. Bu umutla, Hükümetten doğru gelen, grup başkan vekillerinin konuşmamızı 
engellemeye dönük tazyiklerini de burada esefle karşılıyorum doğrusu. Çünkü, dezavantajların... 
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Akşamın geç saatine sıkıştırılarak ve bu konuda konuşulmamasını sağlamak da bir paradoks yani bu 
Sözleşme'nin ruhuna aykırı bir davranış olarak ele alıyorum. O nedenle "yaptık geçti, yazdık, karar 
aldık, orada kalsın" mantığından ziyade, bu ezberci, sadece kopya çeken öğrenci pozisyonundan çık
mamızı diliyorum ve bunların pratikte hayat bulduğu bir zihniyetle uygulanacağını umuyorum ve 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayındır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 30 Mart 2007 tarihinde New York'ta imzalanan "En

gellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - 1 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 

edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Engellilerin Haklarına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucu: 
Kullanılan oy sayısı: 240 
Kabul: 240 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nu görüşmeye 
başlayacağız. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo Tutanağa eklidir. 
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//.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

12.- Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

Komisyonların bundan sonra da bulunamayacağı anlaşıldığından, kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşmek için 4 Aralık 2008 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.26 
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VII.- OYLAMALAR 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yü 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların s 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IP 
Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hak 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayı 

I 5.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına v 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Uye Sayısı 
Kabul Edenle 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikle 

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

305 
19:16 

550 
218 

1 
1 
3 

223 
4 

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

304 
19:00 

550 
230 

1 
0 
3 

234 
4 

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

303 
18:41 

550 
247 

1 
2 

16 
266 

4 

Kanunlaşmıştır. Kanunlaşmıştır. Kanunlaşmıştır. Kanunlaşmış 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 

Atalay 
Ateş 
Babacan 
Baytok 
Bingöl 
Bölükbaşı 
Çağlayan 
Çiçek 
Dağı 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
Halıcı 
ipek 
Iyimaya 
Kapusuz 
Kayatürk 
Koca 
Okay 
Özcan 
Özdalga 
Paçacı 
Pehlivan 
Sav 
Türkeş 
Yazıcıoğlu 
Arıcı 
Badak 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Çöllü 
Emek 
Günal 
İrbeç 
Kaptan 
Süner 
Şahin 

Adı 

Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Nesrin 
Tekin 
Ahmet Deniz 
Mehmet Zafer 
Cemil 
Zeynep 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Mehmet Emrehan 
Haluk 
Ahmet 
Salih 
Burhan 
Faruk 
Hakkı Süha 
Mehmet Zekai 
Nazmi Haluk 
Mustafa Cihan 
Mücahit 
Önder 
Yıldınm Tuğrul 
Mustafa Said 
Abdurrahman 
Sadık 
Deniz 
Mevlüt 
Hüsnü 
Atila 
Mehmet 
Yusuf Ziya 
Osman 
Tayfur 
Mehmet Ali 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

S.S. 303 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 304 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 

Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 



İli 

Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 

Toskay 
Yıldız 
Arifağaoğlu 
Çolak 
Atay 
Çerçioğlu 
Erdem 
Ertürk 
Koç 
Kumcuoğlu 
Taner 
Uzunırmak 
Akbaş 
Aydoğan 
Bulut 
Özgün 
Oztaylan 
Pazarcı 
Şali 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Ataoğlu 
Coşkun 
Yılmaz 
Ergezen 
Karabaş 
Kiler 
Taşar 
Coşkunyürek 
Metin 
Yılmaz 
Alp 
Özçelık 
Özkan 
Büyükataman 
Candemir Çelik 

Adı 

Tunca 
Hüseyin 
Metin 
Ertekin 
Mehmet Fatih 
Özlem 
Mehmet 
Ahmet 
Atilla 
Ertuğrul 
Recep 
Ali 
Ayşe 
Ergün 
Ahmet Duran 
ismail 
Mehmet Cemal 
Hüseyin 
Ali Osman 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Kazım 
Yusuf 
Cevdet 
Zeki 
Mehmet Nezir 
Vahit 
Cemal 
Yüksel 
Fatih 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
ismet 
Canan 

Parti 

MHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 

S.S. 303 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 304 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S 

Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Çekim 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 



İli 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çarıkın 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Soyadı 

Çakmak 
Çelik 
Demirel 
Homriş 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Koyuncu 
Kul 
Ocakden 
Oymen 
Ozensoy 
Özer 
Tunçak 
Tutan 
Cengiz 
Daniş 
Kuşku 
Küçük 
Akman 
Bukan 
Kınıklıoğlu 
Aydoğmuş 
Bağcı 
Günday 
Kafkas 
Yıldırım 
Ayhan 
Ekici 
Erçelebi 
Erdoğan 
Ertemür 
Kavaf 
Yüksel 
Arslan 
Arzu 
Aslan 
Birdal 

Adı 

Hayrettin 
Faruk 
Kemal 
Hamza Hamit 
Mehmet Altan 
Sedat 
Ali 
Ali 
Mehmet 
Onur Başaran 
Necati 
Abdullah 
Mehmet 
Mehmet Emin 
Mustafa Kemal 
Mehmet 
Müjdat 
Ahmet 
Nurettin 
Ahmet 
Suat 
Ahmet 
Cahit 
Derviş 
Agah 
Murat 
Emin Haluk 
Mithat 
Hasan 
Mehmet Salih 
Ali Rıza 
Selma Aliye 
Mehmet 
M. ihsan 
Kutbettin 
Osman 
Akın 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 

S.S. 303 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 304 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 

Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 



tu 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 

Demirtaş 
Eker 
Kışanak 
Kurt 
Merdanoğlu 
Tuğluk 
Budak 
Çakır 
Paçanz 
Uslu 
Çetinkaya 
İşbaşaran 
Oztürk 
Septioğlu 
Yanılmaz 
Karakelle 
Tınastepe 
Yıldırım 
Akdağ 
Aksak 
Aydın 
Dağcı Çığlık 
Ertugay 
Gülyurt 
Kavaz 
Asil 
içli 
Mercan 
Oztürk 
Sönmez 
Unakıtan 
Ağyüz 
Durdu 
Ekici 
Erdoğan 
Mazıcıoğlu 
Müftüoğlu 

Adı 

Selahattin 
Mehmet Mehdi 
Gültan 
Abdurrahman 
Ali İhsan 
Aysel 
Necdet 
Rasim 
Bilgin 
Cemaleddin 
Mehmet Necati 
Feyzi 
Tahir 
Faruk 
Hamza 
Sebahattin 
Erol 
Binali 
Recep 
Muhyettin 
Saadettin 
Fazilet 
Zeki 
Muzaffer 
İbrahim 
Beytullah 
Hüseyin Tayfun 
Hasan Murat 
Emin Nedim 
Fehmi Murat 
Kemal 
Yaşar 
Mahmut 
Akif 
Mehmet 
İbrahim Halil 
Özlem 

Parti 

DTP 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 303 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 304 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S 

Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Kabul 



İli 

Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
ispata 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 

Özdemir 
San 
Şahin 
Şimşek 
Canikli 
Karaibrahim 
Özkan 
Sönmez 
Temür 
Aydın 
Doğan 
Geylani 
Özbek 
Zeydan 
Çay 
Çirkin 
Durgun 
Ergin 
Kahya 
Karasayar 
Öztürk 
Şanverdi 
Yazar 
Yılmaz 
Bilgiç 
Coşkuner 
Dilek 
Korkmaz 
Kurt 
Akkuş 
Çelik 
Er 
Gök 
inan 
Oksal 
Oztürk 
Seçer 

Adı 

Hasan 
Mehmet 
Fatma 
Mehmet 
Nurettin 
Eşref 
Murat 
Hacı Hasan 
Ali 
Kemalettin 
Yahya 
Hamit 
Abdulmuttalip 
Rüstem 
Fuat 
Süleyman Turan 
Gökhan 
Sadullah 
Abdülhadi 
Orhan 
Mustafa 
Fevzi 
Abdulaziz 
izzettin 
Süreyya Sadi 
Mevlüt 
Mehmet Sait 
Süleyman Nevzat 
Haydar Kemal 
Akif 
Behiç 
Ali 
Isa 
Ömer 
Ali 
Ali Rıza 
Vahap 

Parti 

MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

S.S. 303 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 304 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

L Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 

Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 



İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 

Şandır 
Tüzmen 
Ural 
Üskül 
Ağırbaş 
Aksu 
Akşener 
Akşit 
Arat 
Ataş 
Ayva 
Bağış 
Bahçekapıh 
Başeskioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Birinci 
Bol 
Büyükkaya 
Çamuroğlu 
Çubukçu 
Dedegil 
Denizolgun 
Dinçer 
Domaç 
Ekren 
Elekdağ 
Erdoğan 
Güllüce 
Günay 
Gündüz 
Hacaloğlu 
İncekara 
Kaçır 
Kalsın 
Kaya 
Keleş 

Adı 

Mehmet 
Kürşad 
Kadir 
Mehmet Zafer 
Ayşe Jale 
Abdülkadir 
Meral 
Güldal 
Necla 
Mustafa 
Lokman 
Egemen 
Ayşe Nur 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Necat 
Fuat 
Alaattin 
Reha 
Nimet 
Alev 
Mehmet Beyazıt 
Ömer 
Mehmet 
Nazım 
Mustafa Şükrü 
Recep Tayyip 
İdris 
Ertuğrul 
irfan 
Algan 
Halide 
Ünal 
Canan 
Atila 
Birgen 

Parti 

MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 

S.S. 303 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 304 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 



İli 

İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 

Kesici 
Kılıçdaroğlu 
Kıyıkhk 
Koral 
Korkmaz 
Kuzu 
Macit 
Melen 
Memecan 
Meral 
Mert 
Müezzinoğlu 
Oktem 
Ozpolat 
Ozyürek 
Piltanoğlu Türköne 
Sekmen 
Serter 
Sevigen 
Soysal 
Sözen 
Şafak 
Şahin 
Tamaylıgil 
Tan 
Topuz 
Torlak 
Tuncel 
Uras 
Yağız 
Yardımcı 
Yazıcı 
Yıldız 
Yiğit 
Aksoy 
Anadol 
Arıtman 

Adı 

İlhan 
Kemal 
Feyzullah 
Recep 
Esfender 
Burhan 
Hasan 
Mithat 
Mesude Nursuna 
Bayram Ali 
Hüseyin 
Mehmet 
Şinasi 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Özlem 
Mehmet 
Fatma Nur 
Mehmet 
Çetin 
Edibe 
Ümit 
Idris Naim 
Bihlun 
Ahmet 
Ali 
Durmuşali 
Sebahat 
Mehmet Ufuk 
Süleyman 
Hasan Kemal 
Hayati 
Sacid 
İbrahim 
Taha 
Kıvılcım Kemal 
Canan 

Parti 

CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
CHP 
MHP 
DTP 
ODP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 303 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 304 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 3 

Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 



İli 

İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 

Soyadı 

Aydın 
Ayhan 
Bal 
Baratalı 
Birgün 
Ersin 
Erten 
Gönül 
Hasgür 
Hotar Göksel 
Kalkan 
Katmerci 
Mumcu 
Oyan 
Öztürk 
Sipahi 
Susam 
Tannkulu 
Tekelioğlu 
Oktay 
Yemişçi 
Dağdaş 
Güven 
Karabayır 
Altan 
Köylü 
Serdaroğlu 
Sıvacıoğlu 
Çakmakoğlu 
Elitaş 
Karayel 
Kulkuloğlu 
Oksüzkaya 
Yakut 
Yıldız 
Barış 
Dibek 

Adı 

Mehmet 
Selçuk 
Şenol 
Bülent 
Recai 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Mehmet Vecdi 
ibrahim 
Fatma S. Nükhet 
Erdal 
ismail 
Şükran Güldal 
Oğuz 
Harun 
Kamil Erdal 
Mehmet Ali 
Ahmet Kenan 
Mehmet Sayım 
Vural 
Tuğrul 
Gürcan 
Mahmut Esat 
Zeki 
Hasan 
Hakkı 
Mehmet 
Musa 
Sabahattin 
Mustafa 
Yaşar 
Mehmet Şevki 
Ahmet 
Sadık 
Taner 
Tansel 
Turgut 

Parti 

AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
DSP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DSP 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 303 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Kabul 

S.S. 304 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 3 

Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 



İli 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Soyadı 

Sarıçam 
Arslan 
Çalışkan 
Çobanoğlu 
Ayar 
Baştopçu 
Durmuş 
Erenkaya 
Ergün 
Gönül 
Işık 
Pepe 
Selvi 
Angı 
Bal 
Büyükakkaşlar 
Candan 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Kabakçı 
Kalaycı 
Kart 
Öksüz 
Özkul 
Oztürk 
Tuna 
Tüfekçi 
Türkmenoğlu 
Aksoy 
Biçer 
Işık 
Kinay 
Ordu 
Tuğcu 
Aslanoğlu 
Çalık 

Adı 

Ahmet Gökhan 
Mikail 
Abdullah 
Metin 
Eyüp 
Muzaffer 
Cumali 
Hikmet 
Nihat 
Azize Sibel 
Fikri 
Osman 
Mehmet Cevdet 
Hasan 
Faruk 
Ahmet 
Muharrem 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Mustafa 
Mustafa 
Atilla 
Özkan 
Kerim 
Ali 
Hüsnü 
Harun 
Ayşe 
Soner 
İsmail Hakkı 
Alim 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Hüseyin 
Ferit Mevlüt 
Oznur 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 303 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 304 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 

Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul/M 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
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İli 

Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 

Dodurgalı 
Tıngıroğlu 
Açıkalın 
Kılıç 
Özdemir 
Uzun 
Yazıcıoğlu 
Yerlikaya 
Akbulut 
Nalcı 
Oztrak 
Taylan 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Demir 
Diren 
Doğru 
Gülsün 
Yüksel 
Aykan 
Cumur 
Erdöl 
Göktaş 
Hamzaçebi 
Özak 
Seymenoğlu 
Yunusoğlu 
Genç 
Halis 
Akman 
Başak 
Binici 
Cevheri 
Eyyüpoğlu 
Gülpınar 
Izol 

Adı 

Abdurrahman 
Kadir 
Mehmet Mustafa 
Osman 
Malik Ecder 
Selami 
Muhsin 
Hamza 
Tevfık Ziyaeddin 
Kemalettin 
Faik 
Necip 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
Osman 
Orhan Ziya 
Reşat 
Hüseyin 
Dilek 
Asım 
Mustafa 
Cevdet 
Kemalettin 
Mehmet Akif 
Faruk Nafiz 
Safiye 
Süleyman Latif 
Kamer 
Şerafettin 
Yahya 
Ramazan 
ibrahim 
Sabahattin 
Seyit 
Eyyüp Cenap 
Zülfıkar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
BBP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 303 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 304 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 

Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul/M 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 



İli 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Soyadı 

Kuş 
Önen 
Aktemur Ozyavuz 
Yetkin 
Coşkunoğlu 
Çetin 
Uslu 
Altun 
Çelik 
Dinçer 
Kurtulan 
Orhan 
Türkmenoğlu 
Üçer 
Akgül 
Bozdağ 
Coşkun 
Çiçek 
Ekici 
Öztürk 
Erdoğan 
Kocal 
Köktürk 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Ertuğrul 
Inceöz 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çalış 
Elvan 
Durmuş 
Erdem 
Kıratlı 

Adı 

Mustafa 
Abdulkadir Emin 
Çağla 
Müfit 
Osman 
Mustafa 
Nuri 
Kerem 
Hüseyin 
ikram 
Fatma 
Gülsen 
Kayhan 
Ozdal 
Abdulkadir 
Bekir 
Osman 
Mehmet 
Mehmet 
Mehmet Yaşar 
Fazlı 
Ali 
Ali İhsan 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Osman 
İlknur 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Hasan 
Lütfı 
Osman 
Vahit 
Turan 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 303 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul/Mük. 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul/Mük. 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 304 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 

Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 



İli 

Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Özbayrak 
Akat Ata 
Ekmen 
İnal 
Yıldız 
Bayındır 
Kaplan 
Şeyda 
Tunç 
Yalçınkaya 
Kaya 
Öğüt 
Buldan 
Güner 
Evcin 
İnce 
Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioğlu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
Doğruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mustafa 
Ayla 
Mehmet Emin 
Ahmet 
Bengi 
Sevahir 
Hasip 
Abdullah Veli 
Yılmaz 
Muhammet Rıza 
Saffet 
Ensar 
Pervin 
Ali 
İlhan 
Muharrem 
Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Hasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 303 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 304 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 

Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul/M 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 

• 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, üreticilerin kuraklıktan dolayı uğradığı mağdu

riyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/4781) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Dünyada son yıllarda hüküm süren küresel ısınmanın özellikle 
ülkemizi de ciddi boyutlarda tehdit ettiği ve bunun sonucu olarak da 
yaşanan kuraklığın ülkemiz çiftçilerini sıkıntıya soktuğu 
malumunuzdur. Önceki yıllarda ilk önce özellikle Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık olayları daha sonra İç Anadolu 
Bölgesi ve şimdide Trakya, Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi tarımın 
yoğun bir şekilde yapıldığı bölgeleri de çok büyük oranlarda 
etkilemektedir. Özellikle bu günlerde başta hububat ürünleri olmak 
üzere tüm ürünlerin yoğun su gereksiniminin bulunduğu da bir 
gerçektir. 

Bu olumsuz durumda Özellikle tarımın yoğun bir şekilde 
yapıldığı bölgelerde çiftçilerimizin susuzluktan dolayı üretim 
yapamamasına yol açmaktadır. Tarımsal üretimde ortaya çıkan bu 
üretim eksikliği dolayısıyla da milli ekonomimizde ciddi boyutlarda 
maddi kayıplar ortaya çıkmaktadır. 
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Aynı zamanda kuraklık dolayısıyla üretim yapmakta sıkıntı 
çekmekte olan çiftçilerimiz ürün elde edememekte ve dolayısıyla da 
büyük mağduriyet yaşamaktadır. Tek geçim kaynakları olan tarımsal 
üretimde faaliyetlerde bulunarak, üretmek ve ürettikleri ürünlerini 
satıp para kazanarak ihtiyaçlarını gidermek durumunda olan 
çiftçilerimiz dolayısıyla yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek bir yana, 
elektrik şirketlerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Bankalara olan 
zaruri borçlarını dahi ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Dolayısıyla 
çiftçilerimiz ödeyemedikleri borçlan nedeniyle tohumluk, mazot, 
gübre temininde sıkıntı çektikleri gibi kendilerine sağlanmakta olan 
kredileri kesilmekte ve üstelik elektrik şirketlerine ödeyemedikleri 
borçlan nedeniyle kullanmakta oldukları kuyuları da mühürlenmek 
suretiyle kaderleriyle baş başa kalmaktadırlar. 

1. Çiftçilerimizin anılan nedenlerden ötürü tarımsal üretim 
yapamamaları dolayısıyla ülkemizin uğradığı milli gelir 
kaybı ne kadardır ? 

2. Küresel ısınma dolayısıyla ortaya çıkan kuraklığın 
ceremesini üreticilerimizin çekmesi ve ellerinde olmayan 
nedenlerden dolayı üretim yapamamaları nedeniyle 
mağdur duruma düşmelerine seyirci kalmak sizce adil 
devlet anlayışıyla bağdaşmakta mıdır ? 

3. Çiftçi ve üreticilerimize yeniden üretim yapabilme 
olanaklarını sağlamak ve yaşadıkları bu sıkıntıdan 
kurtarmak adına birikmiş borçlan baki kalmak suretiyle 
Hazine tarafından üstlenilmesini ve üreticilerimizin 
tekrar üretim yapabilme imkanına kavuşturularak, elde 
edecekleri gelirle birikmiş borçlarının tamamını 
Hazine'ye ödemelerini, yani bir diğer anlamıyla 
borçlarının kapatılarak devredilmesi suretiyle Hazine'ye 
borçlandırılmalarını uygun bulur musunuz ? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.O.03.610/^2g|^- . . . . / f i£ 0 ( feR A U K ^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 22.10.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.O. 
7/4781-8497/17929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN' a ait 7/4781 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. S'T'Zg^+^^^gA 

EKLER: 
1-Görüş 7/4781 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Ramazan Kerim ÖZKAN 
Burdur Milletvekili 

Esas no : 7/4781 

Dünyada son yıllarda hüküm süren küresel ısınmanın özellikle ülkemizi de ciddi boyutlarda 
tehdit ettiği ve bunun sonucu olarak ~3a~yaşanan kuraklığın ülkemiz çiftçilerini sıkıntıya 
soktuğu malumunuzdur. Önceki yıllarda ilk önce özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
yaşanan kuraklık olayları daha sonra İç Anadolu Bölgesi ve şimdide Trakya, Akdeniz ve Ege 
Bölgesi gibi tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgeleri de çok büyük oranlarda 
etkilemektedir. Özellikle bu günlerde başta hububat ürünleri olmak üzere tüm ürünlerin 
yoğun su gereksiniminin bulunduğu da bir gerçektir. 

Bu olumsuz durumda özellikle tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı bölgelerde çiftçilerimizin 
susuzluktan dolayı üretim yapamamasına yol açmaktadır. Tarımsal üretimde ortaya çıkan bu 
üretim eksikliği dolayısıyla da milli ekonomimizde ciddi boyutlarda maddi kayıplar ortaya 
çıkmaktadır. 

Aynı zamanda kuraklık dolayısıyla üretim yapmakta sıkıntı çekmekte olan çiftçilerimiz ürün 
elde edememekte ve dolayısıyla da büyük mağduriyet yaşamaktadır. Tek geçim kaynakları 
olan tarımsal üretimde faaliyetlerde bulunarak, üretmek ve ürettikleri ürünlerini satıp para 
kazanarak ihtiyaçlarını gidermek durumunda olan çiftçilerimiz dolayısıyla yaşamsal 
faaliyetlerini sürdürmek bir yana, elektrik şirketlerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve 
Bankalara olan zaruri borçlarını dahi ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Dolayısıyla 
çiftçilerimiz ödeyemedikleri borçlan nedeniyle tohumluk, mazot, gübre temininde sıkıntı 
çektikleri gibi kendilerine sağlanmakta olan kredileri kesilmekte ve üstelik elektrik 
şirketlerine ödeyemedikleri borçlan nedeniyle kullanmakta oldukları kuyulan da 
mühürlenmek suretiyle kaderleriyle baş başa kalmaktadırlar. 
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SORU 1) Çiftçilerimizin anılan nedenlerden ötürü tarımsal üretim yapamamaları dolayısıyla 
ülkemizin uğradığı milli gelir kaybı ne kadardır ? 

SORU 2) Küresel ısınma dolayısıyla ortaya çıkan kuraklığın ceremesini üreticilerimizin 
çekmesi ve ellerinde olmayan nedenlerden dolayı üretim yapamamaları nedeniyle mağdur 
duruma düşmelerine seyirci kalmak sizce adil devlet anlayışıyla bağdaşmakta mıdır ? 

SORU 3) Çiftçi ve üreticilerimize yeniden üretim yapabilme olanaklarını sağlamak ve 
yaşadıkları bu sıkıntıdan kurtarmak adına birikmiş borçları baki kalmak suretiyle Hazine 
tarafından üstlenilmesini ve üreticilerimizin tekrar üretim yapabilme imkanına 
kavuşturularak, elde edecekleri gelirle birikmiş borçlarının tamamını Hazine'ye ödemelerini, 
yani bir diğer anlamıyla borçlarının kapatılarak devredilmesi suretiyle Hazine'ye 
borçlandırılmalarını uygun bulur musunuz ? 

CEVAP 1-2-3) Tarımsal kuraklıkla mücadele ile kuraklık yönetimi çalışmalarına ilişkin usul 
ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda çalışmalar Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. 

Bu doğrultuda 'Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı' 
hazırlanarak eylem planına uygun olarak Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
ve buna bağlı komitelerin çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

2008 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen 35 İl, 210 İlçede ÇKS' ye (Çiftçi Kayıt 
Sistemi) kayıtlı, kuru alanda buğday, arpa, nohut, mercimek ve tek yıllık yem bitkisi (fiğ, 
burçak ve mürdümük) ekilişleri % 30 ve üzeri zarar gören çiftçiler için 19/07/2008 tarihli ve 
2008/13881 sayılı Kuraklık Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. 
Ancak İllerde yapılan son hasar tespit çalışmaları sonucunda, 29/08/2008 tarih ve 
2008/14074 Sayılı Ek Kararname yayınlanmış ve böylece; 2008 yılı İlkbahar döneminde 
kuraklıktan etkilenen toplam 36 İl, 243 İlçe_kuraklık desteği kapsamına alınmıştır. 

Kararname kapsamında yaklaşık 500.000 çiftçiye 535.4 milyon YTL kuraklık desteği 
ödenmiştir. 

Ayrıca, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlan 1 yıl süreyle ertelenmiştir. 
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2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner 'in, fındık taban fiyatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/4786) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak yanıtlanmasını 
bilgilerine sunarım. 

Rahmi GÜNER ^ ^ - ^ ^ ^ - / ^ 
Ordu M i l l e t v e k i j f " / ' 'srs<a-— — 

Fındık üreticileri 2008 ürününü toplamaya başlamış ve birçok yörede toplama işlemi 
neredeyse tamamlanmıştır. Hasat başlamadan önce yüksek ve gerçekçi olmayan rekolte 
tahminleri ile kamuoyu meşgul edilmiş ve fındıkta gerçekçi bir fiyat değerlendirilmesi adeta 
engellenmiştir. Ağustos Ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde AKP Hükümetinin fındık 
taban fiyatını belirlememesi ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmaması üreticileri 
tedirgin bir ortama itmiştir. Bu bağlamda; 

1. Fındıkta taban fiyat açıklamasındaki gecikmenin nedeni, üreticinin daha düşük bedelle 
ürünlerini satmasının yolunu açmak mıdır? 

2. Bunu sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisinin FİSKOBİRLİK'e düşük bedelli fındık 
sattığı doğru mudur? 

3. Fındık üretiminde 2007 yılına göre girdi maliyetlerindeki artışın oranı' nedir? Bu oran 
dikkate alınarak mı 2008 fındık taban fiyatı belirlenecektir? 

4. Hükümetiniz tarafından fındık taban fiyatının belirlenmemesi, üreticinin, maliyetinin 
altında ürünlerini elden çıkarması sonucunu doğuracaktır. Bu anlayışı Anayasamızda 
yer alan "sosyal devlet" ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

5. Tarım bütün ülkelerde desteklenir ve çiftçinin ürünü bütçe kaynaklarıyla desteklenerek 
emeğinin heba olması engellenir... Fındık taban fiyatının şu ana kadar açıklanmaması, 
fındık üreticisinin perişan olmasına yol açmaz mı? 

6. Hükümetinizce fındık fiyatlarının belirlenmesinde daha fazla bir gecikme, üreticinin 
ürünlerini 2,5 TL'den elinden çıkarmasına yol açacaktır. Nitekim bu süreç maalesef 
başlamıştır. Bu gelişmeden bilginiz a mı? 

7. Özellikle Ordu ve Giresun illerinin ekonomik yapısı dikkate alındığında fındığın bu 
iller için stratejik bir ürün olduğu görülür. Bu illerin yoksullaşmaması için fındık 
üreticisinin 2008 yılı için beklediği 6,5 YTL'dez az olamayacak bir fiyatı belirlemeyi 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

^EZEESSr*1 ^ 3 « 3 ARAtIK 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 22.10.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.O. 
7/4786-8531/17996 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Ordu Milletvekili Rahmi GÜNER'e ait 7/4786 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7/4786 Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Rahmi GÜNER 
Ordu Milletvekili 

Esas no : 7/4786 

Fındık üreticileri 2008 ürününü' toplamaya başlamış ve birçok yörede toplama işlemi 
neredeyse tamamlanmıştır. Hasat başlamadan önce yüksek ve gerçekçi olmayan rekolte 
tahminleri ile kamuoyu meşgul edilmiş ve fındıkta gerçekçi bir fiyat değerlendirilmesi adeta 
engellenmiştir. Ağustos Ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde AKP Hükümetinin fındık 
taban fiyatını belirlememesi ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmaması üreticileri 
tedirgin bir ortama itmiştir. Bu bağlamda; 

SORU 1) Fındıkta taban fiyat açıklamasındaki gecikmenin nedeni, üreticinin daha düşük 
bedelle ürünlerini satmasının yolunu açmak mıdır? 

CEVAP 1) Fındık hasadı sahil kesimlerde Ağustosun ikinci haftasında başlamakta olup 
yüksek kesimlerde Ekim ayına kadar devam etmektedir. Ancak fındığın pazara hazırlanması 
süreç aldığından fiyatlar ürünün pazara sürülme tarihinden önce 31 Ağustosta açıklanmıştır. 

SORU 2) Bunu sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisinin FİSKOBİRLİK'e düşük bedelli 
fındık sattığı doğru mudur? 

CEVAP 2) TMO, 16.07.2008 tarihli ve 26938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
yağlığa ayırdığı fındıklardan 30.000 tonunu, FİSKOBİRLİK'e satmıştır. 
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SORU 3) Fındık üretiminde 2007 yılına göre girdi maliyetlerindeki artışın oranı' nedir? Bu 
oran dikkate alınarak mı 2008 fındık taban fiyatı belirlenecektir? 
CEVAP 3) Girdi maliyetlerinde artış olmakla birlikte 2008 fındık üretiminde yüksek bir 
rekolte söz konusudur. Rekolte yüksekliğinden dolayı birim üretim maliyeti 2007 yılı 
maliyetlerinin gerisinde kalmıştır. Fiyat belirlenmesinde bu hususlar dikkate alınmıştır. 

SORU 4) Hükümetiniz tarafından fındık taban fiyatının belirlenmemesi, üreticinin, 
maliyetinin altında ürünlerini elden çıkarması sonucunu doğuracaktır. Bu anlayışı 
Anayasamızda yer alan "sosyal devlet" ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
CEVAP 4) Fındık taban fiyatı 31 Ağustos'ta açıklanmış olup maliyetinin ve piyasa 
şartlarının üstünde bir fiyat belirlenmiştir. 

SORU 5) Tarım bütün ülkelerde desteklenir ve çiftçinin ürünü bütçe kaynaklarıyla 
desteklenerek emeğinin heba olması engellenir... Fındık taban fiyatının şu ana kadar 
açıklanmaması, fındık üreticisinin perişan olmasına yol açmaz mı? 
CEVAP 5) Üreticilerin mağdur olmaması için müdahale fiyatı piyasa fiyatının ve 
maliyetlerin üstünde belirlenmiştir. 

SORU 6) Hükümetinizce fındık fiyatlarının belirlenmesinde daha fazla bir gecikme, 
üreticinin ürünlerini 2,5 TL1 den elinden çıkarmasına yol açacaktır. Nitekim bu süreç 
maalesef başlamıştır. Bu gelişmeden bilginiz var mı? 
CEVAP 6) Açıklanan fındık fiyatları piyasa fiyatlarının çok üstünde olup 209 bin üreticiye 
493 bin ton ürün için randevu verilmiştir. 27.11.2008 tarihi itibariyle 175 bin ton fındık alımı 
yapılmıştır. 

SORU 7) Özellikle Ordu ve Giresun illerinin ekonomik yapısı dikkate alındığında fındığın 
bu iller için stratejik bir ürün olduğu görülür. Bu illerin yoksullaşmaması için fındık 
üreticisinin 2008 yılı için beklediği 6,5 YTL' den az olamayacak bir fiyatı belirlemeyi 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 7) TMO fındık alım fiyatlarını; rekolte ve ürün maliyetlerini dikkate alarak 
belirlemektedir. 
2008 yılı Aralık ayında ve sonrası dönemde Giresun Kalite Kabuklu Tombul Fındığın alım 
fiyatı 5 YTL/kg olarak belirlenmiştir. 
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3.- istanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, döner sermaye payı alan kamu görevlilerinin ek öde
melerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/4793) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

j & ¥•**«-
Prof. Dr. Sacid YİLDİZ 

CHP İstanbul Milletvekili 

16 Ağustos 2008 tarihinde 26969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulunun 3 /:> Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin fck 3 üncü Maddesi Uyarınca 
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararının 4 üncü maddesinde; 1/3/2006 tarihinden 
sonra kurulan üniversiteler hariç olmak üzere, üniversitelerin tıp ve diş hekimliği 
fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 
personele 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü 
fikrası uyarınca yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır hükmü yer 
almaktadır. Memurların büyük bir kısmı ödemelerini kamudan alırken yapılan 
düzenleme ile yalnızca tıp ve diş hekimliği fakülteleri bunun dışmda bırakılmıştır. 
Buna karşın döner sermayeye bağlı olmalarına rağmen mühendislik lakültelerı 
yapılan düzenleme ile en yüksek zammı almışlardır. Ülkemizde Tıp ve Diş Hekimliği 
Fakültelerinin durumu zaten ortadadır. Alınan kararda döner sermayeden pay alan 
kişilerin ödemelerinin kesinliğe bağlı olduğu gibi bir yanılgıya düşülmüştür. Fakat 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci maddesindeki "döner sermaye 
gelirlerinin en az %30 u acil ihtiyaçlar için ayrılır" ibaresi ile yapılacak ödemeler açık 
olarak işletmenin gelır-gıder durumuna bağlı bırakılmış, önceliğin hastane giderlerine 
verileceği belirtilmiştir. Üniversite Hastanelerinin modernizasyonu, büyük bakım 
onarımları, makine alımları, hekimlerin nöbet ücretleri ve temizlik gibi giderlerinin 
döner sermayeden karşılanıyor olması yetmezmiş gibi yapılan bu düzenleme, 
üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma 
merkezlerinde görev yapan personelin ödemelerini de döner sermaye bütçesine 
yüklemektedir. Bu gibi yatırımları döner sermaye kaynaklarından sağlamak çok zor 
çünkü üniversite döner sermayeleri şu anda 3 yıl önceki fiyatlar ile iş yapmaktadırlar. 
Ülkemizde her geçen gün tıyatlar artmakta, yapılan elektrik ve doğal gaz zamları 
döner sermayenin ekonomisini düşürmektedir. İşletmeler her ay sabit bir gelire sahip 
olmadıklan için, gelir-gider dengesindeki adaletsizlik nedeniyle ödeme güçlüğü 
içindedirler. 
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Bu nedenle; 

1- Kamuya bağlı memurlar ödemelerini her aym 15 inde düzenli bir şekilde 
almaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nakit sıkıntısı nedeniyle döner 
sermayeye yapacağı ödemeleri geciktirmesi halinde işletmeye bağlı çalışanların 
ödemeleri de geç yapılacağından Bakanlar Kurulu tarafindan bu kararlar alınırken 
memurlar arasındaki eşitsizliğin nasıl giderileceği de düşünülmüş müdür ? 

2- Sizce de; döner sermayeye bağlı olan Mühendislik Fakültelerine alman 
kararlarla en yüksek zammm verilmesi, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin bunun 
dışında bırakılması eşitsizlik olduğunun bir göstergesi değil midir ? 

3- Bakanlar Kurulu'nun bu kararının döner sermayelerin yükünü bir kat daha 
arttıracağını düşünmekte misiniz? 

4- Ek ödemelere ilişkin kararda tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve 
araştırma merkezlerinde görev yapan personel, ödemelerini diğer memurlar gibi 
kamudan alacakları yerde neden döner sermayeden almaktadırlar ? 

5- Bakanlar Kurulu tarafindan ek ödemelere ilişkin kararlar alırken, personel 
kadrosunda aym statüde çalışan 2 kişinin farklı oranlarda zam alacağı düşünülmüş 
müdür? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.Ö.33/75 03.12.08 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 07/11/2008 tarihli ve B.02.0.0.003./01-
3764 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sacid YILDIZ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4793 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir. 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile getirilen ek ödeme 
kamu personeli arasındaki ücret eşitsizliklerini gidermeye yönelik bir düzenlemedir. 

Yapılan bu düzenlemeye bağlı olarak döner sermayeli işletmeler de dahil olmak üzere 
herhangi bir sorun yaşanması sözkonusu değildir. 

Bilgilerini arz ederim. 

lal UN AKIT AN 
Maliye Bakanı 
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4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'mn, KİT personeline yapılan ek ödemeye iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/4801) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ek ödemeye ilişkin 26969 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 07/08/2008 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulan zam ve tazminatlara ilişkin ekli cetvellere göre hazırlanmıştır. Bu çerçevede zam 
ve ek ödemeler, Devlet memurları ile KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele 
uygulandığından, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 1 sayılı cetvele tabi olarak çalışan 
Müessese Müdürü, Müdür yardımcısı, İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Başuzman vb. 
personeli kapsamamaktadır. Sözleşmeli personelin brüt ve net ücretleri yönetici 
pozisyonundaki elemanlardan zaten yüksek olup, aradaki fark bu ödemelerle yöneticiler 
aleyhine açılmaktadır. Bu doğrultuda; 

1- Yukarıda değinilen uygulama ile KİT'lerde yönetici olarak çalışan personel 
bir anlamda cezalandırılmış sayılmamakta mıdır? 

2- Bu eşitsizliğin ve mağduriyetin giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme 
yapılacak mıdır? Bu konuda başlatılmış bir çalışma var mıdır? 

3- Sorunun çözümü doğrultusunda 10344 sayılı kararnamenin yürürlükten 
kaldırılması yeterlidir. Bu doğrultuda yeni bir çalışma başlatmayı düşünüyor 
musunuz? 

4- Yeni düzenlemeye göre bir mühendisin, mühendis olarak kalması lehine, 
işletme müdürü olması aleyhine bir durum yaratmaktadır. Bu durumda 
çalışma barışından ve performanstan söz etmek mümkün müdür? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.33/75 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 0 3 . 1 1 0 8 * 2 0 1 6 G 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nm 07/11/2008 tarihli ve B.02.0.0.003./01-
3762 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği IHifM esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar değerlendirilmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde 
düzenlenen ek ödemenin kapsamına; görev yaptıkları kurumlar itibariyle personel mevzuatı 
dışında ilave bir ödemeden yararlanamayan memur ve sözleşmeli personel girmekte olup, 
yapılan bu ek ödeme emsali görevleri yürütenler arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesini 
amaçlamaktadır. 

Diğer yandan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (1) sayılı cetvelde yer 
alan kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının 
% 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve esaslara göre ek tazminat 
ödenmektedir. 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca, ek 
tazminatın net tutarının ek ödemenin net tutarından az olması halinde, ilgililere sözkonusu ek 
tazminat yerine ek ödeme verilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

final UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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5.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de mevzuata aykırı işçi çalış
tırmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/4818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sasın Faruk ÇF.LİK 

tarafından ya/.ılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

04 Ekim 2006 Tarih 26309 Sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan Kayıt Dışı İstihdamla 
Mücadele (Kadim) Projesi İle İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Gcnelgesi'nde "Projenin 
uygulanması ve sonuçların denetlenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
sorumluluğundadır. Kayıt dışı istihdamla mücadeleyi planlı ve koordineli bir şekilde 
yönetmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
bünyesinde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Koordinatörlüğü kurulmuştur" denilmektedir. Bu 
bağlamda: 

1. 2002-2008 yılları arasında Kayseri ilimizde kayıt dışı çalıştırılan kişilerin sayısı 
kaçtır? KADİM projesi uygulaması sonrasında gelişme sağlanmış mıdır? Alınan 
Önlemler nelerdir? 

2. 2002-2008 yılları arasında Kayseri ilimizde kayıt dışı çalıştırılan yabancı kaçak işçi 
var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının engellenmesi için 
alınan önlemler nelerdir? 

3. 2002-2008 yılları arasında Kayseri ilimizde mevzuata aykırı olarak çalıştırılan çocuk 
işçi sayısı kaçtır? Çocuk işçi çalıştırılmasının engellenmesi için alman önlemler 
nelerdir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610 2-Sl ?> «. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi °v 2 Q J « " *"** ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Dr. Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/4818 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇE 

EK : 1 yazı 

- 5 7 8 -



TBMM B:25 3 .12.2008 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU'NUN 7/4818 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

04/10/2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/28 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi uyarınca proje başlangıç tarihi olan 04/10/2006-04/10/2008 tarihine 
kadar geçen süre içerisinde projenin uygulanmasına ilişkin tüm faaliyetler Bakanlığımız 
Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca yürütülmüştür. 

KADİM Projesi illerde Valiliklerce görevlendirilen koordinatör Vali Yardımcıları'nca 
uygulanmış, yapılan tüm çalışmalar haftalık ve aylık olarak Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Kayseri ili KADİM Koordinatörlüğü'nce 2006 yılında Proje kapsamında yapılan işyeri 
denetim ve ziyaretleri sırasında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 511 kişi ve 61 işyeri 
kayıt altına alınmıştır. 

2007 yılında Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve denetimlerde toplam 862 
kişi ve 89 işyeri, 2008 yılı Ekim ayı sonuna dek ise toplam 798 sigortalı ve 153 işyeri kayıt 
altına alınmıştır. 

Proje uygulama süresince Kayseri ilimizde 2171 kayıt dışı çalışanın sigortalı olması 
sağlanmış, 303 işyeri ise kayıt altına alınmıştır. 

Yapılan çalışmanın Bakanlık bünyesinde oluşturulan KADİM Koordinatörlüğü'ne 
raporlanması çalışmaların önem ve süreklilik kazanmasında etkili olmuştur. Yapılan işyeri 
ziyaretleri sırasında çalışan ve işverenlerin sorularını yetkililere iletme süreci hız kazanmış 
sorunların çözümü kolaylaşmıştır. Proje ile planlanan ve istihdam paketi ile hayata geçirilen 
Alo 170 kaçak ihbar hattının hayata geçmesi denetim aşamasında büyük ölçüde etkili olmuş 
bu sayede kayıtsız çalışan kişilerin sigortalı olması sağlanmıştır. 

Yabancıların Türkiye'deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek 
çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 06/03/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanundan önce, çalışma izinlerinin değişik kurumlarca verilmesi; 
ülkemizde çalışan yabancılar konusunda sağlıklı fikir oluşturulamaması, bunlann takip ve 
denetiminin sağlanamaması sonuçlarını doğurmuştur. Bu nedenle, ülkemizde çalışan 
yabancılar konusunda sağlıklı bir veri bankası oluşturulabilmesi, ayrıca düzenli bir takip ve 
denetim mekanizmasının getirilmesi de amaçlanarak, bu konuyu olabildiğince tek merkezde 
toplayan, aynı zamanda uluslararası taahhütlerimizi de karşılayacak şekilde düzenlemeleri 
içeren 4817 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Yeni düzenleme ile gerek haksız rekabetin ve ülkemizdeki işsizliğin önlemesi, gerekse 
kayıtdışı ekonomi ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ile işgücü piyasası 
bakımından kaçak işçi istihdamı ile mücadele edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu güne kadar kaçak çalışma nedeniyle, Kayseri ilimizden Bakanlığımıza intikal eden 
hakkında cezai işlem uygulanmış 1 (bir) yabancı bulunmakla birlikte, 4817 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana izinsiz çalıştığı tespit edilerek haklannda cezai işlem 
yapıldığı bildirilen yabancıların ülke genelindeki sayısı 4200'dür. 

Diğer taraftan, anılan Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı işçilerin 
ülkemizde izinsiz çalışmaması için Bakanlığımızca alınan tedbirler şöyle sıralanabilir: 

• 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20. maddesinde 
öngörüldüğü üzere, yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmedikleri hususu Bakanlığımız iş müfettişleri ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu sigorta müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

• Ayrıca, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim 
elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve 
incelemeler sırasında, yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların bu Kanundan doğan" 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetlemekte ve derıetım; 
sonuçlarını Bakanlığımıza bildirmektedir. 
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4817 sayılı Kanunun Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5728 sayılı Kanun ile değişik "Cezai 
Hükümler" başlıklı 21. maddesi gereğince; 

• Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir 
yabancı için beşbin Yeni Türk Lirası, izinsiz çalışan yabancıya da beşyüz Yeni 
Türk Lirası (2008 yılı için) idarî para cezası verilmektedir. 

• Bu sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezalan bir kat artırılarak 
uygulanmaktadır. 

• Söz konusu Kanun ile Çalışma izinleri reddedilen ve iptal edilen yabancıların ilgili 
valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bildirimleri yapılarak, ikametlerinin iptali 
sağlanmakta ve çalışma izinlerine istinaden düzenlettirdikleri ikamet izinlerini 
kullanarak ülkemizde değişik işyerlerinde kaçak çalışması engellenmekte sınır dışı 
edilmeleri sağlanmaktadır. 

• Çalışma izni müracaat dosyasının incelenmesinden kaçak çalışmaya yönelik herhangi 
bir bilgi ya da bulgunun tespit edilmesi ya da kanaat oluşması halinde derhal ilgili 
bölge müdürlüğümüzden inceleme ve denetim istenilmektedir. 

• Bakanlığımıza intikal eden kaçak çalışmaya yönelik ilgili mercilerin tespitleri ve 
alınan şikayet dilekçeleri derhal incelemeye gönderilmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili 
olarak basında yer alan haberler de ihbar kabul edilerek takibe alınmaktadır. 
Diğer taraftan; çalışma izni verilen yabancıların ilgili sosyal güvenlik kuruluşuyla 

bağlantısı yapılarak yabancının sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanması 
sağlanmakta ayrıca, bu alandaki olası sigorta prim ve vergi kayıpları da önlenmektedir. Bu 
şekilde yabancıların SSK ve Bağ-Kur girişleri sağlanarak takip ve denetimleri mümkün 
kılınmıştır. Böylece çalışma izinleri daha önce diğer merciler tarafından düzenlenmekle 
birlikte kayıt altına alınamayan yabancılar da kayıt altına alınmıştır. 

Çocuk işgücü istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun Çocuk işgücü Anketlerinden 
elde edilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında 
benimsenen temel tanım ve kavramların kullanıldığı Hanehalkı İşgücü Anketleri, Ekim 
1988'den itibaren düzenli olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, zaman zaman işgücü anketlerinin 
kapsamına giren çeşitli konularda ilave bilgi derlemek amacıyla ek soru formları geliştirilerek 
Hanehalkı İşgücü Anketleri ile birlikte modüler anketler de gerçekleştirilmektedir. 

Bu şekilde, Hanehalkı İşgücü Anketine ilave bir modül olarak, birincisi Ekim 1994, 
ikincisi ise Ekim 1999'da uygulanan Çocuk İşgücü Anketi ILO ile Türkiye İstatistik Kurumu 
arasında imzalanan projeler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu konuda güncel veriye 
duyulan ihtiyaç nedeniyle, 2006 yılında Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 
Programı (IPEC) çerçevesinde, ILO ile TÜİK arasında imzalanan yeni bir proje kapsamında 
Çocuk İşgücü Anketi, önceki uygulamalarda olduğu gibi Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanmıştır. 2006 yılında uygulanan araştırma sonuçlan 
dönem ortası nüfus projeksiyonlan (15 Kasım) esas alınarak ağırhklandırılmıştır. 

Çocuk İşgücü Anketi'nin amacı; Türkiye'de çalışan çocuklar konusunda ulusal bir veri 
oluşturmak ve çalışan çocuklann hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullannda 
çalıştıklanm; sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla bilgi 
derlemektedir. 

Çocuk işgücü anketleri, hanehalkı işgücü anketi için örneğe seçilen hane halklarında 
uygulanmış olduğundan, örnek tasannu işgücü anketinin örnek tasanmına dayanmaktadır. 

Hanehalkı işgücü araştırmasının örnek tasarımı 3'er aylık dönemlerde ve her ay alan 
uygulaması yapılabilecek şekilde 5 yıl üzerinden tasarlanmıştır. Örnek tasanmı yıllık bazda 
oturtulmuş olup, yıllık tahmin hedefi Türkiye, kent, kır, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması^ 
Düzey 1 (kır, kent aynmmda) ve Düzey 2'dir. Dönemsel tahminler ise Türkiye, kent^ye^ır 
düzeyinde hedeflenmiştir. Nüfus grubu tabakalaması içsel tabakalama kriteri^'olairak' 
kullanılmıştır. 
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Sonuç olarak, çocuk işgücüne ait veriler il bazında sağlanamamaktadır, dolayısıyla 
Kayseri iline ait veri bulunmamaktadır. 

Türkiye, çalışma yaşamının öncelikli risk grubu olan çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik olarak 1992 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile imzaladığı protokol ile 
Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programına (IPEC) ilk aşamasında katılarak 
bu konudaki kararlılığım ortaya koymuştur. Türkiye, çocuk işçiliği konusuyla ilgili 
Mutabakat Zabtını ILO ile imzalayan ilk altı ülke arasındadır. 

1992 yılında ILO ile Türk Hükümeti arasında imzalanan antlaşma sonrasında çocuk 
işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Çalışan 
Çocuklar Bölümü oluşturmuştur. 

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü, Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
İşçi ve İşveren Sendikaları, Gönüllü Kuruluşlar ve Üniversitelerle birlikte kurumsal yapı 
oluşturma, saha araştırmaları, eğitim, duyarlılık artırma, kamuoyu oluşturma, model 
oluşturma, doğrudan yardım gibi konularda 100'ün üzerinde projenin koordinasyonuna ve 
yürütülmesine katkıda bulunmuştur. 

Türkiye, pek çok uluslararası kuruluşa üye olup, bu kuruluşlarca çocuk haklarına ve 
çocuk istihdamına yönelik olarak alınan uluslararası kararlara hızla uyum gösteren bir ülkedir. 

Türkiye, bugün dünyada en yaygın kabul gören insan haklan belgelerinden birisi olan 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 1990 yılında, Uluslararası Çalışma 
Örgütünün temel sözleşmeleri olarak kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 
Sayılı Sözleşmeyi 1998 yılında ve En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Sözleşmeyi 2001 yılında onaylamıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar 
Bölümü tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 182 sayılı sözleşmesinde belirtilen 
doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlann katkılanyla çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
ortadan kaldmlmasına yönelik olarak "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı 
Ulusal Politika ve Program Çerçevesi" hazırlanmıştır. Bu program ile çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldmlmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve takvimlendirilmiş bir 
ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Program çerçevesinde çocuk 
işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler ile bunları uygulayacak kurum ve 
kuruluşlar ile sorumlulukları belirlenmiştir. 

Hazırlanan bu program ile çocuklann çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri 
oluşturan yoksulluğun ortadan kaldınlması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabildiğinin 
artınlması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artınlması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle başta 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin 10 yıllık bir zaman periyodu 
(2005-2015 dönemini kapsamaktadır) içinde önlenmesini temel hedef olarak belirlenmiştir. 

Programa göre öncelikli hedef gruplar "Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tanmda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı 
Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma" olarak belirlenmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi'nin 
uygulanmasına destek vermek üzere kamu kurumlan, işçi ve işveren konfederasyonlan ve 
sivil toplum kuruluşlan geliştirdikleri projeleri, 2005 yılı başından itibaren bir çok ilimizde 
uygulamaya koymuşlardır. Yapılan çalışmalarla çocuk işçiliği ile mücadelede önemli adımlar 
atılarak bilgi birikimi, deneyim ve önemli oranda toplumsal bilinç oluşmuştur. 

Türkiye'de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yürütülen projeler ve sorunun 
çözümüne getirilen yeni yaklaşımlar çocuk işçiliği ile mücadele eden diğer ülkelere örnek 
olabilecek boyut ve çeşitliliktedir. ' , 

Bunun en güzel örneği, 2006 yılı Haziran ayında Cenevre'de yapılan ve 189 üllcenin • 
Çalışma Bakanlannın katıldığı ILO Genel Kurulunun özel oturumuna Çocuk işçiliği'••' 
konusunda en iyi mücadele eden 3 ülkeden biri olarak ülkemizin seçilmesidir. f: ;.• /•• ,<) 

- 5 8 1 -



TBMM B:25 3 . 1 2 . 2008 

Çocuk işgücüne yönelik yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında da ülkemizde 
çalışan çocuk sayısında yıllar itibarıyla belirgin bir azalmanın olduğunu görülmüştür. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1994, 1999 ve 2006 yıllarında Çocuk İşgücü 
Anketi gerçekleştirilmiştir. 

2006 yılında yapılan Çocuk İşgücü Anketinde tüm Türkiye'yi kapsayan veriler 
şöyledir: 

6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9'u ekonomik bir işte 
çalışmakta, bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir (958 bin kişi). Türkiye genelinde 6-17 
yaş grubunda istihdam edilen çocukların % 47,7'si kentsel, % 52,4'ü kırsal yerlerde 
yaşamaktadır. İstihdam edilen çocukların % 66'sını erkek, % 34'ünü kız çocukları 
oluşturmaktadır. 

Çalışan çocukların % 31,5'i bir okula devam ederken, % 68,5'i öğrenimine devam 
etmemektedir. Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların % 2,2'si ekonomik bir işte 
çalışırken, okula devam etmeyen çocukların % 26,3'ü çalışmaktadır (TÜİK, Çalışan Çocuklar 
2006,2007). 

Sonuçlar karşılaştırıldığında, yıllar itibariyle ekonomik işlerde çalışan çocukların 
oranında büyük düşüşler gözlenmektedir. 6-17 yaş grubunda 1994 yılında ekonomik işlerde 
çalışan çocukların oranı %15,2 iken bu oran 1999 yılında %10,3'e 2006 yılında ise %5,9'a 
düşmüştür. 

6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların sektörel dağılımına 
bakıldığında ise bu çocukların %40,9'u tarım, %28,3'ü sanayi, %21,4'ü ticaret, %9,3'ünün ise 
hizmet sektöründe çalıştığı görülmektedir. 

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Tuzla tersanelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/4819) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. [ 

Tuzla bölgesinde yer alan tersanelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Anadolu'daki en küçük 
işletmede alınan önlenmelerin dahi alınmamış olması sonucu bugüne kadar 100'den fazla işçinin ölümü, 
çok sayıda işçinin yaralanması ile sonuçlanan acı olaylar yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. . En son 
Gisan Tersanesinde filikanın batıp batmadığını denemek için insanların kobay olarak kullanılması, 
işçilerin; kum torbalarıymış gibi filikanın içine doldurularak denize atılması sonucunda 3 işçinin ölümü 
çok sayıda işçinin yaralanması olayı ve daha önce gerçekleşen olayların, dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
sonucu meydana gelen sıradan iş kazaları olarak tanımlamak mümkün değildir. Bu durum dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermek olarak açıklanamaz. Bu gün kamuoyunda 
Tuzla tersanelerinde meydana gelen olayların, kasten adam öldürme haline geldiği kanısı vardır. En son 
olay üzerine Tuzla Tersanelerinde incelemeler yaptığınız ve konuyla ilgili yaptığınız açıklamalarda, 
"Tuzla Tersanelerinin kapatılması gerekir." Şeklindeki ifadeleriniz medyada yer almıştır. 

Bu çerçevede; 
1) Önceden ölümle sonuçlanacağı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belli 

olduğu halde, bile bile insanları kum torbası kabul ederek filikanın içine doldurup denize atılması 
olayı, sizce dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanma ve ölüme sebep olma hali midir, yoksa 
kasten adam öldürme halini mi oluşturmaktadır? 
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2) Bu olayla ilgili Bakanlığınızca ne gibi işlem yapılmıştır? Bu güne kadar yapıldığı şekilde sadece 
üzüntüleri belirtmek, ölenleri Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilemekle yetinilip, olaylar 
unutturulacak mıdır, yoksa artık gerçekten bu gibi olayların olmaması için gerekli tüm işlemler 
yapılacak mıdır? 

3) Medyaya yansıyan demeçlerinizde Tuzla tersanelerinin kapatılması gerektiğini belirttiğinize 
göre, bu talebinizin gerçekleşmesini kimden bekliyorsunuz? Şayet bu tersanelerde işçi sağlığı 
ve iş güvenliği açısından yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamışsa; Tersanelerin kapatılması 
işlemini kim yapacaktır? Bu hükümetin görevi değil midir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610 2-3IV -
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/4819) k 

562 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8378 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/4819 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ V i y — - • 
Faruk ÇELİK 

Bakan 

EK : 1 yazı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'E AİT 7/4819 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

En yüksek risk grubunda yer alan gemi inşa sanayinde 4857 sayılı İş Yasası 
kapsamında yayınlanmış Yönetmelikler çerçevesinde; 

• Çalışma ortamında bulunan risklerin değerlendirilmesi, 
• Risklere bağlı iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi, 
• Kişisel koruyucu donanımların kullanımının değerlendirilmesi, 
• Basın ve yayın organları ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve verilecek İSG (İş 

Sağlığı ve Güvenliği) eğitimleri 
ile konuyla ilgili tarafların duyarlılığının artırılması amacıyla "Tersanelerde İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü", İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
(İSGGM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM), 
Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Türkiye Liman (GİSBİR), Dok ve Gemi Sanayi İşçileri 
Sendikası arasında 25 Şubat 2008 tarihinde imzalanmıştır. 

Protokol hızla uygulamaya konmuş ve 05/03/2008 tarihinde başlatılan eğitimlerde asıl 
işveren ve alt işverenler öncelikli olmak üzere iş güvenliği uzmanı ve mühendislerden oluşan 
1057 kişiye eğitim verilmiştir. 22 kişilik guruplar halinde düzenlenen eğitimler 27/06/2008 
tarihinde tamamlanmıştır. 

19/06/2008 tarihinde İstanbul'da Sayın Başbakanımızın başkanlığında gerçekleşen ve 
gemi inşa sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıda alınan karar doğrultusunda, 
Bakanlığımız eğitim birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM) tarafından Tuzla tersane işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda derhal yeni 
bir eğitim planlaması yapılmıştır. Yapılan plan çerçevesinde; İSG Konusunda İşçilerin Görev 
ve Sorumlulukları, İSG nin Genel Prensipleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Kaldırma 
araçları ile yapılan çalışmalarda İSG uygulamalan, Elektrikle yapılan çalışmalarda İSG 
uygulamalan, Yüksekte yapılan çalışmalarda İSG uygulamalan, Kaynak, raspa ve boya 
işlerinde İSG uygulamaları ve Parlayıcı/Patlayıcı Ortamlarda İSG Uygulamalan konulannı 
kapsayan eğitim programı 14/07/2008 tarihi itibariyle başlatılmış olup, 29/08/2008 tarihinde 
tamamlanarak 16.841 işçiye ulaşılmıştır. 

Eğitim çalışmalarına paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından tersanelerde risk 
değerlendirmesi programlaması yapılmış olup çalışmalar başlatılmıştır. Tuzla Tersanelerinde 
başlatılan çalışmada bugüne kadar 39 tersanede 197 ağır metal, 379 toz, 28 gaz, 65 titreşim ve 
326 gürültü ölçümü yapılmıştır. Aynca Kişisel koruyuculann ilgili teknik düzenlemelerde 
belirtilen standartlara uygun olup olmadığının saptanması amacı ile 14 Tersanede inceleme 
çalışmalan yürütülmüştür. Bu incelemelerde baret, kaynak maskesi, eldiven, emniyet kemeri, 
toz maskesi, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı ve koruyucu gözlükler incelenmiş ve 
incelemeler sonucunda asıl işveren çalışanlannın %4 ünde, taşeron çalışanlannın ise %27 
sinde teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler tespit edilmiştir. Aynca Tuzla tersaneler 
bölgesindeki 13 satış noktasında yapılan incelemelerde 56 ürünün %48 inin güvenli, %52 
sinin ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. İnceleme ve ölçüm çalışmaları devam etmekte olup 
diğer işyerlerine de yaygınlaştırılacaktır. 

"Tersaneler Bölgesi G-50 Sok. No: 23 Tuzla /İSTANBUL" adresinde kurulu "GİSAN 
Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş." unvanlı işyeri işçileri ve stajyerleri ile "Galata Denizcilik Tic. 
A.Ş." işçisinin 11.08.2008 günü saat: 15.30 sıralannda yapılan "Free Fail Davit" tabir edilen 
can botunun düşürme testi sırasında bindikleri botun korkuluğa takılarak denize dengesiz 
düşmesi ile hasar görerek su alması ve akabinde 3 işçinin (Emrah VAROGLU, Rarnazarr* 
ERGUN ve Ramazan ÇETİNKAYA'nın) ölmesi ile 16 işçinin de yaralanmasıyla som^çlanarı. 
iş kazası olayı; Bakanlığımız İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığında görevli İş Müfettişleri^ 
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tarafından 12-19/08/2008 tarihleri arasında incelenmiş olup, 26/08/2008 tarih ve HG/105 
sayılı rapor düzenlenmiştir. Söz konusu rapor, gereği yapılmak üzere, Bakanlığımız İstanbul 
Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Söz konusu raporun "VI. Bölüm: Sonuç ve Kanaat" bölümünde, "Gisan Gemi İnşa 
San. ve Tic. A.Ş." nin olayın meydana gelmesinde % 40 oranında_kusurlu bulunduğu, "Galata 
Denizcilik ve Tic. A.Ş."nin %25 oranında kusurlu olduğu, klas kuruluşu olan "Bureau Veritas 
Gözetim Hiz.Ltd.ŞuV'nin ise % 35 oranında kusurlu olduğu kanaatine varıldığı, tespit edilen 7 
madde "Mevzuata Aykınlıklar'"' bölümünün bir suretinin süre verilmeksizin işveren 
müesseseye tebliğ edilmesinin uygun olduğu, hususu belirtilmiştir. 

Ayrıca işyerinde en son yapılan teftiş sonucu düzenlenen 22/08/2008 tarihli raporda 
tesbit edilen 25 madde noksan husus için "İşyerinde İşin Durdurulmasına ve Kapatılmasına 
Dair Yönetmeliğin" 10 maddesi gereği, işyerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Belirtilen 
noksanlıkların giderilmesine müteakip 29/08/2008 tarihinde açılmıştır. 

Öte yandan, 2008 yılında Tuzla Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinde 
yapılan denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmadığı için 19 işyerine kısmi 
durdurma, 14 işyerine de kapatma işlemi uygulanmıştır. 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Karacabey 'deki bir köy yolundaki bozulmalara ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/4862) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Karacabey ilçesine bağlı Danişment köyü sakinleri son günlerde büyük 
huzursuzluk yaşamaktadır. Karacabey ile Danişment köyü arasında bulunan yolda ağır 
tonajlı vasıtalar nedeniyle bozulmalar meydana gelmiştir. Meydana gelen bozulmalar 
nedeniyle bölgede yaşayanlar mağdur olmaktadır. 

1. Bursa ili Karacabey ilçesi ile Danişment köyü arasında bulunan yolda meydana 

gelen bozuklukların giderilmesine yönelik olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Belirtilen yolun yenilenmesi ne zaman sağlanacaktır? 

3. Bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi yönünde acilen neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B 0 5 0 M A H 0 6 5 0 0 0 / 3 e > ' 3 ^ 3 2 / } / t y 2 0 0 8 
KONU: 7/4862 Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4862-8575-18112 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/4862 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak; Bursa Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. s .»_ 

- - « • » . . ^ — £ * " ~ ^ 
Beşir ATALAY 

EKİ:1 Bakan 

T.C. 
BURSA VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı : B.05.4.VLK.4.16.07.00.610/ / C V 3 5 ~ ~ 12.112008 
Konu : 7/4862 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi. 

İÇİŞLERİ BAKANLİĞİNA 
(Mahalli İdareler Genci Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi : 05.11.2008 gün ve 28137 saydı yazıruz. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından, Sayın Bakanımızca cevaplandırılması talebiyle 
TBMM Başkanlığına sunulan 7/4862 Esas Nolu yazalı soru önergesinde, Karacabey İlçesine bağlı 
Danişment Köyü yolunun bozuk olduğu belirtilerek Karacabey-Danişment arasındaki yolda ağır 
tonajlı vasıtaların meydana getirdiği bozukluklann giderilmesine yönelik ne gibi çalışmalar 
yapıldığı sorulmaktadır. 

Soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak , bozuk olduğu belirtilen köy yolunda yapılan 
çalışmalar hakkında İl Özel İdaresinden bilgi istenilmiş olup, İl Özel İdaresi Tarım ve Köyişleri 
Daire Başkanlığından alınan cevabi yazıda; Bahse konu yolda T.C.K.nın ruhsatlı konkasör ocağı 
bulunduğu, T.C.K.nın Bandırma-Karacabey arasındaki yolu yapmak üzere ocağın kullanma iznini 
Cebitaş Firmasına verdiği, Çebitaş Firmasınn malzeme çekilirken yolda meydana gelen 
bozulmaları zaman zaman onardığı. ayrıca İlimiz Özel İdaresince yolun bakımının yapıldığı ve 
yama işinin gündeme alındığı, bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği bir anma prog
ramına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/4863) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederini. 25jp8.2008 

&b(HÎnah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra, büyük bir 
taarruzla düşmanı tamamen yok etme karan alındı. 1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar 
tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. 
İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından 
tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza 
taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını 
yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele 
geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında 
Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı. Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı. Büyük Tarruzun başarıyla 
sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in 
kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Düşmanın, haksız işgaline "dur" 
diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya 
ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz. 
2008 yılına gelindiğinde ise; ülkemizin bağımsızlığı yolundaki en önemli dönemeçlerden biri 
olan bu coşku dolu bayramın akşamında Bursa ili merkez ilçelerinden Osmangazi Belediyesi 
tarafından "Sanat Güneşimiz Zeki Müren'i ölümünün 12. yılında anma etkinliği" 
düzenlenmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda 

1- 24 Eylül 1996 yılında kaybettiğimiz Zeki Müren, Osmangazi belediyesi tarafından 
neden 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde anılmaktadır? 

2- Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez gerçekleştirilecek anma gecesinin ilk 
ikisi sanatçının ölüm günü olan 24 Eylül'e denk getirilirken; 2006 yılında 8 Eylül 
Cuma; 2007 yılında ise 11 Eylül Salı günü etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Anma 
etkinliğinin 5. sinin 30 Ağustos 2008 tarihine denk gelmesi bir tesadüf müdür yoksa bu 
tarih belirlenmesinde bir kasıt varmı dır? 

3- 30 Ağustos Zafer Bayramı Osmangazi Belediyesi için bir yas ve anma gecesi midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B05OMAH065OOO/ ^ ö S H Z - r V f a ^ 2 0 0 8 
KONU: 7/4863 Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4863/8592/18170 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER'in 7/4863 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Bursa Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir AT ALA Y 
EKİ:1 Bakan 

T.C. 
BURSA VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı : B.05.4.VLK.4.16.07.OO.610/ { 0 3 / S 13.11.2008 
Konu : 7/4863 Esas Nolu 

Yazılı Soru Önergesi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi: 03.11.2008 gün ve 28138 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER tarafından, Sayın Bakanımızca cevaplandırılmak üzere 
TBMM Başkanlığına sunulan 7/4863 sayılı yazılı soru önergesinde "Osmangazi Belediyesi 
tarafından 24 Eylül 1996 yılında kaybettiğimiz Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zeki Müren"i anma 
programının S. kez yapıldığı, bu yılki anma programının 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi 
gerçekleştirildiği belirtilerek, Osmangazi Belediyesince anma gecesinin ilk ikisinin 24 Eylül 
gününe denk getirilirken, 2006 yılında 8 Eylül Cuma, 2007 yılında 11 Eylül Salı ,bu yıl ise 30 
Ağustos Zafer Bayramı gecesine getirilmesinin tesadüf mü yoksa bu tarihin belirlenmesinde bir 
kastın mı bulunduğu ve 30 Ağustos Zafer Bayramının Osmangazi Belediyesi için bir yas ve 
anma gecesi mi olduğu" sorulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesinde yer alan sorulara, ilgili belediyeden açıklama ve cevap 
istenilmiş olup, konuyla ilgili alınan 13.10.2008 tarih ve 39333 sayılı cevabi yazı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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T.C. 
OSMANGAZt BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Basa Yayım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

SAYI:M.16.6.OSM.0.63.1. ? 0 3 ~Z|£.3#~ «293S3» 

KONU:7/4863 Esas Nolu 
Yazılı Soru Önergesi 

BURSA VALİLİĞİ 
İl Mahalli İdareler Müdftrlüğü'ne 

İlgi.l 1/11/2008 tarih ve 610 saydı yazı. 

Bursa Milletvekilimiz Sayın Abdullah Özer'in soru önergesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'tun 
önemi; tarihsel süreçle birlikte anlatılmakta ve 

• Zeki Müren 24 Eylül 1996 yılında öldüğü halde anma töreninin neden 30 Ağustos'ta 
yapıldığı, 

• Bu tarihin belirlenmesinin bir tesadüf mü yoksa kasıt mı olduğu ve 
• 30 Ağustos'un Osmangazi Belediyesi için bir yas ve anma gecesi olup olmadığı 

sorulmaktadır. 

30 Ağustos Zafer Bayramı; Sayın Özer'in de belirttiği gibi ulusumuz için çok büyük anlamlar 
içermektedir. Ulusumuzun b»ğmwH«g"M sağlayan bu zafere ne kadar büyük anlamlar atfedilse 
azdır. Hiç kuşkumuz yok ki; bugün elde etriğimiz demokratik kazanımlar, Ojunîamyetimizin 
değerim bu zafer sayesiyledir. Dolayısıyla, bugünümüzü borçlu olduğumuz; her vesileyle 
minnettarlığımızı sunduğumu? Büyük Önder Kemal Atatürk, silah arkadaşlan ve bizim bugün büyük 
coşkuyla kutladığımı? 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur, olamaz. Her 
vesileyle; bu coşkuyu artırmaya, bu zaferin öneminin herkesçe anlaşılmasını sağlayacak etkinlikler 
yapmaya gayret etmekteyiz. 

Diğer yandan, Merhum Zeki Müren, Bursamran yetiştirdiği, ülkemizin en önemli Türk Sanat Müziği 
sanatçılarından biridir. Belediye olarak o büyük sanatçıyı anmak için 2004 yılından bu yana çeşitli 
anma töreni ve konserler düzenlemekteyiz. Anma törenlerinde sanatçının hayan ve eserleri anılmakta 
ve yine ülkemizin en önemli Türk Sanat Müziği sanatçıları Bursalılara konserler vermektedir. 
Genellikle o büyük sanatçının eserleri, usta sanatçılar tarafından şenlendirilmektedir. 2008 yılı için 
planlanan anma ve konser organizasyonuna, Türk Sanat MüzigTnİn duayen isimleri; Muazzez Ersoy, 
Yıldırım Bekçi ve Nalan Alonörs katılacaktı. 

3 . 12 .2008 

13/10/2008 
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Bu bilgiler ışığında şu yanıtlan vermek isterim; 
• 24 Eylül 1996 yılında ölen Zeki Müren'in anma töreninin 30 Ağustos'ta yapılmak 

istenmesinin nedeni, anma programı içinde yer alacak sanatçıların hepsinin 
programlarının ancak bu tarihte birleşmesidir. Diğer yandan, bu tür programlann hem 
haftasonu ve hem de cumartesi günleri yapılması programın doğası gereği şarttır. 30 
Ağustos Cumartesi günü de. Ramazan aynıdan önceki son haftasonu ve son Cumartesi 
günüdür. 

• 2008 yılında beşincisi düzenlenmek istenen anma töreni ve konserler; 2004 ve 2005 
yıllarında Sanatçının ölüm yıldönümü olan 24 Eylül tarihlerinde gerçekleşmilmiştir. 
Buna karşın, 2006 ve 2007 yularında bu tarih Ramazan ayına denk geldiği için 
değiştirilmiş ve başka önemli günlerle bMestirilnuştir. Örneğin, 2007 yılında 11 Eylül 
tarihinde dfizenlermuştir. Bu tarih bildiğiniz gibi Bursa'mn kurtuluş günüdür. Törene 
kanlan sanatçıların seslendirdiği eserlerin coşkusu, Bursa'mn kurtuluş günü coşkusuna 
karışmış ve güzel bir organizasyon olmuştur. 
Hasılı, törenin 30 Ağustos olarak planlanmasında hiçbir kasıt yoktur, bir tesadüf denebilir 
ama daha çok o günkü konjokrürün gereği olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

• 30 Ağustos Zafer Bayramı Ostrangazâ Belediyesi için bir yas ve anma gecesi değildir 
kuşkusuz. Ama bu gecede, kentimiz ve ülkemiz için çok değerli bîr sanatçının konserlerle 
anılması, Zafer Bayramı'na koşut bir durum olarak algılanmamalı. 30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Zeki Müren, hiçbir şekilde birbirine alternatif olabilecek unsurlar değildir. 

2008 yılındaki Zeki Müren'i anma programı, yukarıda anmaya çalıştığım nedenlerle Zafer 
Bayramının kutlandığı 30 Ağustos'a programlanmıştır. Gırnhuriyetimizin yetiştirdiği en büyük 
sanatçılardan biri olan ve tüm mal varlığım da Mehmetçik Vakfi'na bağışlayan Zeki Müren anısına 
düzenlenen gecenin 30 Ağustos'a denk gelmesi, tarafımızdan bir çelişki olarak 
değerlerjdirilmemiştir. 
Diğer yandan, -gerçcUcştirilseydi eğer- Zeki Müren anma ve konser programının içeriğinde 30 
Ağustos Zafer coşkusu da yer alacaktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir sinevizyon 
gösterisiyle başlayacak olan programın finalinde de 10 Yıl Marşı okunacak ve kırmızı beyaz 
konfetiler patlatılacaktı. Ancak, bir siyasi partimizin konuyu siyasi malzeme yapması ve bizim bu iki 
programı birbirine alternatif programlarmış gibi düzerdediğimizi iddia etmesi üzerine, oluşacak 
yanlış algılamaların Önüne geçmek amacıyla programı İptal ettik. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sçyı:. 
Wate!!i İd. Md. ****? 

/ 7200.., M > k -
Vbri Y Belediye 

J-3 ftAüUYİ 4JÜÖ 

- 5 9 0 -



TBMM B: 25 3 . 1 2 . 2008 

9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, çiftçilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/4941) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.08.09.2008 

Av. Turgut DİBEK 
CHP Kırklareli Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Seçim bölgem olan Kırklareli İlinin tamamında yaptığım gezi ve ziyaretler sırasında gerek bitkisel 
üretim gerekse havyasal üretim yapan vatandaşlanmız ,AKP nin iktidarı öncesinde 2002 yılındaki yaz 
aylarında ürünlerini sattıkları fiyatların bugün de geçerli olduğunu, aynı fiyatlarla bu gün mahsullerini 
satabildiklerini, aradan geçen altı yıllık süre içersinde gübre, mazot, yem, tohum ilaç gibi girdilerdeki 
fiyatların bu gün itibariyle kat kat artığını bu karşılık, bu artış oranlarının bir kısmının dahi ürettikleri 
mahsullere yansımadığını belirtmişlerdir. 

2002 yılında ürettiği buğdayın bir kg fiyatı ile yaklaşık 2 kg gübre alabilen çiftçimiz, bu gün 
itibariyle 1 kg gübre alabilmek için yaklaşık 4 kg buğday satmak zorunda kalmıştır. Aynı şekilde 
üreticimiz 2002 yılında 1 litre mazotu 3 kg buğday ile alabilirken, bu gün 1 litre mazot alabilmek için 
yaklaşık 7 kg buğday satmak zorunda kalmıştır. 

Aynı şekilde, hayvancılık yapan üreticilerimiz 2002 yılında bir torba hayvan yemini 12 milyon 
liraya satın alırken, ürettiği hayvanını canlı haliyle kg 4-5 milyon liraya satabilmekteydi. Bu gün ise 
hayvan üreticimiz bir torba hayvan yemini yaklaşık olarak 30 milyon liraya satın alırken, yetiştirdiği 
hayvanını yine canlı haliyle kg 4-5 milyon liraya satabilmektedir. 

Altı yıllık AKP iktidarı döneminde uygulanan tarım politikaları nedeniyle, bu gün artık 
üreticilerimiz maalesef topraklarını ekemez, hayvanlarını bakamaz hale gelmişlerdir. Buna göre; 

1-Özellikle Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker ile birlikte AKP sözcüleri her fırsatta çiftçilerimizin 
AKP hükümetleri döneminde, diğer tüm hükümet dönemlerinden daha fazla desteklendiğini, 
üreticilerimizin bu gün itibariyle ürettiği mahsullerini satarken isteği fiyatları aldığını ve ekonomik 
yönden bu gün itibariyle çok daha iyi noktada olduklarını belirtmektedirler. Başbakan olarak siz bu 
görüşlere katılıyor ve destekliyor musunuz? 

2-Üreticilerimizin, mevcut girdi fiyatları karşısında ellerine geçen para iîe-önümüzdeki yıl için 
tarım ve hayvancılık yapabilmesi mümkün müdür? • î 

3-Gerek özel bankalara gerekse tarım kredi kooperatiflerine ojan borçları nedeniyle icra thkibine 
muhatap olmuş ve binlerce dekar arazisi satılmış yada satılma Noktasında olan üreticilerimiz için 
hükümetinizin bir önlem almayı düşünmekte midir? 

4-Bu gün icra takibi kıskacında olan ve üretim yapamaz hale gelerî'üreticilerirrîiz'için hükümetiniz 
önümüzdeki dönemde hangi desteklemeleri uygulamayı düşünmektedir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/1< '^ Ö ^ 3 A R A L I K 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)Başbakanhğa gönderdiğiniz 22.10.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4941-8710/18509 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 27.10.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-91-71/4307 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı ile, ilgi (b) de 
kayıtlı yazınız ekinde alman, Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'e ait 7/4941 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi 
Bakan 

3^2-

EKLER: 
1-Görüş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Turgut DİBEK 

Kırklareli Milletvekili 
Esas No :7/4941 

Seçim bölgem olan Kırklareli İlinin tamamında yaptığım gezi ve ziyaretler sırasında gerek 
bitkisel üretim gerekse havyasal üretim yapan vatandaşlarımız, AKP nin iktidarı öncesinde 2002 
yılındaki yaz aylarında ürünlerini sattıklan fiyatlann bugün de geçerli olduğunu, aynı fiyatlarla 
bu gün mahsullerini satabildiklerini, aradan geçen altı yıllık süre içersinde gübre, mazot, yem, 
tohum ilaç gibi girdilerdeki fiyatlann bu gün itibariyle kat kat artığını bu karşılık, bu artış 
oranlannın bir kısmının dahi ürettikleri mahsullere yansımadığını belirtmişlerdir. 

2002 yılında ürettiği buğdayın bir kg fiyatı ile yaklaşık 2 kg gübre alabilen çiftçimiz, bu gün 
itibariyle 1 kg gübre alabilmek için yaklaşık 4 kg buğday satmak zorunda kalmıştır. Aynı şekilde 
üreticimiz 2002 yılında 1 litre mazotu 3 kg buğday ile alabilirken, bu gün 1 litre mazot alabilmek 
için yaklaşık 7 kg buğday satmak zorunda kalmıştır. 

Aynı şekilde, hayvancılık yapan üreticilerimiz 2002 yılında bir torba hayvan yemini 12 milyon 
liraya satın alırken, ürettiği hayvanını canlı haliyle kg 4-5 milyon liraya satabilmekteydi. Bu gün 
ise hayvan üreticimiz bir torba hayvan yemini yaklaşık olarak 30 milyon liraya satın alırken, 
yetiştirdiği hayvanını yine canlı haliyle kg 4-5 milyon liraya satabilmektedir. 

Altı yıllık AKP iktidarı döneminde uygulanan tarım politikalan nedeniyle, bu gün artık 
üreticilerimiz maalesef topraklarını ekemez, hayvanlannı bakamaz hale gelmişlerdir. Buna göre; 

SORU 1-Özellikle Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker ile birlikte AKP sözcüleri her fırsatta 
çiftçilerimizin AKP hükümetleri döneminde, diğer tüm hükümet dönemlerinden daha fazla 
desteklendiğini, üreticilerimizin bu gün itibariyle ürettiği mahsullerini satarken istediği fiyatlan 
aldığını ve ekonomik yönden bu gün itibariyle çok daha iyi noktada olduklarını belirtmektedirler. 
Başbakan olarak siz bu görüşlere katılıyor ve destekliyor musunuz? 

SORU 2-Üreticilerimizin, mevcut girdi fiyatlan karşısında ellerine geçen para ile önümüzdeki 
yıl için tanm ve hayvancılık yapabilmesi mümkün müdür? 

SORU 3-Gerek özel bankalara gerekse tanm kredi kooperatiflerine olan borçlan nedeniyle icra 
takibine muhatap olmuş ve binlerce dekar arazisi satılmış ya da satılma noktasında olan 
üreticilerimiz için hükümetiniz bir önlem almayı düşünmekte midir? 

SORU 4-Bu gün icra takibi kıskacında olan ve üretim yapamaz hale gelen tüketicilerimiz için 
hükümetiniz önümüzdeki dönemde hangi desteklemeleri uygulamayı düşünmektedir? 

CEVAP 1-2-3-4- Bakanlığımızın 2002 yılında yaptığı toplam tanmsal destek miktarı 1 Milyar 
868 Milyon YTL iken, 2007 yılında bu rakam 5 Milyar 542 Milyon YTL'ye çıkanlmış, 2008 
yılında ise bu zamana kadar 5 Milyar 722 Milyon YTL toplam tanmsal destekleme yapılmıştır. 
2008 yılında toplam tanmsal destek miktarının 5,9 milyar YTL'yi bulacağı öngörülmektedir. 

Toplam tarımsal destekler 2002 yılına göre 2008 yılında 3 kat artınlmıştır. 
Bakanlığımızca, çiftçilerimize doğrudan gelir desteği, mazot ve kimyevi gübre desteklerinin 
yanında aşağıda yer alan destekler verilmektedir. 
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• Üretim açığı olan ürünlerin üretiminin artırılması için prim desteği, 

• Sertifikalı tohum ve fidan desteği, 

• Hayvancılık destekleri, 

• Su ürünleri ve arıcılığa verilen destekler, 

• Kooperatifdestekleri, 

• Kırsal kalkınma destekleri, 

• Çiftçilerin doğal afetler karşısında muhtemel mağduriyetlerinin giderilmesi için tarım 

sigortası desteği, 

• Sübvansiyonlu kredi desteği, 

• Modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması için verilen destekler, 

• Alternatif ürün desteği ve çevre amaçlı tarımsal arazinin korunması çerçevesinde yapılan 

destekler. 

"2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören 
Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile 
Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin " 
19.07.2008 tarihinde 2008/13881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.08.2008 tarihinde 
2008/14074 sayılı Bakanlar Kurulu Karan yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kararlar kapsamındaki il ve ilçelerde buğday, arpa, mercimek, nohut, fiğ, burçak ve 
mürdümük ekilisi olan ve ürünleri % 30 ve üzeri zarar gördüğü İl/İlçe Hasar Tespit 
Komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere başvuruda bulunmaları 
halinde kuraklık desteği ve borç ertelemesi yapılmıştır. Diğer yandan vadesi geçen borcu bulunan 
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına muhtelif uygulamalarla ödeme kolaylıkları imkânı 
tanınmaktadır. 
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10.- Adana Milletvekili Mustafa Vural'ın, işçi emeklileri ile dul ve yetim maaşlarının iyileştirilme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/4956) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygılarımla arz ederirn. 12.09.2008 

* Mustafa VURAL 
DSP Adana Milletvekili 

Genel olarak ülkemizde, sabit ücretli bütün kesimlerin geçim sıkıntısı 
içinde yaşadıkları, hatta çoğunlukla açlık sınırı altındaki bir ücretle hayatlarını 
sürdürme mücadelesi verdikleri bilinmektedir. Ülkemiz sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında yer alan kesimlerden BAĞKUR emeklileri ile işçi emekli, dul 
ve yetimlerinin durumu ise en vahim olanıdır. Hükümetinizce emeklilerimize 
yapılan zamlarda adil davranılmadığı da bir gerçektir. Bu bağlamda; 

1- 2006 yılında memur maaş katsayısındaki artış oranı % 9.67 olarak tespit 
edilmiş olmasına rağmen işçi emekli, dul ve yetimlerine bu oran % 6.09 olarak 
uygulanmıştır. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelgeyle % 1.33 
oranında artış sağlamış ancak memur emeklisine göre oluşan % 2.25 oranındaki 
fark kapatılmamıştır. Bu farkı Aralık 2006 tarihinden itibaren olmak üzere işçi 
emekli dul ve yetimleri maaşlarına yansıtmayı düşünüyor musunuz? 

2- 57 nci Ecevit Hükümetinin çıkartmış olduğu 2002/4847 sayılı Kararname 
hükümetinizce 2003 yılında iptal edilerek işçi emeklisi, dul ve yetimleri % 
3.25'lik maaş artışından yoksun bırakılmıştır. Bu farkı ödemeyi düşünüyor 
musunuz? 

3- 5724 sayılı 2008 yılı Bütçe Kanunu'nun 28 nci maddesinin 10 fıkrasının (el) 
bendinde yer aldığı üzere; 2008 yılı Haziran ayında enflasyondaki artış oranının 
% 2 yi geçmesi durumunda aradaki farkın 2008 yılı ikinci yarısındaki maaş 
artışlarına yansıtılacağı hükme bağlamıştır. Bütçe kanununun bu hükmüne 
rağmen, 2008 yılı ilk altı ayı için verilmesi gereken % 4 oranındaki enflasyon 
farkı yerine % 1.2 verilerek, % 2.8 oranındaki bir hak emeklilerimizin elinden 
alınmıştır. Bu fark, işçi emeklisi, dul ve yetimleri maaşlarına yansıtılacak mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 *-&M î ' W* * * 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/4956) _, 

$02 ?j 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8766 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Mustafa VURAL'a ait 7/4956 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA VURAL'IN 7/4956 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar; 
5454 sayılı Kanun gereğince, 2006/Ocak ödeme döneminde %3, 2006 yılı Temmuz 

ödeme döneminde %3 oranında yapılan artışın yanı sıra 2006 yılında Kurumdan gelir/aylık 
alanların kümülatif artış oranı ile memur maaş katsayılarının yükseltilmesi suretiyle oluşan 
kümülatif artış oranı arasında gerçekleşen %1,33'lük farkla birlikte % 4,37 oranında artış 
yapılmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 01/11/2002 tarih, 24923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
30/10/2002 tarih, 2002/4847 sayılı Kararında, Kurumdan gelir/aylık alanlara 
01/01/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur 
aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak farkın Aralık ayında hesaplanarak 
ödenmesi öngörülmüştür. 

Ancak, aylıklara bu artış oranının uygulanması halinde, artış tutarları günün ekonomik 
koşullan ve bütçe dengeleri gözetilerek emeklilere ödenen tutarın altında kaldığından, 
15/1/2003 tarihli 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4784 
sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık 
Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun" gereği, Bakanlar 
Kurulunun 15/1/2003 tarihli ve 2003/5146 sayılı Karan ile Kurumumuz emekli, dul ve 
yetimlerine genel bütçeden karşılanmak üzere 2003 yılında ödenecek olan aylık ve gelirlere 
ilave olarak sosyal destek ödemesi (SDÖ) öngörülmüş, 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre 
gelir ve aylık alanlara 75.000.000.-TL, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ödenen aylıklara 
ise 1 ila 12 nci basamaktakilere 100.000.000,-TL'ya, 13 ila 24 üncü basamaktakilere ise 
75.000.000,-TL'ya tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi verilmiştir. 

Diğer taraftan, 28/01/2004 tarihli 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
2004/Ocak ödeme döneminde yürürlüğe giren 5073 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olanlann gelir/aylıklannın 2004 yılı Ocak ve Temmuz 
aylannda olmak üzere %10 oranında artınlması öngörülmüş, oransal artışın hesaplanması 
4784 sayılı Kanun gereğince yapılan sosyal destek ödemesinin kalan tutarlannın gelir ve 
aylıklara eklenerek bulunacak gelir ve aylıklar üzerinden 2004 yılı Ocak ayı ödeme 
döneminden itibaren % 10, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki 
aya göre % 10 oranında artınlarak ödenmiştir. 

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi ile 506, 
1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile bağlanacak gelir 
ve/veya aylıklarda 2008 yılı Ocak ödeme döneminde % 2 artış yapılması öngörülmüş, aynı 
maddenin onuncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile onbirinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerinde; söz konusu Kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıklann; 2008 
yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2008 yılının birinci altı aylık 
dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici 
fiyatlan genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artınlarak ödeneceği, aynı maddenin 
onuncu fıkrasının (ç) bendi ile onbirinci fıkrasının (c) bendinde ise TÜİK tarafından 2007 yılı 
Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatlan Endeksinin 
2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2'yi geçmesi halinde, aşan kısmı 
telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda yaj$£G8&ft 
artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 
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TÜİK verilerine göre, 2008 yılı birinci altı aylık dönemi için TÜFE artış oranının % 6 
olarak gerçekleşmesi ve 16/7/2008 tarih, 26938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/7/2008 
tarihli ve 2008/13882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı 
Kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklara, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme 
döneminden geçerli olmak üzere uygulanacak olan %6 artış oranına, 1,2 oranının ilave 
edilmesi öngörüldüğünden, 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar, 506 
sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler ile 1479 ve 2926 
sayılı kanunlara tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların 2008 yılı Ocak ayı 
ödeme döneminde aldıkları aylıkları (SDÖ dahil) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 
itibaren % 7,2 oranında artırılarak ödenmiştir. 

11.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi 'nin, tarımdaki girdi maliyetlerine ve üzüm üreticileri
nin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
cevabı (7/4975) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorular ımın Başbakan Recep Tayyip KRDOĞAN tarar ından yazılı 
olarak cevaplandırı lması için gereğini arz etlerim. Saygılarımla. 17.09.2008 

Dr . H a s a n E R Ç E L E B İ 
D S P Den iz l i Mi l l e tvek i l i 

Bir haftalık Manisa ilçe ve köylerinde yaptığım gezi ve incelemelerim 
sonucunda gördüğüm manzara dehşet vericidirîManisa'da esnafın çoğu işyerini 
kapatmıştır. Selendi'de müşteri bulamayan, sattığını yerine koyamayan esnaf, 
dükkanlarını bile açamıyor.Manisa, Türkiye'nin üzüm üretim merkezidir.Geçen yıl 
kuraklıktan ve verimsizlikten üretim yapılamayan Manisa bağlarında bu yıl verim çok 
yüksek. Tahmini rekolte 310 bin ton. Dünya üzüm üreticisi ülkelerde ise, aksine bu 
yıl rekolte düşük seyrediyor.. Türkiye, dünya üzüm piyasasında fiyat belirleme 
önceliğini elde edebilecek avantajlı bir yıl yaşadığı halde, Hükümet'in bundan haberi 
bile yok! 

Geçen yıl ortalama yaş üzüm fiyatı kilo başına 50 yeni kuruş iken, bu yıl aynı 
üzüm 30 - 40 yeni kuruşa satılıyor! Geçen yıl kuru üzüm, bu yılki fiyatla 1.200 YTL'na 
satılmaktaydı. Oysa maliyetler bu yıl kilo başına 1.5 YTL'yi aşmıştır.Manisa'da ayrıca 
kavun üretiliyor, kilosu 25 yeni kuruş ediyor.. Karpuz 10 yeni kuruş! Domates 
üretiliyor, kilosu 5 yeni kuruş!.. İlaç, gübre, mazot, işçilik gibi girdi fiyatları ateş pahası 
olurken, ürün para etmiyor! Manisa'da 310 bin ton üzüm üreten üretici var, ama 
üzümün baş alıcısı TARİŞ'in eli kolu bağlanmış durumda!.. Tüccar piyasaya 
girmiyor.. Piyasa tefecilerin merhametine terkedilmiştir!. Ödeme belirsiz, müdahale 
alımı yok! 

Bu nedenle; 
1-Türk çiftçisi yüksek girdi maliyetleri nedeniyle haksız rekabetle karşı 

karşıyadır, en önemli girdi maliyetleri olan gübre,mazot,ilaç, elektrik . ve, . 
uygulanan KDV oranlarının düşürülmesi konusunda bir çalışmanız var 
mıdır? 

2- Hükümetiniz sorumluluğunu acilen idrak ederek üzüm üreticilerinin 
sorunlarını çözme yönünde bir adım atacak mıdır? 

3- Üzüm üreticisinin birliği olan TARİŞ'e ekonomik destek vererek veya 
TOPRAK MAHSÛLLERİ OFİSİ'ni devreye sokarak müdahale alımı yapmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- U \ 3 ( ^ 3 A/?4ff#0 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 22.10.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4975-8871/18837 sayılı yazı, 
b) 27.10.2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-92-82/4309 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Denizli Milletvekili Hasan 
ERÇELEBİ'ye ait 7/4975 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1 - Görüş 7/4975 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Hasan ERÇELEBİ 

Denizli Milletvekili 
Esas No :7/4975 

Bir haftalık Manisa ilçe ve köylerinde yaptığım gezi ve incelemelerim sonucunda gördüğüm 
manzara dehşet vericidir! Manisa'da esnafın çoğu işyerini kapatmıştır. Selendi'de müşteri 
bulamayan, sattığını yerine koyamayan esnaf, dükkanlarını bile açamıyor. Manisa, 
Türkiye'nin üzüm üretim merkezidir. Geçen yıl kuraklıktan ve verimsizlikten üretim 
yapılamayan Manisa bağlannda bu yıl verim çok yüksek. Tahmini rekolte 310 bin ton. Dünya 
üzüm üreticisi ülkelerde ise, aksine bu yıl rekolte düşük seyrediyor.. Türkiye, dünya üzüm 
piyasasında fiyat belirleme önceliğini elde edebilecek avantajlı bir yıl yaşadığı halde, 
Hükümet'in bundan haberi bile yok! 

Geçen yıl ortalama yaş üzüm fiyatı kilo başına 50 yeni kuruş iken, bu yıl aynı üzüm 30-40 
yeni kuruşa satılıyor! Geçen yıl kuru üzüm, bu yılki fiyatla 1.200 YTL'na satılmaktaydı. Oysa 
maliyetler bu yıl kilo başına 1.5 YTL'yi aşmıştır. Manisa'da ayrıca kavun üretiliyor, kilosu 25 
yeni kuruş ediyor. Karpuz 10 yeni kuruş! Domates üretiliyor, kilosu 5 yeni kuruş! İlaç, gübre, 
mazot, işçilik gibi girdi fiyatları ateş pahası olurken, ürün para etmiyor! Manisa'da 310 bin ton 
üzüm üreten üretici var, ama üzümün baş alıcısı TARİŞ'in eli kolu bağlanmış durumda! 
Tüccar piyasaya girmiyor. Piyasa tefecilerin merhametine terk edilmiştir! Ödeme belirsiz, 
müdahale alımı yok! Bu nedenle; 

SORU 1) Türk çiftçisi yüksek girdi maliyetleri nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıyadır, en 
önemli girdi maliyetleri olan gübre, mazot, ilaç, elektrik ve uygulanan KDV oranlarının 
düşürülmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 1) Çiftçilerimizin artan mazot ve gübre fiyatlarından olumsuz etkilenmesini önlemek 
amacıyla, çiftçilerimize ilk kez Mazot Desteği ve ilk kez çiftçilerimize doğrudan kimyevi 
gübre desteği verilmeye başlanmıştır. 

2003 yılından bugüne kadar çiftçilerimize toplam 1,994 Milyar YTL Mazot Desteği 
verilmiştir. 

2005 yılından bugüne kadar toplam 956 Milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 

Verilen destekler ile ortalama olarak çiftçilerimizin; 
• Mazot maliyetinin % 18,2'si, 
• Kimyevi gübre maliyetinin % 13,3'ü karşılanmıştır. 

2009 yılında da mazot ve kimyevi gübre destekleri artarak devam edecektir. Bu çerçevede, 
mazot destekleri için ayrılan bütçe % 18, kimyevi gübre destekleri için ayrılan bütçe ise % 
109 oranında artırılmıştır. 

SORU 2) Hükümetiniz sorumluluğunu acilen idrak ederek üzüm üreticilerinin sorunlarını 
çözme yönünde bir adım atacak mıdır? 
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CEVAP 2) Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan cevabi görüş 
aşağıda ver almaktadır. 

Sezon başındaki yüksek rekolte öngörüsüne rağmen, rekoltenin daha düşük miktarlarda 
gerçekleşeceği anlaşılmıştır. TÜİK tarafından bu rakam 273 bin ton olarak saptanmıştır. Ege 
Bölgesinde Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başında yaşanan yağışlar nedeniyle rekolte daha da 
düşmüştür. Yaklaşık 210 bin tonluk ihracat ve 50 bin tonluk iç tüketim dikkate alındığında, 
dönemsel arz fazlalığının gerçekleşmeyeceği düşünülmektedir. Dünyada da, çekirdeksiz kuru 
üzüm rekoltesinde bir düşüşün olduğu beklentisi bulunmaktadır. 

Nitekim, bu gelişmeler etkisini fiyatlarda göstermeye başlamıştır. îzmir Ticaret Borsası 
verilerine göre; 2006 yılında ortalama 1,32 YTL/Kg ve 2007 yılında ise 1,52 YTL/Kg olan 
çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı, sezon içinde kalitesine göre 1,9 YTL/kg'a kadar ulaşmıştır. 
31.10.2008 tarihi itibariyle de fiyatlar 1,5-1,8 YTL/kg aralığında seyretmektedir. 

Dönem başında, çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin, 2008/2009 sezonunda 310 bin ton 
seviyesinde gerçekleşeceği ve bu üretim seviyesinin de dönemsel arz fazlalığına yol açacağı 
yönünde öngörülerin ortaya çıkması üzerine Bakanlığımızca çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışma başlatılmıştır. 

SORU 3) Üzüm üreticisinin birliği olan TARİŞ'e ekonomik destek vererek veya TOPRAK 
MAHSÛLLERİ OFİSİ'ni devreye sokarak müdahale alımı yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3) Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alman cevabı görüş 
aşağıda yer almaktadır. 

Arz ve talep yönlü gelişmelere bakıldığında, çekirdeksiz kuru üzümde bir müdahale alımı 
ihtiyacının oluşmadığı görülmektedir. 

Buna karşın, Tariş Üzüm Birliği'ne Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından 
sağlanan kredilerle, birliğin ürün alım faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu finansman sağlanmış 
bulunmaktadır. Nitekim, son beş sezon her yıl, ertelenen kredilerle birlikte, Tariş Üzüm 
Birliği'ne 90 milyon YTL civarında kredi kullandırılmıştır. 2008/2009 sezonunda da, Birliğin 
üzerindeki 93 milyon YTL DFİF kredisinin vadesi 31.12.2008 tarihine kadar ertelenerek, 
alımlar için kaynak yaratılmıştır. Birlik, 03.11.2008 tarihi itibariyle de, 1,5 YTL/kg avans 
alım fiyatından 35 bin ton ürün alımı yapmıştır. 
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12.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, Kuzey Irak'a yönelik operasyonlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/4980) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, tarafından 
Anayasa'ntn 98'inci, TBMM İç Tüzüğü'nün 105'inci maddeleri gereğince yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Fa^fna KURTULAN 
Van Milletvekili 

Kimilerine göre "Düşük yoğunluklu savaş", kimilerine göre de "iç çatışma" 
olarak nitelendirilen, hatta son dönemlerde akademik çevrelerce "asimetrik savaş" 
olarak da adlandırılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki catışmalı ortam yaklaşık 
25 yıldır devam ediyor. Bu catışmalı ortamın ardında, Sayın Başbakan'ın 2005'te 
Diyarbakır'da yaptığı açıklamada da ifade ettiği "Kürt sorunu" yatmaktadır. 
Türkiye 25 yıldır bu sorunu ortadan kaldırmak için askeri operasyonları aralıksız 
sürdürüyor. Ancak, gelinen aşamada ne sorun ortadan kalkıyor ne de bir çözüm 
bulunabiliyor. 1984'ten buyana 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan, 7 Genelkurmay 
Başkanı değişti. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanları "Bu işi 
bitireceğiz" dedi ancak, bugün hem sorun hem de çatışmalar yakıcı bir biçimde 
sürüyor. 17 Eylül 2008 tarihli Bakanlar Kurulu'nda 17 Ekim'de süresi dolacak olan 
Başbakanlık tezkeresinin süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Hükümetin defalarca 
denenmiş bir yöntem olan ve ülkemiz adına ağır kayıplara yol açmaktan başka bir 
sonucu olmayan sınırötesi operasyonlara yeniden ağırlık vereceği anlaşılıyor. 
Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinde olan ülkemizin, iç barışın tesisi için demokratik 
sivil açılımlara ağırlık vermesi beklenirken, çatışma politikasına hız vermesi, 
"1990'lara mt dönülüyor?" kaygısını yeniden gündeme taşıyor. 

Bu bağlamda 

1- Türk Silahlı Kuvvetleri, 1984-1999 arası Kuzey Irak'a hava ve kara harekatı 
olmak üzere kaç kez sınır ötesi operasyon gerçekleştirmiştir. 

2- Her bir kara operasyonuna kaç asker katılmıştır? 

3- Sınır ötesi operasyonların her birinde kaç asker ve kaç örgüt militanı 
yaşamını yitirmiştir? 

4- Operasyonun Türkiye ekonomisine maliyeti ne olmuştur? 

5- Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Aralık 2007'den buyana Kuzey Irak topraklarına 
kaç hava harekatı düzenlemiştir? Ne sonuç elde edilmiştir? 

6- Son kara operasyonunda yaşamını yitiren asker ve örgüt militanı sayısı 
kaçtır? 

7 - 1 6 Aralık 2007'den buyana gerçekleştirilen kara ve hava operasyonlarının 
ekonomik maliyeti ne olmuştur? 

8- Operasyonların sorunun çözümüne ne katkısı olmuştur? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2007/7056-ND/ED. C ^ H \ ) IX Kasım 2008 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (a) TBMM Bşk.lığının 22 Ekim 2008 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4980-
8915/18935 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı. 

(b) Başbakanlığın 27 Ekim 2008 tarihli B.02.0.KKG.0.12/106-92-87/4250 sayılı ve "Soru 
Önergesi" konulu yazısı. 

İlgi (a) ile, Van Milletvekili Fatma KURTULAN'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verdiği ve ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevap verilmesi talep edilen, 
7/4980 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A' da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

M.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

EKİ : 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 
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VAN MİLLEVEKİLİ FATMA KURTULAN TARAFINDAN VERİLEN 

7/4980 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Terörle mücadele, devletin diğer organlarıyla olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 
da askeri ihtiyaçların gerektirdiği çerçevede yerine getirilmektedir. 

2. icra edilen harekât, asimetrik harbin doğası gereği topyekûn bir konvansiyonel harpten farklılık 
arz etmektedir. Bu kapsamda icra edilen sınırötesi harekâta katılan personel 10 veya15 kişilik bir 
timden sayısı binleri aşan tugaylara, yine sınır ötesine icra edilen harekâta katılan tek uçaktan 
oluşan kollardan, sayısı otuzu geçen uçaklardan oluşan paketlere kadar değişik sayıda ve nitelikte 
birlikler ile bu birliklerin aynı gün hatta aynı saat içerisinde askeri ihtiyaçların gerektirdiği kadar giriş 
ve çıkışını kapsamaktadır. 

3. Bu durum; net bir kara veya hava harekâtı sayısı ile bu harekâta katılan personel sayısını 
anlamsızlaştırmaktadır. Aynı durum sınırötesi operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve 
sınır ötesi operasyonların maliyeti içinde geçerlidir. Çünkü sınırötesi operasyonlar Türkiye'nin 
topyekûn terörle mücadelesinin bir parçası olarak icra edilmektedir. 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine icra ettiği 
operasyonlar neticesinde, terör örgütünün harekât serbestisi azalmış, terör örgütü dağıtma ve 
kırılma noktasına doğru yaklaşmış ve kendi içinde sıkıntılı bir sürece girmiştir. 

5. Bütçe Kanunları ile Bakanlığıma tahsis edilen ödenekler, program bütçe ve analitik bütçe 
sınıflandırmasında, bölgesel veya operasyonel herhangi bir ayrıma gidilmeksizin, tek bir kurumsal 
kod altında tefrik edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

'M.Vecdi GÖNÜL 
. Millî Savunma Bakanı 
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13.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, kot taşlama sektöründeki denetime ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/4991) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk 
ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz 
ederim.11.09.2008 

I 
Çefin SOYSAL 1 \ ^ 
İstanbuî\Mi lle^yekîli 

Tuzla'da işçilere tanınmayan yaşam hakkı maalesef tekstil sektöründe 
çalışan kot taşlama işçilerine de tanınmamaktadır. Silikozis adı verilen ve tedavisi 
olmayan hastalık nedeniyle pek çok işçi yaşamını kaybetmektedir. Basında yer 
alan haberlerde Çalışma Bakanltğı'nın 5 ile 10 bin arasında işçinin bu hastalıkla 
karşı karşıya olduğunu bilmeden çalıştığını tahmin ettiği ifade edilmektedir. 

Türkiye'de kot taşlama işi pek çok kentte yapılmaktadır. Kayıt dışı olarak, 
kaçak atölyelerde çalıştırılan işçiler ölümcül bu hastalıkla 2-3 ay gibi kısa bir şiire 
içinde tanışmaktadır. Sosyal güvenceleri olmayan işçilerin pek çoğu tedavi 
olamadan hatta hastalıklarını bilmeden yaşamını kaybetmektedir. Türkiye'de 
sadece İstanbul, Ankara ve Zonguldak'ta olan Meslek Hastalıkları Hastaneleri de 
yeterli gelmemektedir. Sadece Bingöl'ün, Karlıova İlçesi'nin,300 haneli Taşlıçay 
Köyü'nde neredeyse her evde bir silikozis hastası bulunmaktadır. 

Bu konuda önemli adımların atılması gerekirken Çalışma Bakanlığı Tuzla'da 
sergilediği tutumun aynısı sergilemekte hiçbir çekince duymamaktadır. İşçi sağlık 
ve güvenliği için alınması gereken önlemleri almayan işyerlerine göstermelik ve 
haberli tef t iş ler yapılmakta, atölyeler aynı özensizlik ve risklerle çalışmaya 
devam etmekte, bu nedenle hastalığın hızla yayılmasının önüne geçilememektedir. 

Kuruluş nedeni işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal 
güvencelerinin sağlanması ve varolan sıkıntılarının giderilmesi olan Çalışma 
Bakanlığı 2005 yılından bu yana Türkiye'de yaşam hakkı ihlal edilen kot taşlama 
işçileri ile ilgilenmemektedir. 

Kot taşlama işinde çalışan işçiler için silikozis adı verilen hastalık ve Ölüm 
kader değildir. Çünkü bu hastalık önlenebilir bir hastalıktır. İşçi güvenliği için 
gerekli tedbirlerin alınması durumunda silikozis hastalığı ve ölüm onlar için 
tehlike olmayacaktır. 
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Bu çerçevede; 

1-Kot taşlama sektöründe ist ihdam edilen kaç işçi vardır? Bu konuda 
Bakanlığınızca yapılmış b i r i s ta t i s t i k bulunmakta mıdır? 

2 - İşç i sağlığı ve iş güvenliği konusunda bu sek tö rde ki işyer ler inde gerekl i 
önlemler alınmakta mıdır? 

3-Bakanlığınızca bu sektördek i iş yer ler ine t e f t i ş ve denet imler iniz hangi sıklıkla 
yapılmaktadır? 

4-Şimdiye kadar işçi sağlığı ve iş yer i güvenliğinin eksikl iği nedeniyle ceza 
veri lmiş olan işyer ler i hangileridir? 

5-Sektördek i sorunun çözümüne yönelik yapılmış b i r çalışma bulunmakta mıdır? 
6-Kot taşlama işinde çalışan işçi lerin hasta olmasalar dahi düzenli olarak sağlık 
kontrolünden geçmeleri gerekmektedir .Bu yönde işçi lere Çalışma Bakanlığı olarak 
b i r çağrıda bulundunuz mu? 

6-Si l ikozis hastalığı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile koordineli b i r çalışma 
yapılması düşünülmekte midir? 

7- İşç i le r in sağlıklarının ciddi boyutlarda tehd i t edi ldiği ve ikinci Tuzla vakası 
olarak adlandırılabilecek kot taşlama sektöründeki sorunların gideri lmesi için 
Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 

TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 ^=>l2_ 5 8 2 P *> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/4991) ° ö 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'a ait 7/4991 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 

-606 

' & - Aralık 2008 



TBMM B:25 3 .12 . 2008 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL'A AİT 7/4991 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2007 yılında. Arena programı ve ilgili gazete haberlerinde bahsedilen söz konusu 
hususlar, Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Grup 
Başkanlığımız İş Müfettişliğince, Grup Başkanlıkları faaliyet alanına giren illerde tespit 
edilebilen söz konusu kot taşlama işyerlerinin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 
Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'da faaliyet göstermekte olan işyerleri de benzer şekilde denetime 
alınmıştır. 

Denetim esnasında alınan bilgilerden, televizyonda Arena programının yayınlanması 
üzerine kot rodeo olarak bilinen kayıt dışı fason işyerlerinin işverenlerinin bir kum kanştırma 
kabı, kompresör ve tabancadan oluşan ekipmanları kamyonlara yükleyerek işyerlerini terk 
ettikleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca 2008 yılında da, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Verem Savaş Derneği tarafından yürütülen 
"Kot Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşullan ve Silikozis Sıklığını 
Araştırma Ortak Projesi" kapsamında, İstanbul, Tekirdağ/Çorlu bölgelerinde faaliyet gösteren 
kumlama yapan veya daha önce kumlama yapmış işçisi bulunan işyerlerinde akciğer 
radyografisi çekilen ve solunum fonksiyon testi yapılan işçilerde değerlendirmeler sonucunda 
meslek hastalığı (Pnömokonyoz) şüphesi saptandığı bildirilen işyerlerinin teftişlerine, İş 
Teftiş İstanbul Grup Başkanlığınca Temmuz/2008 ayından itibaren başlanmıştır. 

Aynca işçi şikayetlerinin 2008 yılında yoğun gündeme gelmesi nedeniyle, merdiven 
altı işyerlerinin tespiti amacı ile bu işyerlerine ham madde imal eden iki büyük fabrikanın 
denetimi yapılmış bir tanesi yapılan teftiş neticesinde kapatılmıştır. Bu işyerlerinin ürettikleri 
hammaddeleri, hangi merdiven altı işyerlerine verdiklerine ilişkin işyeri listeleri alınarak bu 
işyerlerinin denetimine başlanmıştır. 

Ankara ve İstanbul meslek hastahklan hastaneleri ile yazışma yapılarak 2007 ve 2008 
yılları içinde kot kumlama işinde çalışması neticesinde silikozis teşhisi konulan işçilerin 
isimlerinin, bu işte çalıştıkları toplam sürenin ve varsa çalıştıklan işyerine ilişkin bilgilerin 
(unvanı, adresleri vb.) denetim programlanna alınmak üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 
bildirilmesi istenmiştir. Gelen bilgiler değerlendirilerek, Bakanlığımız kayıtları ile 
karşılaştınlmış, daha önceden teftişe alınmayan işyerleri tespit edilmiştir. 

Gerek meslek hastalıkları hastanelerinden gelen bilgiler, gerekse işyerlerinden temin 
edilen listeler düzenlenerek toplam 71 işyeri teftiş programına alınmış olup 60 işyerinde 
denetim yapılmış, 11 işyerinin ise kapalı olduğu tespit edilmiştir. 

Teftişi yapılan işyerlerinden birinde işyerinde çalışma ortamında silis tozunun ortama 
yayılmasını önleyecek şekilde cebri çekişin olmaması, silisi teneffüs etmeye önlemek üzere 
çalışanlara filtreli toz maskesi verilmemesi ve bu işlerde çalışanların periyodik olarak akciğer 
filmlerinin alınmaması hususlannm çalışanlar için hayati tehlike teşkil ettiği belirtilerek 4857 
sayılı İş Kanunu'nun 79 uncu maddesi uyannca işyerinin KAPATILMASI istenmiştir. 

Diğer işyerlerinde yapılan teftişler sonucunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve 
yapılan denetimlerdeki uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan işveren veya 
işveren vekillerine mevzuatımızla belirlenen kurallar çerçevesinde, gerekli yaptınmlar 
uygulanmıştır. 

Ülkemizde tekstil sektörü içerisinde faaliyet gösteren ve riskli bir iş kolu olan kot 
taşlama (kumlama) işlemine bağlı silikoz özellikle son yıllarda önemli bir sağlık sorunu 
haline dönüşmüştür. 

Ülkemizde silikoz vakalannın saptanması ve yeni ortaya çıkabilecek vakalann 
önlenebilmesi açısından kumlama yapılan işyerlerindeki mevcut durumun bilinmesi amacıyla*''* 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İstanbul Meslek Hastahklan Hastanesi ve Bu'r̂ sa * 
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Verem Savaş Derneği ortaklaşa "Kot Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma 
Koşulları ve Silikoz Sıklığını Araştırma Ortak Projesi"ni yürütmüştür. Proje; 23/05/2007 
Tarihli makam onayı ile başlamış, Haziran-Eylül 2007 tarihlerinde saha ölçümleri yapılmış ve 
01/05/2008 tarihi itibariyle raporu tamamlanmıştır. 

Araştırma kapsamında; İstanbul ve Tekirdağ/Çorlu bölgelerinde kot kumlama yapan 
işyerlerinde, çalışma ortamında toz konsantrasyon ölçümleri, çalışanlara anket, akciğer 
radyografisi ve solunum fonksiyon testi uygulanmıştır. Toplam 15 işyerinde 93 işçi çalışmaya 
dahil edilmiştir. Değerlendirmeye alınan 85 adet akciğer radyografisinden %38.8' inde 
silikozla uyumlu radyolojik bulgular saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar işverenlere ve İstanbul 
Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne iletilmiştir. 

"Kot Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşullan ve Silikoz 
Sıklığını Araştırma Ortak Projesi" kapsamında çalışanlara, işverenlere ve iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonellerine konu ile ilgili eğitim verilmekte ve vakaların 5 yıl süre ile 
Pnömokonyoz İzleme Birimi tarafından izlenmesi planlanmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortaklaşa 
hazırladığı "ILO/VVHO Silikozun Küresel Önlenmesi Programı" ile uyumlu olarak ülkemizde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ulusal Pnömokonyoz 
Önleme Eylem Planı" "Tozla Mücadele Komisyonu" na sunulmuş ve 07.12.2006 tarihinde 
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. "Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı" nın 
uygulanmasında üretimde asbest kullanan işyerleri ile kuvars öğütme ve kuvars ile kumlama 
yapılan işyerleri öncelikli pilot çalışma alanı olarak seçilmiştir. 

"Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı"nın "Kısa Vade" başlığı altında; İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) bünyesinde Pnömokonyoz İzleme Birimi 
kurulmuştur. Hekimler arasında pnömokonyoz farkındalığının artırılması amacıyla 
Pnömokonyoz İzleme Birimi tarafından Pnömokonyoz Tanı Rehberi hazırlanmış ve Tozla 
Mücadele Komisyonu üyelerince kabul edilmiş olup, ülkemizdeki işyeri hekimleri de dahil 
olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin kullanımına 
sunulmuştur. 

Kot kumlama sektörüyle ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla, Türk Toraks 
Derneği ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
yönetmeliklerde, işyerlerinde çalışanların korunması için alınması gereken koruyucu ve 
önleyici tedbirler düzenlenmiştir. 
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14- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir işyerine yönelik iddialara ve işçi haklan konusun
daki çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/4992) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından 
Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Sebahat TUNCEL 
İstanbul Milletvekili 

Arkas Holding'e bağlı Arser İş Makinaları Servis ve Ticaret A.Ş.'de çalışmakta olan 406 
işçinin 20 Haziran 2008 tarihi itibariyle Türk-İş'e bağlı Liman-İş sendikasına üye olduğu 
belirtilmektedir. İşçilerin sendikaya üye olduklarını öğrenen işverenin, bir gecede, yani 21 
Haziran 2008 Cumartesi günü üye olan işçileri bir başka kuruluşları olan Marport Liman 
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye geçirdiği ifade edilmektedir. İşverenin 24 Haziran günü 
5 işçiyi, daha sonra 15 Temmuz 2008 tarihinde ise 52 işçiyi işten çıkardığı ileri sürülmekte. 
İşveren bu şekilde Liman- İş'in sendika için yetki almasına da engel olmaya çalışmıştır. Buna 
karşın Liman-İşe üye diğer işçiler 16 Temmuz'dan itibaren iş bırakma eylemi başlatmıştır. 
Daha sonra işbaşı yapmak isteyen işçiler, kartlı sistemin değişmesinden kaynaklı limana 
giremeyip, işverenin iş kanuna göre tuttuğu tutanak doğrultusunda mağdur edilmişlerdir. 
Sonrasında işveren iş makinelerinin durması nedeniyle işçilere iş çağrısında bulunmuştur. 

Liman- İş Sendikası yetki başvurusunda bulunmuş, aynı zamanda işten atılan işçilerin işlerine 
geri alınmaları ve tazminat haklan için 15 Ağustos'ta yasal süreci başlatmıştır. Şuan itibariyle 
maddi koşulsuzluklanndan kaynaklı, 230 kadar sendika üyesi iş başı yapmıştır ve sendikanın 
açtığı ilk mahkemenin Eylül ayında başlayacağı ifade edilmektedir. 

İşçilerin karşı karşıya bulunduğu bir diğer önemli sorun da çalışma saatleri ve ağır çalışma 
koşullarıdır. İşe giriş yaptıklarında ayda 4 gün izin verileceğinin söylenmesine rağmen, işçiler 
ancak 20 günde bir gün izin alabilmektedirler. Yine üç vardiyalı sistemde çalıştıkları halde 
çoğu zaman fazladan bir vardiya daha çalıştırılmaktadırlar. İşyerinde bulunan iki tuvalet ve iki 
banyonun 500 işçinin ihtiyacını karşılamadığını belirtmektedirler. İşçiler normalin üstünde bir 
performansla çalıştırıldıklarını, işverenlerin sürekli 'hızlı çalışın' diye uyardıklarını ve bu 
nedenle iş kazalarının yaşandığı ifade ediliyor. En son 17 Ağustos'ta iki iş kazası yaşanmıştır. 
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Bu temelde 

1-Adı geçen şirketin sendikalaşmayı engellemek amacıyla Liman-Iş Sendikasına üye olan 
işçileri başka bir şirketin kayıtlarına geçirdiği iddiaları doğru mudur? 

2-Bakanlığınızca bu konu hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 

2-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesine göre; çalışanların sendika özgürlüğü ve 
sendikalaşma hakkının korunması için Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmaktadır? 

3-Ağır iş kollarında çalışan işçilerin aylık izin günleri ve çalışma saatlerinde yaşadıkları 
sorunlarla ilgili olarak herhangi bir denetleme yapılmakta mıdır? 

4-lş Kazalarının önlenmesine İlişkin Sözleşme uyarınca iş kazalarının önlenmesi için 
Bakanlığınızca ne tür çalışmalar yürütülmektedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı""": B.13.SGB.(M 1.00.00-610 ZSi^> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'e ait 7/4992 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
Bakan 

EK : 1 yazı 

-610 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL'İN 7/4992 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

İnşa sanayinde 4857 sayılı İş Yasası kapsamında yayınlanmış Yönetmelikler 
çerçevesinde; 

• Çalışma ortamında bulunan risklerin değerlendirilmesi, 
• Risklere bağlı iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi, 
• Kişisel koruyucu donanımların kullanımının değerlendirilmesi, 
• Basın ve yayın organları ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve verilecek İSG (İş 

Sağlığı ve Güvenliği) eğitimleri 
ile konuyla ilgili tarafların duyarlılığının artırılması amacıyla "Tersanelerde İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü ", İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
(İSGGM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM), 
Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Türkiye Liman (GİSBİR), Dok ve Gemi Sanayi İşçileri 
Sendikası arasında 25 Şubat 2008 tarihinde imzalanmıştır. 

Protokol hızla uygulamaya konmuş ve 05/03/2008 tarihinde başlatılan eğitimlerde asıl 
işveren ve alt işverenler öncelikli olmak üzere iş güvenliği uzmanı ve mühendislerden oluşan 
1057 kişiye eğitim verilmiştir. 22 kişilik guruplar halinde düzenlenen eğitimler 27/06/2008 
tarihinde tamamlanmıştır. 

19/06/2008 tarihinde İstanbul'da Sayın Başbakanımızın başkanlığında gerçekleşen ve 
gemi inşa sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıda alınan karar doğrultusunda, 
Bakanlığımız eğitim birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM) tarafından Tuzla tersane işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda derhal yeni 
bir eğitim planlaması yapılmıştır. Yapılan plan çerçevesinde; İSG Konusunda İşçilerin Görev 
ve Sorumlulukları, İSG'nin Genel Prensipleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Kaldırma 
araçları ile yapılan çalışmalarda İSG uygulamaları, Elektrikle yapılan çalışmalarda İSG 
uygulamaları, Yüksekte yapılan çalışmalarda İSG uygulamaları, Kaynak, raspa ve boya 
işlerinde İSG uygulamaları ve Parlayıcı/Patlayıcı Ortamlarda İSG Uygulamaları konularını 
kapsayan eğitim programı 14/07/2008 tarihi itibariyle başlatılmış olup, 29/08/2008 tarihinde 
tamamlanarak 16.841 işçiye ulaşılmıştır. 

Eğitim çalışmalarına paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından tersanelerde risk 
değerlendirmesi programlaması yapılmış olup çalışmalar başlatılmıştır. Tuzla Tersanelerinde 
başlatılan çalışmada bugüne kadar 39 tersanede 197 ağır metal, 379 toz, 28 gaz, 65 titreşim ve 
326 gürültü ölçümü yapılmıştır. Ayrıca Kişisel koruyucuların ilgili teknik düzenlemelerde 
belirtilen standartlara uygun olup olmadığının saptanması amacı ile 14 Tersanede inceleme 
çalışmaları yürütülmüştür. Bu incelemelerde baret, kaynak maskesi, eldiven, emniyet kemeri, 
toz maskesi, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı ve koruyucu gözlükler incelenmiş ve 
incelemeler sonucunda asıl işveren çalışanlarının % 4 ünde, taşeron çalışanlarının ise 
% 27 sinde teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler tespit edilmiştir. Ayrıca Tuzla 
tersaneler bölgesindeki 13 satış noktasında yapılan incelemelerde 56 ürünün % 48 inin 
güvenli, % 52 sinin ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. İnceleme ve ölçüm çalışmaları 
devam etmekte olup diğer işyerlerine de yaygınlaştırılacaktır. 

Diğer yandan, "Yakuplu Köyü Angurya Çiftliği Mevkii Büyükçekmece/İSTANBUL" 
adresinde kurulu Arser İş Makineleri Servis ve Ticaret A.Ş. ve aynı adreste bulunan Marport 
Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde işverenin, sendikal faaliyetleri 
engellemek amacıyla yasalara aykırı olarak önce 5 işçiyi, sonra da 52 işçiyi tazminatsız işten 
çıkardığı, 16 Temmuz günü 406 işçiyi işten uzaklaştırdığı, işbaşı yapmak isteyen işçilerinişer^ 
dönmelerinin engellendiği ve dışandan vasıfsız ve iş makinesi kullanma ehliyeti bulunmayanf/J 
liman hizmetlerini yapabilecek bilgi ve becerisi olmayan işçilerin çalıştınldığına/'u/§.k;nr-. 
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LİMAN-İŞ "Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası" tarafından 21/07/2008 
tarihinde Bakanlığımıza şikayette bulunulmuş ve şikayet konusu 24/07/2008 tarihinde İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sözkonusu iş 
yerinde yapılan denetimlerde, 

İşçilerin tamamının Arkas Holding bünyesinde faaliyetini sürdüren "Arser İş 
Makineleri Servis Tic.A.Ş." unvanlı işyerine işe girişlerinin yapıldığı, daha sonra adı geçen 
işverenlik ile "Maport Liman İşletmeleri Sanayi ve Tic.A.Ş." arasında 16/06/2008 tarihinde 
imzalanan sözleşmeyle, işçilerin tüm özlük haklarının 21/06/2008 tarihinde itibaren "Marport 
A.Ş." işyerine devredildiği, bu nedenle de "Arser A.Ş."nin liman içerisindeki tüm faaliyetinin 
sona erdiği, 

Belirtilen iddia konulan ile ilgili olarak, Türkiye Liman ve Kara Tahmil ve Tahliye 
İşçileri (Liman-İş) Sendikasının "Arser Makineleri Servis Tic.A.Ş." ve "Marport Liman 
İşletmeleri Sanayi ve Tic. A .Ş." hakkında, Bakırköy İş Mahkemelerinde dava açtığı, açılan 
dava konusunun Bakanlığımıza iletilen iddia konuları ile aynı mahiyette olduğu, 

Şikâyete konu olan 130 işçinin dava açmasına rağmen, daha sonra işverenliğe 
başvurarak yeniden işbaşı yaptıkları ve halen çalışmalarının sürdürdükleri, bu işçilerden bir 
çoğunun sendika üyesi oldukları, yeniden işbaşı yaptıkları sırada, kendilerine sendikadan 
istifa etmeleri veya davalarını geri almaları yönünde işveren tarafından herhangi bir şartın 
koşulmadığı, 40 işçinin dava açmadığı ve yeniden işbaşı yaptıkları, 21 işçinin yargıya 
başvurmadığı, işbaşı da yapmadığı, 9 işçinin iş sözleşmesinin ise hiç feshedilmediği, bu 
işçilerden 8'inin çalışmasını sürdürdüğü, 

İşyerinde gizli olarak ifadesi alınan işçilerin, işverenlikçe kendilerine sendika üyesi 
olunmaması yönünde herhangi bir telkinde bulunulmadığını ifade ettiği, bu itibarla başvuru 
dilekçelerinde yer alan iddia konularının yerinde olmadığı, konunun yargıya intikal ettiği, 
dolayısıyla idari yönden yapılacak bir işlemin olmadığı sonucuna varıldığı, 
belirlenmiştir. 

Çalışanların sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nca yapılan genel, kontrol ve inceleme denetimlerinde dikkate alınmaktadır. Keza 
ağır iş kollarında çalışanlara yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine 
dayanılarak çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin de uygulanıp uygulanmadığı 
yapılan denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır. 

İş kazalarının önlenmesine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği 
yönünden yapılan tüm denetimlerde amaç, proaktif yaklaşım çerçevesinde, olabilecek meslek 
hastalığı ve iş kazalarının önlenmesidir. 

Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 
çerçevesinde, Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak 4857 sayılı İş Kanunu 
uyannca yeni yönetmelikler çıkarılmış olup, bu yönetmeliklerde yer alan yaklaşımlar 
çerçevesinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sosyal tarafların da etkin katılımı 
sağlanarak, sektör bazında "Proje Teftişleri" yürütülmeye başlanılmıştır. 

Proje teftişi erindeki amaç, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 
gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak, işyerlerindeki ortak genel 
problemleri belirlemek ve tüm ilgili tarafların da katılımıyla, sorunlara çözüm önerileri ve 
tedbirleri ortaya koymak ve sektör ile ilgili veri toplamaktır. Proje teftişleri amacıyla sektör 
seçiminde de, iş kazalarının veya meslek hastalıklarının yoğun olduğu sektörler öncelikli 
olarak ele alınmaktadır. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmemesi, 
sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı tesis edilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta 
konu ile ilgili sosyal taraflar olmak üzere, toplumun her kesiminde oluşturulması için, gerekli 
her türlü çalışma ve hassasiyeti göstermektedir. 
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15.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 'nin, Sosyal Güvenlik Kurumundaki bazı bürokrat
ların çocuklarını sigortalatmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/4993) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
ÇELÎK. tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

(71 d^^ /l(r 
Soru 1: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel Uyar'm 13 ve 5 yaşındaki iki 
çocuğunu, emeklilik yaşını yükselten Sosyal Güvenlik Reformu olarak tanıttığınız yasanın 
yürürlüğe girmesinden önce, eski yasadan faydalanmak için sigortalı olarak tescil ettiği 
iddiaları doğru mudur? 

Soru 2: Bakanlığınızda Yeni Sosyal Güvenlik Yasasının olumsuzluklarından kurtulmak için 
çocuklannı veya yakınlarını usulsüz bir şekilde sigortalı olarak tescil ettiren başka bürokratlar 
var mıdır? 

Soru 3: Sosyal Güvenlik Kurumu, usulsüz olarak sigortalı yapılan küçük yaştaki birçok 
çocuğun tescilini iptal ederken üst düzey bürokratlarının çocuklarını neden atlamıştır? 

Soru 4: Çocuklannı gerçeğe aykın şekilde çalışıyor göstererek sigortalayan ve bu haksız 
uygulamanın iptal edilmesini engelleyen bürokratlannız hakkında soruşturma açılacak mıdır? 

Soru 5: Bu olayları içinize sindirerek olaya kansan bürokratlarınızla çalışmaya devam edecek 
misiniz? 

Soru 6: Bizzat hazırlanmasında görev alan bürokratlannız bile yasanın olumsuzluklarından 
kurtulmak için böyle bir yol izlerken, Sosyal Güvenlik Yasası neden eskisinden daha iyi hale 
getirilmiş gtbî reform olarak tanıtılmıştır? 

Soru 7: Bakanlığınızda, bu olayda olduğu gibi eş, dost, akraba, yandaş kayırmacılığı, 
vatandaşlar arasında ayırım yapma, bir başkasına avantaj sağlama gibi olayların önlenmesi 
içînMr çalışmanız olacak mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 ARALIK 2008 

Sayı :B.13.SGB.0.1-1.00.00-610 'L$i\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/4993) $ n « 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'ye ait 7/4993 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

c „ . Faruk ÇELİK , 
E K : l y a z ı B a k a n / 

AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE'YE AİT 7/4993 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan önce Sosyal Güvenlik 
Kurumu üst yönetimi Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile ilgili yapılan kayıt 
incelemesinde, Başkan Yardımcısı Veysel UYAR'ın çocuklarının sigortalı gösterildiği tespit 
edilmiş olup, konu ile ilgili açılan soruşturma devam etmektedir. 

Kanunun yaş ile ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden önce sigortalı gösterilen 
çocuklara ait bildirimler herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın incelenmektedir. 

Çocuk sigortalı bildirimlerinin incelenmesi herhangi bir şekilde engellenmemiştir. 
31/05/2008 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

2075 yılına kadar projeksiyonlar esas alınarak emeklilik sigortasının ana parametrelerinde ve 
ana parametreler dışında sosyal sigorta alanında farklı çalışma statülerini kapsayacak şekilde 
önemli değişiklikler içermektedir. Sağlık sigortası alanında da tüm nüfusu içine alan Genel 
Sağlık Sigortası bu yasa ile getirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu bakımdan 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ülkemizin geleceği açısından önemli bir 
reformdur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetleri herkese eşit, adil, şeffaf bir şekilde 
yürütülmektedir. Yasa ve usullere uygun olmayan iş ve işlemler hassasiyetle takip 
edilmektedir. 
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16.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki çalışma şartlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/4994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Faruk Çelik tarafından 
Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 96. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Sebahat TUNCEL 
İstanbul Milletvekili 

İstanbul'un Sefaköy ilçesinde 8 yıllık Desa çalışanı olan Emine Arslan'm sendikal çalışmalar 
yaptığı için, çalışma perforınansındaki düşüklük bahane edilerek 3 Temmuz tarihinde kıdem ve ihbar 
tazminatı, izin ücretleri ve çalışmış olduğu Haziran ayının maaşı ile 144 saatlik mesai ücreti 
ödenmeksizin iş akdi fesh edilmiştir. Emine Arslan'm kendisine yapılan haksızlığa karşı eyleme 
geçmesi ve kadın örgütlerinin bu eylemi desteklemesi sonucunda, Desa firmasmdaki işçilerin çok kötü 
koşullarda çalıştırıldıkları kamuoyuna yansımıştır. 

Çorlu'da Tabakhane, Düzce ve Sefaköy'de hazır giyim fabrikalarına sahip olup, çanta, 
cüzdan, deri mont ve deri giysilik üretimi yapan Desa Fabrikası bünyesinde 1200 işçi çalışmaktadır. 
İşçiler asgari ücret düzeyinde ücret alıp, ücret artırımı keyfi bir şekilde yapılmaktadır. Eşit işe eşit 
ücret ilkesi uygulanmadığı gibi, çalışma saatleri haftalık 45 saatin oldukça üzerinde olduğu, haftada üç 
gün "sabahlama" denen uygulamaların yapıldığı ve işçilerin sabahlamalarla birlikte 36 ile 40 saat 
sürekli çalıştırıldığı, yasal sürelerin çok üzerinde olan bu mesai uygulamalarının bordrolara 
yansıtılmadığı ve çalışanlara biri resmi olup diğeri gayri resmi olan iki ayrı ücret ödemesi yapıldığı 
bildirilmektedir. 

Sefaköy işletmesinde çoğu işçinin Pazar günü dâhil olmak üzere çalıştırıldıkları, işçilere çok 
özel durumlar olan ölüm, doğum, hastalık ve hamilelik sırasında bile izin verilmediği belirtilmektedir. 
Mesai saatlerine itiraz eden işçilerin işten atılmakla tehdit edildiği, 300 civarında bayan işçi 
çalıştırılmasına rağmen emzirme odası ve kreş gibi olanakların bulunmadığı, aynı durumun diğer 
işyerlerinde de söz konusu olduğu bilinmektedir. Özellikle Sefaköy fabrikasında işçilerin çalıştıkları 
ortamda havalandırma bulunmamasından dolayı işçilerin üretim sırasında kullanılan kimyasal içerikli 
maddelerin olumsuz etkisine maruz kaldıkları, işyerlerinde verilen yemeklerin kötü olmasından 
kaynaklı olarak işçilerin çoğunlukla dışarıdan kendi ceplerinden ödeyerek yemek yedikleri, 
tuvaletlerin yetersiz olduğu, tuvaletlerin çalışma süresi boyunca belli saatler dışında kapalı tutulmakta 
ve insan sağlığını tehdit edecek boyutta kirlilik arz ettiği, bizzat işçiler tarafından ifade edilmektedir. 
Desa'ya bağlı işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda herhangi 
bir tedbirin alınmadığı dile getirilmektedir. 

Deri İş Sendikası'nm Mart ayı içerisinde Desa İşletmesinin işçileri ile görüşmeye başlaması ve 
Nisan ayı itibariyle işçilerin sendikaya üye olması İşvereni rahatsız etmiş olup işçilerin sendika üyesi 
olduklarını öğrenilince, 29 Nisan tarihinden itibaren işçi çıkarılmaya başlanmıştır. Öncelikle işçilere 
sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılmış, sorgu odaları oluşturulmuş, 1 Mayıs'cla işyerine 
noter getirtilerek ustalar aracılığı ile tespit edilen işçiler istifaya zorlanmıştır. İstifa etmeyi kabul 
etmeyen 41 işçinin işine son verilmiştir. Düzce'de işten çıkartılan işçilerin çalışmış oldukları ayın 
ücretleri, mesai ücretleri, kıdem ve ihbarları ödenmeden iş akitleri feshedilmiştir. Sendika, Emine 
Arslan'm da dahil olduğu 38 işçi için geri iade davaları açmış olup bu sürecin işlediği ifade 
edilmektedir. 

İşverenin bu süre içerisinde sendikanın görüşme taleplerini geri çevirip, gerek kamuoyuna ve 
gerekse de üretim yaptığı diğer firmalara işçilerin işten atılmasında sendikal bir neden olmadığı 
şeklinde açıklamalar yapmaktadır. 
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1. Yukarıda ismi geçen Desa firması hakkında Bakanlığınız tarafından şimdiye kadar herhangi 
bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

2. İşçilerin sendikaya üye olmaları ve örgütlenmeleri önündeki engellerin kaldırılması ile 
işverenler tarafından, işçilerin örgütlenmeleri karşısında işten atılmalarını veya sendikaya üye 
olmaktan vazgeçmeye zorlanmalarını engellemek için Bakanlığınız tarafından bugüne kadar 
herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bu konuda bir çalışma yapmak 
gündeminizde var mıdır? 

3. İşlerinden uzaklaştırılan çalışanların iş yerlerine geri alınması ve sendikal örgütlenme 
haklarının yasal düzenlemeye kavuşması nasıl sağlanacaktır? 

4. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve bu tedbirlerin uygulanması konusunda bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

5. Bakanlığınızın bu ve benzeri iş kollarındaki taşeron tarzı çalışma sisteminin, Avrupa 
Ulkelerindekine benzer bir kısıtlamayla denetlenmesi yönünde bir girişimi var mıdır? 

6. ILO sözleşmesi ve AB ile uyum mevzuatı çerçevesinde yapılması vaat edilmiş olan iş yaşamı 
ile ilgili düzenlemeleri açıkça ihlal eden bu tür olaylara müdahale edilmemesi, Bakanlığınızın 
işverenler lehine açıkça tutum aldığı anlamına gelmiyor mu? Bu bir suç değil midir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610-2-^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/4994) 

2/Aral*2ö08 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8677 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'e ait 7/4994 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL'E AİT 7/4994 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak ve sürdürebilmek; üretim 
kalitesi, işyerinde verimlilik ve işçilerin memnuniyetini sağlama açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

2006 yılı SSK istatistikleri incelendiğinde "Deri ve Deriden Eşya Sanayi'nde 20.643 
işçi çalışmakta olduğu ve 99 iş kazasının meydana geldiği, bu kazalar sonucunda sürekli iş 
görmezlik sayısının 10 olduğu, ölümlü iş kazası sayısının da 2 olduğu görülmektedir. 

Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, özellikle iş kazalarının yoğun 
olduğu madencilik, inşaat ve gemi inşa sanayi gibi sektör temsilcileri ile ortaklaşa programlar 
düzenlemekte ve işçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve bilinç düzeylerinin 
artırılmasına yönelik kampanyalar düzenleyip eğitimler vermektedir. 

Önümüzdeki dönemde deri sanayinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
sorunlarını çözebilme adına sektör temsilcilerinin de katkı ve katılımları ile bir eğitim 
programı hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması için gerekli çalışmaların 
yapılması önceliklerimiz arasındadır. 

Düzce İli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Desa Deri Sanayi Ticaret A.Ş. 
işyerinde çalışan işçilerin sendikal haklarının ihlal edildiği, 41 işçinin işine mevzuata aykırı 
bir şekilde son verildiği ve sendikaya üye olmak isteyenlere baskı yapıldığı konularındaki 
Türkiye Deri-İş Sendikasının başvurusu; ILO Türkiye Temsilciliğinin 28.05.2008 tarihli 
yazılan ile Bakanlığımıza iletilmiş ve şikayet konularının incelenmesi amacıyla 27.06.2008 
tarihinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Ayrıca Halkalı Cad. No: 208 Sefaköy/İSTANBUL adresinde kurulu bulunan Desa 
Deri San ve Tic.A.Ş. unvanlı işyeri ile ilgili olarak Deri İş Sendikasının başvurusu 
02/09/2008 tarihinde İstanbul İş Teftiş Grup Başkanlığına intikal ettirilmiş olup, başvuru 
dilekçesi kasım/2008 ayı teftiş programına alınmıştır. 

Demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın en önemli göstergelerinden birini 
örgütlenme özgürlüğü oluşturmaktadır. Anayasamız ve ulusal mevzuatımız ile ülkemizin de 
taraf olduğu İnsan Haklan Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa 
Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası metinler ile Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)' nun onayladığımız muhtelif sözleşmelerinde tüm çahşanlann sendikal örgütler 
kurmalan, bu sendikalar ile üst kuruluşlannın amaçlan doğrultusunda etkinliklerde 
bulunabilmeleri kabul edilmiştir. 

Anayasa'nın 51 inci maddesinde ise, sendikalara üye olmak ve üyelikten aynlma 
hürriyeti tanınmış ve hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten aynlmaya 
zorlanamayacağı, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 20 nci maddesinde on altı yaşını 
doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlann işçi sendikalanna üye olabilecekleri, 22 
nci maddesinde, sendikaya üye olmanın serbest olduğu, hiç kimsenin sendikaya üye olmaya 
ve olmamaya zorlanamayacağı hüküm altına alınmış, 31 inci maddesinde ise iş ilişkisi 
sırasında sendikal aynmcıhk yapılmasının hukuki yaptınmı düzenlenmiştir. 

Çahşanlann sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yapılan genel, kontrol ve inceleme denetimlerinde dikkate alınmaktadır. Keza 
ağır iş kollannda çalışanlara yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine 
dayanılarak çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin de uygulanıp uygulanmadığı 
yapılan denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır. 

İş kazalannın önlenmesine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği 
yönünden yapılan tüm denetimlerde amaç, proaktif yaklaşım çerçevesinde, olabilecek meaJek1^ 
hastalığı ve iş kazalannın önlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 
çerçevesinde, Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak 4857 sayılı İş Kanunu 
uyarınca yeni yönetmelikler çıkarılmış olup, bu yönetmeliklerde yer alan yaklaşımlar 
çerçevesinde Başkanlığımız tarafından sosyal tarafların da etkin katılımı sağlanarak, sektör 
bazında "Proje Teftişleri" yürütülmeye başlanılmıştır. 

Proje teftişlerindeki amaç, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 
gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak, işyerlerindeki ortak genel 
problemleri belirlemek ve tüm ilgili tarafların da katılımıyla, sorunlara çözüm önerileri ve 
tedbirleri ortaya koymak ve sektör ile ilgili veri toplamaktır. Proje teftişleri amacıyla sektör 
seçiminde de, iş kazalarının veya meslek hastalıklarının yoğun olduğu sektörler öncelikli 
olarak ele alınmaktadır. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmemesi, 
sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı tesis edilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta 
konu ile ilgili sosyal taraflar olmak üzere, toplumun her kesiminde oluşturulması için, gerekli 
her türlü çalışma ve hassasiyeti göstermektedir. 

Bakanlık olarak, çalışmalarımızda ülkemiz koşulları yanı sıra ILO ve AB normları 
öncelikle göz önünde bulundurulacak konulardır. Bireyin temel haklarından olan sendikal 
hakların daha da geliştirilmesi hedefimizdir. Nitekim sendikal hakların genişletilmesini 
öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindedir. 

17.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5144) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik 
tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tûzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fatma KURTÜTJAN ; 

Van Milletvekili 
Yeterli gelir düzeyine sahip olmayan aileler, ekim ve hasat zamanlarında, tarımsal işgücüne 

ihtiyaç duyulan yörelere göç ederek iş aramaktadırlar. Bu göçlerin büyük bir bölümü Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi istihdam alanlarının yok denecek kadar yetersiz olduğu ve 
ücretli tarım işçiliğinin sürekli olmadığı bölgelerden, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
bölgelere doğru olmaktadır. Bu alanda çalışan vatandaşlarımız, güvencesiz olarak 
çalışmaktadırlar. Başbakanlık tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik raporuna göre, Türkiye'de 
ki yoksulluğun en yaygın olduğu kesimin geçici mevsimlik işçiler olduğu açıklanmıştı. Sosyal 
güvenlik sisteminin dışında olan bu insanlar arasında yoksulluk oranı %60'ları geçmiş 
durumdadır. Ülkemizde, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının, ücret, konut ve 
beslenme olanaklarının oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yetersizlik işçilerin yaşam 
düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Günlük 20 YTL bile alamayan işçilerin beslenme ve 
barınma koşulları da buna paralel olarak normal düzeyin çok altındadır. Aynı zamanda tarım 
kesiminde çalışanlar için düzenlenmiş bir iş yasası olmadığı gibi, işçilerin gerek kendi 
yörelerinden gerekse çalışma için geldikleri yörelerdeki çalışma koşullan Sosyal Sigortalar 
Yasası'nın sağladığı olanaklardan yararlanılmasını engellemektedir. Mevsimlik işçilerin 
küçümsenmeyecek bir kesimini de ilköğretim çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Ders yılının 
başladığı ayda mevsimlik tarım işçisi çocuklar tarlalarında çalışmaya devam ediyor. Sezon her 
yıl eğitim öğretim yılı sona ermeden başlıyor, okullar açıldıktan sonra da sürüyor. Tüm bu 
olumsuzlukların yanında gidişlerde ve dönüşlerde meydana gelen trafik kazaları ise nerdeyse 
doğal bir durum olma haline gelmiştir. Ulaşım olanaklarını da kendi çabalarıyla yaratmaya 
çalışan işçilere, kamyon kasalarında balık istifi gibi bölgelere gitmekten başka çare kalmıyor. 
Gidişlerde ve dönüşlerde kullanılan araçların uzun yol koşullarına uygun olmamsı ve ulaşımı 
ucuza getirmek için 17 kişilik bir araçta 30 kişinin yolculuk yapması onlarca kazanın meydana 
gelmesine ve bunun sonucu olarak onlarca mevsimlik işçinin hayatını kaybetmesine sebep 
olmaktadır. Ekranlarda bir ailenin bir kamyon kasasında nerdeyse bütün fertleriyle kaza sonucu 
hayattan kopuşunu, soruna çözüm arayışı içine girmeden çaresizlikleriyle yüz yüze bırakarak 
izlemekteyiz. 
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Bu bağlamda 

1- İş Yasası kapsamına mevsimlik işçileri alacak şekilde bir kanun değişikliği yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- AB normlarına uygun hale getirilen ve 06.04.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların durumu ile uyumlu mudur? 

3- 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mevsimlik işçi sayısı kaçtır? 
Bunların kaçı çocuktur? 

4- Türkiye genelinde mevsimlik işçi olarak çalışan işçi sayısı hakkında elinizde bir veri 
bulunmakta mıdır? 

TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

2." Ura». 
Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610-2-SI& 5 6 9 ft ? 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ( 7/5144) ° ' 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8964 sayılı yazınız. 

Van Milletvekili Fatma KURTULAN'a ait 7/5144 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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VAN MİLLETVEKİLİ FATMA KURTUL AN'İN 7/5144 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

4857 sayılı İş Kanunu 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun 2 nci maddesine göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek 
kişiye "işçi", işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşlara "işveren", işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye de "iş ilişkisi" denilmektedir. 

Aynı Kanunun 1 inci maddesinde, bu kanunun 4 üncü maddesindeki istisnalar dışında 
kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu kanunun 10 uncu maddesine göre de, nitelikleri bakımından en çok 30 iş 
günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla süren işlere sürekli iş denilmektedir. 

Geçici ve mevsimlik olarak istihdam edilen işçiler de 4857 sayılı İş Kanunu'mın 2 nci 
maddesine göre, bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan sürekli 
işçi konumundadır. 

Nitekim, yerleşik Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin Kararlarına göre de, işyerinde 
birbirini izleyen belirli süreli hizmet akitleriyle başka bir ifadeyle zincirleme sözleşmelerle 
çalıştırılan işçilerin başlangıçtan itibaren süresi belirli olmayan hizmet akdi ile çalıştığının 
kabulü gerektiği belirtilmektedir. 

Yine, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "İstisnalar" kısmının 4. maddesinin (b) şıkkında 
"50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin" yapıldığı işyerlerinde veya 
işletmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz" hükmü yer almaktadır. Yani İş Kanunu 50 
ve daha az işçi çalıştırılan tarım işletmelerini kapsamamaktadır. 

Dayanağım 4857 sayılı İş Kanunu'ndan alan "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çocuk ve genç işçilerin çalışma yaşamına ilişkin 
oldukça kapsamlı düzenleme sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre; 

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, 
fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma 
şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir. 

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci Maddesi gereğince, 18"" 
yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını/ 
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 
yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve 
çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştınlamayacaklan İşler, Çocuk ve 
Genç İşçilerin Çalıştırılma Esaslarına göre; 

Madde 5 —Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince 
güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve 
yetenekleri dikkate alınır. 

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki 
başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili 
makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak 
işlerde çalıştırılabilirler. 

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler 
konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını ternje 
edeceklerdir. 
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Uluslararası anlaşmalar kanun hükmünde olup, Ülkemiz, "En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması"na İlişkin 182 Sayılı ILO 
Sözleşmesini 2001 yılında onaylamıştır. 

Bu Sözleşmeye göre her üye ülke kendi en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğini 
tanımlayacak ve ulusal bir eylem planı hazırlayacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar 
Dairesi tarafından Uluslararası Çalışma Orgütü'nün 182 sayılı sözleşmesinde belirtilen 
doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla çocuk işçiliğinin en körü 
biçimlerinin, ortadan kaldırılmasına yönelik olarak "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin 
Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi" hazırlanmıştır. Bu program ile çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve 
takvimlendirilmiş bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Hazırlanan bu program ile çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri 
oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin 
artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle başta 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin 10 yıllık bir zaman periyodu 
(2005-2015 dönemini kapsamaktadır) içinde önlenmesini temel hedef olarak belirlenmiştir. 

Programa göre öncelikli hedef gruplar "Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı 
Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma" olarak belirlenmiştir. "Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi" nin Başbakanlık 
genelgesi olarak yaymlanabilmesi için gerekli çalışmalar halen devam etmektedir. 

ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası Çalışma Bürosu'nun mali desteğiyle Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Dairesi ile Milli 
Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda IMPAQ firması tarafından 
yürütülen "Türkiye'de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele-(Tarladan Okula)" projesi. 
(2004-2008) 6 ilimizde (Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Ağrı, Mardin) uygulanmıştır. 

Bu proje ile; mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan veya çalışma riski taşıyan 10.000 
çocuğun çalışma hayatından alınarak uygun eğitim programlarına yönlendirilmesi, ailelerin 
istihdam imkanları ile sosyal yardım ve hizmetlere erişimlerinin artırılması, çocuk işçiliğinin 
çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çocukların, ailelerin ve toplumun bilinç ve 
duyarlılığının artırılması hedeflenmiştir. Proje Ekim 2008'de tamamlanmıştır. 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanhğı'nın Ekim/2008 verilerine göre Türkiye'de 
mevsimlik işçi sayısı 5.396'dır. 
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18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat'taki eczacıların reçete işlemlerine ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5146) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Leşat DOĞRU 
Tokat Milletvekili 

Soru: Tokat İlindeki Eczacılar her ay sonu itibarı ile bütün reçetelerini Samsun 
Sosyal Güvenlik Kurumuna taşımaktadırlar. Bu durum eczacılar için büyük külfete 
neden olmaktadır. Sosyal Güvenlik Tokat İl Müdürlüğüne reçetelerin kabui edilmesi 
ile ilgili birim kurmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B. 13.SGB.0.11.00.00-610 **>& 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/5146) 

'̂ " Aral* 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/10/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-8964 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU'ya ait 7/5146 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ DR.REŞAT DOĞRU'NUN 7/5146 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı 
hizmet anlayışının gereği olarak, açılması düşünülen Sosyal Güvenlik Merkezleri ve Sağlık 
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin tüm Türkiye genelinde doğru yerlerde kurulmasına özen 
gösterilmektedir. 

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 31.10.2008 tarih ve 
2008/443 sayılı kararıyla sağlıkta ödeme işlemlerinde etkin denetim ve kontrolün sağlanması 
için iş yoğunluğu, reçete ve fatura sayılan, sağlık hizmet sunucu sayılan, coğrafi şartlar ve 
ulaşım imkanlan gibi kriterler göz önüne alınarak 15 ilimizde daha sağlık sosyal güvenlik 
merkezinin kurulmasına karar verilmiş olup, sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulması 
belirlenen 15 il arasında Tokat ili de yer almaktadır. 

19.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, Tarım Kredi Kooperatiflerinde veteriner 
hekim istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
cevabı (7/5205) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu, Konya Selçuk Üniversitesi 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile Konya Selçuk 
Üniversitesinde gerçekleştirilen yaklaşık bir aylık eğitim neticesinde 
147 adet Ziraat Mühendisi Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
ile Bölge Birlikleri bünyesinde göreve başlamayı hak etmişlerdir. 

1. Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde halen görev 
yapan kaç adet Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim 
bulunmaktadır ? 

2. Bu eğitime niçin Veteriner Hekimlerde alınmamıştır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Veteriner Hekim ihtiyacı 
bulunmamak tamıdır ? 

3. Benzer bir organizasyonla Veteriner Hekimlerinde böyle 
bir eğitime alınmaları suretiyle sonucunda Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde görev almalarını uygun bulur 
musunuz ? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ ^%$g flo ADAfTl? «İM 
KONU: Yazılı Soru Önereesi v a M " " L , K ZOOP 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 27.10.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.O. 
10.00.02-7/5205-9138/19486 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN' a ait 7/5205 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKİ 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/5205 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Ramazan Kerim ÖZKAN 
Burdur Milletvekili 

Esas no : 7/5205 

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu, Konya Selçuk Üniversitesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
işbirliği ile Konya Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilen yaklaşık bir aylık eğitim neticesinde 
147 adet Ziraat Mühendisi Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Bölge Birlikleri 
bünyesinde göreve başlamayı hak etmişlerdir. 

SORU 1) Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde halen görev yapan kaç adet Ziraat Mühendisi 
ve Veteriner Hekim bulunmaktadır ? 

SORU 2) Bu eğitime niçin Veteriner Hekimlerde alınmamıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Veteriner Hekim ihtiyacı bulunmamak tamıdır ? 

SORU 3) Benzer bir organizasyonla Veteriner Hekimlerinde böyle bir eğitime alınmaları 
suretiyle sonucunda Tarım Kredi Kooperatiflerinde görev almalarını uygun bulur musunuz? 

Soru önergesindeki konulara ilişkin olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürlüğünden alman soru cevaplan aşağıda ver almaktadır; 

CEVAP 1) Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde halen görev yapmakta olan toplam 12 
Veteriner Hekim ve 1029 Ziraat Mühendisi bulunmaktadır. 

CEVAP 2) Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı gereğince ilk defa işe alınan personel eğitime 
tabi tutulmuş olup, ihtiyaç doğrultusunda yeni göreve başlatılan Memur ve Ziraat Mühendisleri 
için eğitim düzenlendiğinden Veteriner Hekimler bu eğitime alınmamıştır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin yıllık eğitim planı çerçevesinde Bölge Birliklerinin talepleri 
doğrultusunda çalışan tüm personel için eğitimler düzenlenmektedir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda belirlenen 2008 yılı norm 
kadro çalışmaları neticesinde Veteriner Hekim ihtiyacı bulunmamaktadır. 

CEVAP 3) 2009 yılı Norm kadro çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç olması halinde, Veteriner 
Hekimlerin göreve başlatılması durumunda Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı gereğince 
eğitim yapılabilecektir. 
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20.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, SGK'nın sağlık hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

' Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.10.2008 

n ARŞTAN v) 
Muğla Milletvekili ' 

2008 yılında kaç SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigortalısı özel hastanelerden hizmet 
satın almıştır? Bakanlığınız tarafından bu hizmet alımı için özel hastanelere ödenmesi 
gereken miktar nedir? Özel hastanelere bu miktarın ne kadarı ödenmiştir? 
2008 yılında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tarafından Devlet Hastaneleri'nden alınan 
sağlık hizmeti tutarı nedir? Toplam kaç kişi bu hizmetten yararlanmıştır? Bu hizmet 
alımları nedeniyle kaç devlet hastanesine ne kadar borç bulunmaktadır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı" i B. 13.SGB.0.J1.00.00-610 ^-^{Lİ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

t-W*' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9042 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'a ait 7/5216 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ ARSLANTN 7/5216 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2008 YILI SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI ÖDEMELERİ 

DEVLET HASTANELERİ 
ÖZEL HASTANELER 

Tahakkuk 
Edilen Hasta 
Takip Sayısı 
(Eylül Dahil) 

104.918.056 
42.354.274 

2008 Yılı İçerisinde Yapılan 
Ödeme Tutarı (Eylül Dahil) 

Milyon YTL 

5.635,00 
3.307,00 

NOT: I. Meduta sisteminden 01.01.2008 tarihinden itibaren veriler SSK. Bağ-Kur. Emekli Sandığı bazında ayrı ayrı 
çekilememekledir. 
2. Tabloda yer alan veriler Ocak-Evlül 2008 dönemini kapsamakladır. 

Özel Hastaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına teslim edilen 
faturalar teslim edildiği ayın 15 inci gününden itibaren 45 gün içinde Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara göre incelenerek ödemeye hazır hale getirilir. Fatura 
incelemesinin 45 gün içerisinde tamamlanamaması durumunda ise Kurumca belirlenen 
usul ve esaslar doğrultusunda Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına fatura bedelinin ilaç ve 
tıbbi malzeme bölümü dışında kalan tedavi kısmı için avans veya kredi ödemesi 
yapılır. İlaç ve tıbbi malzeme bölümünün ise incelemesinin 15 gün içinde 
tamamlanmaması durumunda ise 15 iş günü sonunda avans ödemesi yapılmaktadır. 

Sağlık uygulama tebliğinin yukarıda belirtilen ilgili bu hükmü doğrultusunda 
kuruma teslim edilen faturalann, en geç 45 gün içerisinde incelemesi bitirilerek yada 
incelemesi yapılamadıysa avans ödemesi yöntemiyle ödemeleri yapılır. 

Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda kuruma gönderilen 
faturalardan her branş için ayrı düzenlenen icmal listesindeki hasta sayısı, ayaktan ve 
yatarak tedaviler için kurum tarafından belirlenen oranlarda basit rastgele örnekleme 
yöntemiyle bilgi işlem sistemi aracılığıyla örneklenir. Örnekleme sayısı 10 adetin 
altında çıkması durumunda ise bu branş için en az 10 hastaya ait hizmet detay belgesi 
ve bunlara ait fatura eki belgeleri incelenir. Örnekleme yöntemini kabul eden sağlık 
sunucuları sadece örnekleme ile tespit edilen fatura ve ekleri, örneklemeyi kabul 
etmeyenler ise tüm fatura ve ekleri fatura inceleme birimlerine gönderir. İcmal listesinin 
toplam tutarından örneklerde bulunan hata oranı kadar tutar düşülecektir. Sağlık 
Hizmeti Sunucusu Kurum tarafından bildirilen hata tutarını ve hatalara ilişkin hususları 
inceleyerek kabul veya itiraz yolundaki kararını faksın ve elektronik iletinin 
gönderildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde bildirecektir. İtiraz edilmesi halinde 
2007/46 EK-2 genelgesi ile düzenlenen komisyonlarca, karara bağlanır. 

Özel hastanelerin 2007 yılında göndermiş olduğu fatura bedellerinin bazılarının 
ödenmesi 2008 yılının ilk aylarında yapılmış olup, Özel Hastanelere 2008 yılının ilk 8 
ayında yapılan ödeme tutarları ile fatura tutarları arasında bu nedenle fark 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımız ile, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından (1,2 
ve 3. basamak) sağlanan tedavi hizmetlerinin bedelinin belirli bir ödeme planı 
çerçevesinde ödenmesi ile ilgili olarak 12.02.2008 tarihinde yapılan protokol gereğince 
01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 yılı linçi basamak için 780 Milyogi 
YTL, 2 inci ve 3 üncü Basamak Devlet Hastaneleri çin 6.487 Milyon YTL olmak üzerek, 
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toplam 7.267 Milyon YTL ödeme yapılacaktır. 2007 yılında yapılan protokol gereğince 
Sağlık Bakanlığına yapılması gereken 2007 yılma ait 150 Milyon YTL borç ödemesi 
Ocak 2008 tarihinde yapılmış olup, 2008 yılı ödeme tutarına dahil edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara yapılacak ödemelerin dağıtım 
planlarının yapılması Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
düzenlenmektedir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığına ait hastanelere Kurumun herhangi 
bir borcu bulunmamaktadır. 

SSK VE BAĞ-KUR GENEL SAĞLİK SİGORTASI PRİM GELİRLERİ 

YILLAR 

2007 
2008 

ZORUNLU 
SİG.SAYISI 

8.505.390 
9.117.005 

SSK 
TARIM 

(2925 S.K) 

215340 
198.000 

TOPLAM 

8.720.730 
9.315.005 

GENEL 
SAĞLİK 

SİGOR.PRİMİ 
(MİLYON YTL) 

9.379 
7.953 

ZORUNLU 
SİG.SAYISI 

2.283.059 
2.247.030 

BAĞ-KUR 
TARIM 

(2925 S.K) 

1.093.241 
1.147.363 

TOPLAM 

3.376.300 
3.394.393 

GENEL SAĞLIK 
SİGOR.PRİMİ 
(MİLYON YTL 

2.258 
1.787 

/ 2008 yılında SSK için Ağustos, Rağ-Kur için de Eylül ayma kadar olan rakamlar esas alınmıştır. 
2- SSK için 2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalıları için yıllık primler 180 üzerinden alındığından, her yıl için 

sağlık primleri 180 gün üzerinden hesaplama yapılmıştır. 

21.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, yurt dışındaki mevduatın ülkemize çekilmesine yönelik ça
lışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/5297) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Tayyip ERDOĞAN 

h 
Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Maliye Bakanı sayın UNAKITAN, (yurtdışındaki Türk Vatandaşlarının 
mevduatlarının Türkiye'ye getirilmesi amacıyla, Hükümet olarak bir tasarı 
hazırladıklarını, bu paraların ülkeye getirilmesinde, onlarla ilgili herhangi bir 
inceleme yapılmayacağını, herhangi bir şey sorulmayacağını) açıklamıştır. 

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının yani gurbetçilerimizin mevduatları, 
yıllarca en ağır işlerde çalışarak, alınteri ile kazandıkları birikimlerinden 
oluşmaktadır. Dolayısıyla, mevduatlarını ülkeye getirmeleri durumunda, onlarla 
ilgili herhangi bir inceleme yapılmaması ve herhangi bir şey sorulmaması 
doğru bir uygulamadır. Esasen, gurbetçilerimizin buna ihtiyaçları da yoktur. 

Ancak, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki bankalarda yatan paralarının 
önemli bir bölümü, (gurbetçiler ve yasal kazanımlar dışında) yasadışı yollardan 
elde edilen suç paralarıdır. Özellikle kaçakçılık, yolsuzluk ve rüşvet paraları, 
yurtdışındaki bankalarda tutulmaktadır Dolayısıyla, sayın UNAKITAN'ın sözünü 
ettiği tasarıda, gurbetçilerimizin alınteri ve diğer yasal kazanımlardan oluşan 
mevduatlarla, suç unsuru kirli mevduatların aynı statüde olup olmayacağı 
hususu kafaları karıştırmaktadır. 
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Kaldı ki, sayın UNAKITAN'ın yurtdışındaki mevduatlara ilişkin yaptığı 
açıklamanın da, gurbetçilere ve yurtdışındaki yasal mevduat sahiplerine mi, 
yoksa kirli mevduat sahiplerine mi yönelik olduğu da anlaşılamamıştır. 

1 - Hazırlanmakta olan tasan ile; Türk vatandaşlarının yurtdışındaki 
mevduatlarını ülkeye getirmeleri için sağlanacak avantajlardan, suç 
paralarından oluşan mevduatlarda yararlanacak mı? Gurbetçilerimizin alınteri 
ve diğer yasal kazanımlardan oluşan mevduatlarla, kirli mevduatlar aynı 
statüde mi olacak? 

2- Kriz bahanesi ve bu yöntemle, kara para aklama operasyonu mu 
başlatacaksınız? 

T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı :B.07.0.MSK.O-10-010.01.05-I3S£K 05/12/2008 
Konu: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-96-13/4570 sayılı yazısı 

b) Devlet Bakanlığı Makamı'nın 24.11.2008 tarihli ve B.02.0.006-16/1213 sayılı 
yazısı 

İlgi (a) da kayıtlı yazıda, izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından tevcih edilen 
yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 14.11.2008 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5297-9176719551 sayılı yazısı ilgi tutularak 
Devlet Bakanlığı Makamı'na iletilmiş olup, konunun Bakanlığımızı ilgilendirmesi 
nedeniyle söz konusu soru önergesi Devlet Bakanlığı Makamı'nın ilgi (b) de kayıtlı 
yazıları ile gereği için Bakanlığımıza gönderilmiş bulunmaktadır. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından tevcih edilen 13.10.2008 tarihli yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamaya aşağıda yer verilmiştir. 

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandınlması Hakkında Kanunun birinci 
maddesinde Kanunun amacının; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan 
para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye 
kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin 
özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle 
işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak olduğu açık bir şekilde 
hüküm altına alınmış olup, suç gelirlerinin de bu kapsamda değerlendirileceğine ilişkin 
anılan Kanunda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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22.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, İŞKUR 'un meslek edindirme kursları için hizmet alım
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5314) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 10.10.2008 

/ * WratÖZKAN C^~\_ 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

İŞKUR tarafından verilen meslek edindirme kursları için hizmet alımı yapılmaktadır. 

1) Hizmet alımı hangi yöntemle yapılmaktadır? 

2) Halen hizmet veren firmalar nelerdir? 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

II kik 
Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610 X*2£> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/5314) O 6 £ 7 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20/10/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2377 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'a ait 7/5314 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ MURAT ÖZKAN'IN 7/5314 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizlerin, iş piyasasında istihdam imkanı fazla olan 
mesleklerde yetiştirilerek işyerlerinde iş bulabilmelerini kolaylaştırmak veya kendi işlerini 
kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, meslek edindirme, meslek geliştirme ve meslek 
değiştirmeye yönelik Türkiye İş Kurumu koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü yetiştirme 
kurslarına ilişkin hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) 22 nci maddesinin 
(I) bendi gereğince "doğrudan temin yöntemiyle" yapılmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması 
amacıyla, Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim hizmeti satın alınan kurumlar ve kuruluşlar 
aşağıda belirtilmiştir. 

A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim/öğretim kurumlan, 
B) Üniversiteler, 
C) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumlan Kanununa göre kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim 
işletmeleri, 

D) Eğitim için yeterli mekana, donanıma, ekipmana ve kurumsal deneyime sahip 
olup, eğitim vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yetki verilen; 
• Özel kesim işyerleri, 
• Özel eğitim fırmalan, 
• Özel mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 
• İşçi ve işveren meslek kuruluşlan, meslek birlikleri ve meslek odalan, 
• Dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlan, 
• Döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan banka ve kuruluşlar ile 

bunlara bağlı işyerleri. 

23- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, SSK ve Bağ-Kur 'lulardan alınan sağlık primlerine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5316) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılanmla arz ederim. 15.10.2008 

1- 2007 yılında SSK ve Bağ-Kur'a kayıtlı kaç kişiden toplam ne kadar sağlık primi elde 
edilmiştir? 

2- 2008 yılında SSK ve Bağ-Kur'a kayıtlı kaç kişiden toplam ne kadar sağlık primi elde 
edilmiştir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

2510 Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ( 7/5316) 

ir 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14/11/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9158 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'a ait 7/5316 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 
Faruk ÇELİK 

Bakan 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ ARSLAN'IN 7/5316 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2007 ve 2008 yılında SSK ve Bağ-Kur'a kayıtlı kişi ve sağlık primi gelirlerini 
gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. 

YILLAR 

2007 
2008 

SSK (Eylül/2008 itibariyle) 
ZORUNLU 

SİGORTALI 
SAYISI 

8.505.390 
9.163.639 

TARIM 
(2925 S.K) 

215.340 
199.000 

TOPLAM 

8.720.730 
9.362.639 

GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI 

PRİMİ 
(MİLYON YTL) 

9.379 
8.812 

* SSK. için 2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalıları için yıllık primler 180 üzerinden alındığından, 
her yıl için sağlık primleri 180 gün üzerinden hesaplama yapılmıştır. 

YILLAR 

2007 
2008 

BAĞ-KUR (Ekim/2008 İtibariyle) 
ZORUNLU 

SİGORTALI 
SAYISI 

2.283.059 
2.125.518 

TARIM 
(2926 S.K) 

1.093.241 
1.137.405 

TOPLAM 

3.376.300 
3.362.923 

G E N E L SAĞLIK 
SİGORTASI 
PRİMLERİ 

(MİLYON YTL) 
2.258 
1.676 

** 2008 yılı Genel Sağlık Sigortası Primi nakit akım tablolarından alınan tahsilat rakamları olup, 10 aylık fiili 
gerçekleşmelerdir. 
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24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'in, İznik Stadyumunun hizmete açılmasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/5357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

KATAMAN 
illetvekili 

Bursa İli İznik İlçesi futbol stadyumu onarım maksadıyla kazılmış ve iki yıldır 
yapılmamıştır. Bu nedenle İznik Amatör Spor Klübü maçlarım deplasmanda oynamaktadır. 
Bu durum sporu her açıdan olumsuz etkilemektedir. 

Buna göre; 

1- Bursa İli İznik İlçesi futbol stadyumu ne zaman hizmete açılacaktır? 

2- Olimpiyatlardaki başarısızlık sonucunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediyeler 
birbirilerini suçlamış, suçlu ortaya çıkmamış fakat ortada bir başarısızlık kalmıştı. 
İznik Stadının iki yıldır kapalı olmasının suçlusu kimdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005^3 ^ 
Konu : Soru Önergesi <ö2_/12/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 14.11.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5357-9233/19639 sayılı yazınız. 
b) 28.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/665 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN' in tarafımdan 
cevaplandırmasını istediği 5357 esas no'lu soru önergesine Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

'Murat BAŞESGİOĞLU 
EK: İlgi (b) yazı f D e v , e t B a k a n ı 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/ 6&5~ 

Konu: Soru Önergesi.. /? <& • ti • %€£'%? 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 19.11.2008 tarih ve B.02.0.005/2255 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Sn. İsmet BÜYÜKATAMAN'a ait 5357 
no'lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

*N f̂vW-— 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ATALAY 
EK: Soru Önergesi Cevabı Genel Müdür 

Bursa Milletvekili Sn. İsmet BÜYÜKATAMAN'ın Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGİOĞLU 'na tevcih ettiği 5357 nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

Bursa İli İznik İlçesi futbol stadyumu onarım maksadıyla kazılmış ve iki yıldır 
yapılmamıştır. Bu nedenle İznik Amatör Spor Kltibü maçlarım deplasmanda oynamaktadır. 
Bu durum sporu her açıdan olumsuz etkilemektedir. 

Buna göre; 

1- Bursa İli İznik İlçesi futbol stadyumu ne zaman hizmete açılacaktır? 

2- Olimpiyatlardaki başarısızlık sonucunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediyeler 
birbirilerini suçlamış, sucju ortaya çıkmamış fakat ortada bir başarısızlık kalmıştı. 
İznik Stadının iki yıldır kapalı olmasının suçlusu kimdir? 

CEVAP: 
İznik ilçesi futbol sahası drenaj, çimleme ve tribün onarım inşaatı işi 21.08.2007 

tarihinde yıllara sari olarak İl Müdürlüğünce ihale edilmiş ve işin bitim tarihi ise sözleşme 

gereği 15.02.2009 olarak belirlenmiştir. 30.10.2008 tarihi itibariyle tribün ve soyunma 

odalarının bakım ve onarım işleri tamamen bitirilerek hizmete açılmış, çim yüzeyli futbol 

sahasının sulama ve altyapı işleri bitirilmiş, çim ekimi işlemleri tamamlanmıştır. Ancak, yeni 

ekilen çim sahanın bakımı yapılmakta olup, saha futbol oynanabilir duruma geldiğinde 

müsabakalara açılacaktır. İş süresinden 3,5 ay önce 30.10.2008 tarihi itibari ile bitirilmiştir ve 

kabul işlemleri yapılacaktır. 
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25.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/5384) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim 

15/10/20008 / 

'Âv. RıdvarfTALÇIN 
Ordu Milletvekili 

Soru 

Kabine üyesi bazı Sayın Bakanlann ve bazı milletvekillerinizin seçim 
çevrelerindeki spor kulüplerine pahalı transferler yapmakla övündükleri ve yine kamu 
kurumlarının bazı kulüplerin kombine biletlerini satın almaya zorlandığı, bazı 
işadamlarının spor kulüplerine benzer şekilde bağış yapmaya zorlandığı ifade 
edilmekle; 

a- Kabine üyeleri ve milletvekilleri bu pahalı transferlerde ne tür rol 
oynamaktalar, 

b- Kamu bankaları dahil kamu kurum ve kuruluşları ve bunların yan 
kuruluşları eliyle hangi spor kulüplerine ne miktar mali destek 
sağlanmış yada ne miktar kombine bilet alınmıştır. 

c- Devletle iş yapan iş adamlarının spor kulüplerine mali yardım 
yapmaya zorlanmaları ya da ikna edilmeleri gerçek midir? Gerçekse 
bu durum yasal mıdır etik midir? 

d- Bu tür uygulamalarla kulüpler arasında haksız rekabet yaratılmasına 
kamu kaynaklarının eşitliğe aykırı şahsi reklam aracı olarak 
kullanılmasına iş adamlarının baskı altında tutulmasına ilişkin 
tespitleriniz nelerdir? Değerlendirme ve önerileriniz nelerdir? Mevcut 
durumu yasal ve etik değerler karşısında nasıl yorumlamaktasınız. 

Açıklanmasını arz ederim. 
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T . C 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/J234-3 
Konu : Soru Önergesi 01/12/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.11.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9258 sayılı yazınız. 
b) 01.12.2008 tarih ve 2008/989 sayılı yazı. 
c) 28.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/666 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN' in tarafımdan 
cevaplandırmasını istediği soru önergesine Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) ve ilgi (c) cevabi yazılan ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
EK: İlgi (b) yazı D e v l e t Bakam 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Gene) Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/666 ~ 
Konu: Soru Önergesi. 2$ • ' * W 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 19.11.2008 tarih ve B.02.0.005/2260 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili Sn. Av.Rıdvan YALÇIN'a ait 5384 no'lu 
yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ATALAY 
Genel Müdür 

EK: Soru Önergesi Cevabı 
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- Ordu Milletvekili Sn. Av.Rıdvan YALÇIN'm Devlet Bakanı Sn. Murat 
BAŞESGÎOGLU'na tevcih ettiği 5384 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 

Kabine üyesi bazı Sayın Bakanların ve bazı rnittetvekillerihiarj seçim 
çevrelerindeki spor kulüplerine pahalı transferler yapmakla övöhdukJeri v^ yine kamu 
kurumlarının bazı kulüplerin kombine biletlerini satın almaya zorlandığı, bazı 
işadamlarının spor kulüplerine benzer şekilde bağış yapmayaz&tendiöı ifade 
edilmekle; 

a- Kabine üyeleri ve milletvekilleri bupahalı transferlerde ne tür rol 
oynamaktalar, 

b- Kamu bankaları dahil kamu kurum ye kuruluşlan ve bunların yan 

c-

kuruluşları eliyle hangi spor kulüplerine riemiktar mali destek 
sağlanmış yada ne miktar kombine bilet alınmıştır. 
Devletle iş-yapan iş adamlarimri sporkulüplerinemali yardım 
yapmaya zortanmafan ya da ikna edBmeleri geroelç midir? Gerçekse 
bu durum yasal mıdır etikmfdir? . 
Bu tür uygulamalarla kulüpler arasında haksız rekabetyaratılmasına 
kamu kaynaklannıh^ltJiÖe^^ir^Şahsi reklam araa olarak 
kullanılmasına iş adamtaririin baskı altında tutulmasına İlişkin 
tespitleriniz nelerdir? Değerlendirme ve önerileriniz nelerdir? Mevcut 
durumu yasal ve etik değerlerkarşısında ıws(lybrumlâmaktââîriiz. 

Açıklarimasını arz ederim. 

CEVAP: 
a) Spor Kulüplerinin yaptıkları transferler kendi yönetimlerince gerçekleştirilen ve 

sorumluluğu da kendilerine ait olan uygulamalar olup gerek Hükümet üyelerinin 
gerekse milletvekillerinin tasarrufu dahilinde değildir. 

b) 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun uyarınca Türkiye'de futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri sevk ve idare 
etme görevi Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olup Kanun'un 23. maddesi 
uyarınca Türkiye Futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirler; 3. Lig, 
2.Lig ve en üst lige katılan kulüplere dağıtılmaktadır. 
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun'un 25. maddesi gereğince anılan Kanun hükümlerine göre tescil edilen Spor 
Kulüplerine futbol branşı dışındaki amatör faaliyetleri için ayni ve nakdi 
yardım yapılması Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne görev olarak verilmiştir. 
Spor Kulüplerinin yapılacak yardımdan faydalanabilmesi için Gençlik ve Spor 
Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
kayıt ve tescil yaptırmış olup futbol dışındaki herhangi bir spor dalında faaliyetlere 
katılmış olması gerekmektedir. 
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c-d) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çalışan işadamlarının, Spor Kulüplerine mali 
yardım yapmaya zorlanmaları ve bu konuda kendilerine herhangi bir tahakkümde 
bulunulması kesinlikle söz konusu olmayıp yukarıda zikredilen mevzuat 
hükümleri doğrultusunda Spor Kulüplerine zaten yardım yapılmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde Amatör Spor 
Kulüplerine vardım amacıyla yer alan ödenek her yıl artırılarak devam etmiş ve 2002 
yılında 315.000.-YTL iken 2008 yılında 1.675.000.- YTL'na ulaşmıştır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Spor Kulüplerinin Dernekler Kanunu 
kapsamından çıkartılarak bağımsız olarak düzenlenmesi için çalışmaları yapılmakta 
olup bu düzenleme ile Spor Kulüplerinin idari ve mali açıdan daha iyi bir duruma 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye Furbot Federasyonu J . JT JT Turkish Foothall Fetlenvtion 

Ünite: Genel Sekreterlik 01 .12 .2008 
Sayı: 2008/ 989 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 
Özel Kalanı Müdür lüğü 'ne , 

İ lg i : 19.11.2008 tarih ve 8.02.0.005/2258 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Av. Rıdvan Yalçın tarafından bazı kulüpler İle ilgili sorulara 
binaen göndermiş olduğunuz yazınıza verilen cevaplar aşağıda bilgilerinize arz 
edilmiştir. 

Saygılarımla. 

:irfT<AZANCI MetirfKAZANCIOĞLU 
Genel Sekreter 

Kabine üyesi Sayın Bakanlarımızdan ve Mİlletvekillerlmizden bazılarının seçim 
çevrelerindeki spor kulüplerine pahalı transferler yaptıkları, kamu kurumlarının bazı 
kulüplerinin kombine almaya zorlandıkları ve bazı işadamlarının spor kulüplerine benzer 
şekilde bağış yapmaya zorlandıkları konusunda göndermiş olduğunuz sorular dikkate 
alınmıştır. 

Açıkladığınız durumlar ile İlgili bilgiler ve sorularınıza cevap olabilecek bilgi ve belgeler, 
Türkiye Futbol Federasyon u'nda mevcut değildir. Bunun yanında, belirtilen ilişkiler ve 
durumlar, kulüplerin iç ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda Türkiye Futbol 
Federasyon u'n un olayların akışı içerisinde müdahale şansı bulunmamaktadır. Benzer 
durumlar İle ilgili bilgi ve belgeler, Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaşması durumunda, 
mevcut mevzuat ve talimatlar çerçevesinde gerekli işlemler yapılabilecektir. 
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26.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, THY çağrı merkezinin kapatılmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/5496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların//^//v /^ Bakanı Sayın/(e/n V U/ja/ı/f^/l tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 21.10.2008 

ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

THY, 22 Eylül 2008 tarihinde yapılan bir açıklamayla çağrı merkezinin dışarıdan 
hizmet alımı yoluyla taşeron sistemine geçirileceğini açıklamıştır. Sendikalı, toplu 
sözleşmeden yaralanan 40'ı engelli 550 kişinin istihdam edildiği THY çağn merkezi 
çalışanlarına konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Çağn merkezi işinden şirket olarak çekildiklerini açıklayan THY, işleri 5 yıl süreyle 
ASSÎSTT ve VODATECH adlı iki firmaya yaptıracaklarını ifade etmişlerdir.Türk Telekom'u 
alan Dubai merkezli OGER Telecom'a ait ASSÎSTT firmasının genel müdürünün AKP eski İl 
Başkan Yardımcısı olması dikkat çekicidir. Aynca THY Genel Müdürünün kendisinden 
açıklama bekleyen personeline "Allah sizlere sabır versin, Türkiye'nin işveren olma gerçeği 
budur" dediği iddia edilmektedir. 

1 - Performansı ve hizmet kalitesi nedeniyle ödül almış ve bu nedenle THY Genel 
Müdürünün bizzat basın yoluyla teşekkür ettiği çağn merkezinin kapatılma gerekçesi 
nedir? 

2- Çağrı merkezi hizmetinin devredileceği ASSİSTT firmasının Genel Müdürünün 
partinizin eski il başkan yardımcısı olması sadece bir tesadüf müdür? 

3- Müşteri hizmetleri konusunda profesyonel olan ve yıllarca THY'na özveriyle hizmet 
veren 550 kişinin akıbeti ne olacaktır? Şirket dışında değerlendirilmeleri söz konusu 
mudur? Mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

4- Bu olayın yıllardır kökleşmiş, kurumsallaşmış, güven duyulan THY kimliğine zarar 
vereceğini düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ : B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ g 7 0 2 - 2 Aral* 2(108 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/5496 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

THY, 22 Eylül 2008 tarihinde yapılan bir açıklamayla çağrı merkezinin dışarıdan hizmet alımı 
yoluyla taşeron sistemine geçirileceğini açıklamıştır. Sendikalı, toplu sözleşmeden yararlanan 40'ı 
engelli 550 kişinin istihdam edildiği THY çağrı merkezi çalışanlarına konuyla ilgili hiçbir açıklama 
yapılmamıştır. 

Çağrı merkezi işinden şirket olarak çekildiklerini açıklayan THY, işleri 5 yıl süreyle ASSISTT ve 
VODTECH adlı iki firmaya yaptıracaklarını ifade etmişlerdir. Türk Telekom'u alan Dubai merkezli 
OGER Telecom'a ait ASSISTT firmasının Genel Müdürünün eski AKP eski İl Başkan Yardımcısı 
olması dikkat çekicidir. Ayrıca THY Genel Müdürünün kendisinden açıklama bekleyen personeline 
"Allah sizlere sabır versin, Türkiye'nin işveren olma gerçeği budur" dediği iddia edilmektedir. 

SORU I~ Performansı ve hizmet kalitesi nedeniyle ödül almış ve bu nedenle THY Genel Müdürünün 
bizzat basın yoluyla teşekkür ettiği çağrı merkezinin kapatılma gerekçesi nedir? 

SORU 2- Çağrı merkezi hizmetinin devredileceği ASSİSTT firmasının Genel Müdürünün partinizin 
eski il başkan yardımcısı olması sadece bir tesadüf müdür? 

SORU 3- Müşteri hizmetleri konusunda profesyonel olan ve yıllarca THY'na özveriyle hizmet veren 
550 kişinin akıbeti ne olacaktır? Şirket dışında değerlendirmeleri söz konusu mudur? 
Mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

SORU 4- Bu olayın yıllardır kökleşmiş, kurumsallaşmış, güven duyulan THY kimliğine zarar 
vereceğini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1,2,3- Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın %49,12 oranındaki hissesi kamuya ait olup, Şirket 
faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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27.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Spor Toto Teşkilatı personeline ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/5501) 

TBMM. BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederi m.21.10.2008 

Antalya Milletvekili 

1- Spor Toto Teşkilatı'nın personel yapısı 2000'den bu yana hangi nedenlerle 
değiştirilmiş ve 2000-2008 döneminde yıllara göre personel sayısı ne olmuştur? 

2- Maliye Bakanlığı'nın, Spor Toto Teşkilatı için belirlediği kadro sayısı ve 
bunların unvanlara göre dağılımı nedir? Kadro fazlalığı nedeniyle, bugüne kadar kaç 
personel başka kurumlara gönderilmiş, kaç personel emekli edilmiştir? Teşkilatta, 
bugün itibariyle kadrolu statüde kaç kişi, sözleşmeli ya da geçici işçi statüsünde kaç kişi 
çalışmaktadır? 

3- Kasım 2002'den bu yana ve yıllara gofe,"Teşkilata geçici işçi statüsünde kaç 
kişi alınmıştır? Geçici işçi statüsünde müşavir olarak görev yapan kaç kişi vardır? Bu 
kişiler kimlerdir ve müşavir olarak ne gibi görevler üstlenmektedir? Eğitim-öğretim 
durumları, müşavir olarak görev yapmaya uygun mudur? Geçici işçi statüsündeki 
müşavirlere, sözleşmede belirtilen maaşları dışında herhangi bir ad altında ödeme 
yapılmakta mıdır? Bu ödemelerin gerekçesi nedir ve hangi mevzuat kapsamında 
verilmektedir? 

4- Spor Toto Teşkilatı'na geçici işçi statüsünde şoför olarak alınan Halil Ural ile 
daha sonra müşavir olarak sözleşme yapılmasının gerekçesi nedir? Bu kişinin eğitim 
durumu nedir? Müşavir olarak mı, şoför olarak mı görev yapmaktadır? 

5- Geçici işçi olarak görev yapan personelden bazılarına şef, şube müdürü ya da 
temsilci gibi unvanlı görevler verildiği doğru mudur? Bu kapsamda kaç kişi vardır? Bu 
kişiler kimlerdir? Hangi mevzuat kapsamında geçici işçilere bu tür görevler 
verilebilmektedir? 

6- Spor Toto Teşkilatı'na geçici işçi olarak alınan personelin bir bölümünün, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve ^müdürlüklerinde görev yaptığı doğru 
mudur? Bu kapsamda kaç kişi bulunmaktadır? Bu uygulamanın gerekçesi nedir? 

7- Teşkilatın internet sayfasında, Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği de yaptığı belirtilmektedir. Uçar'ın, iki 
görevi sürdürmesi nasıl mümkün olmaktadır? Kendisine iki görev için ayrı ayrı ücret 
ödenmekte midir? Bu iki görevin aylık ücreti ayrı ayrı nedir? 

8- Teşkilat bünyesinde, önerge kapsamında gündeme getirilen konularla ilgili bir 
inceleme yaptıracak mısınız? 

füsnü ÇÖLLÜ 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/J13MU 

Konu : Soru Önergesi Q 2 . / 1 2 / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.11.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.Î0.00.02-7/5501-9432/20017 sayılı yazınız. 
b) 28.11.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.00.00.63/667 sayılı yazı. 

îlgi (a) yazınız gereği Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ' nün tarafımdan 
cevaplandırmasını istediği 5501 esas no'lu soru önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GSM.0.00.00.63/^61-
Konu: Soru Önergesi. J2$ •' ' ^ 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 19.11.2008 tarih ve B.02.0.005/2256 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'ye ait 5501 no'lu yazılı 
soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ti 
Mehmet ATALAY 

Genel Müdür 

EK: Soru Önergesi Cevabı 
Kadro Dağılım Listesi 
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Antalya Milletvekili Sn. Hüsnü ÇÖLLÜ'nün Devlet Bakanı Sn. Murat BAŞESGİOĞLU'na 
tevcih ettiği 5501 nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 
1- Spor Toto Teşkilat ı'nın personel yapısı 2000'den bu yana hangi nedenlerle 

değiştirilmiş ve 2000-2008 döneminde yıllara gör* personel sayısı ne olmuştur? 
2- Maliye Bakanl ığının, Spor Toto Teşkilatı için belirlediği kadro sayısı ve 

bunların unvanlara güre dağılımı nedir? Kadro fazlalığı nedeniyle, bugüne kadar kaç 
personel başka kurumlara gönderilmiş, kaç personel emekli . edilmiştir? Teşkilatta, 
bugün itibariyle kadrolu statüde kaç kişi, sözleşmeli ya da geçici işçi statüsünde kaç W*> 
çalışmaktadır? . f-, [•.•:•;•.:•. •.'• , . . ı 'y.'• 

3- Kasını 2002'den bu yana ve yıllara gtfr^TTcşkilata geçici işçi statüsünde kaç 
kişi alınmıştır? Geçici işçi statüsünde müşavir olarak görev yapan kaç kişi vardır? Bu 
kişiler kimlerdir ve müşavir olarak ne gibi görevier üstlenmektedir? Eğitim-öğretim 
durumları, müşavir olarak görev yapmaya uygun mudur? Geçici işçi statüsündeki 
müşavirlere, sözleşmede belirtilen maaşları dışında herhangi bir ad altında ödeme 
yapılmakta mıdır? Bu ödemelerin gerekçesi, nedir ve hangi mevzuat kapsamında 
verilmektedir? „ -.-

4- Spor Toto Tcşkilatrna geçici işçi statüsünde şoför olarak alınan Halil Ura! ile 
daha sonra müşavir olarak sözleşme yapılmasının gerekçesi nedir? Bu kişinin eğitim 
durumu nedir? Müşavir olarak mı, şoför olarak mı görev yapmaktadır? 

5- Geçici işçi olarak görev yapan personelden bazılarına şef, şube müdürü ya da 
temsilci gibi unvanlı görevler verildiği doğru mudur? Bu kapsamda kaç kişi vardır? Bu 
kişiler kimlerdir? Hangi mevzuat kapsamında geçici işçilere bu tür görevler 
verilebilmektedir? 

6- Spor Toto Tcşkilatrna geçici işçi olarak alman pcrsoncliu bir bölümünün, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlâğü Merkez ve Hjtnüdürlüklerindc görev yaptığı doğru 
mudur? Bu kapsamda kaç kişi bulunmaktadır? Bu uygulamanın gerekçesi nedir? 

7- Teşkilatın internet sayfasında, Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü Basın Müşuvîrliği de yaptığı belirtilmektedir. Uçar'ın, iki 
görevi sürdürmesi nasıl mümkün olmaktadır? Kendisine iki görev İçin ayrı ayrı ücret' 
ödenmekte midir? Bu iki görevin aylık ücreti ayrı ayrı nedir? 

8- Teşkilat bünyesinde, önerge kapsamında gündeme getirilen konularla ilgili bir 
inceleme yaptıracak mısınız? i-; 

CEVAP; 

1) 28/02/2007 tarih ve 26448 sa^ i J ^ ^ <5aae*^ 
5583 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Baj?» 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dafr Kaf&»^2 &^ 
değişikliğe gidilerek, mevcut şubelere &lgi J?jem ^ 
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bayi KsjıtrolorUlğu ŞuhV Müdürlüğü ve 
temsilcilikler gibi yeni birimler ihdlft» Silerek.Tevdiatta yeıu bi r i ler «luştuı^maı^. 

Daha önce kendisine ait bir merkezi şasttsjcm bu^uaın^yan Te^îat Ba^anltği 2003 
yılında faaliyete geçirilen Merkezi Bahis Sistemine: bağlı olarak birçok proje hayata 
geçirilmiştir. Bu kapsamda Eylül 2003 tarihinde yapılan Risk Yönethn Merkezî KttfduruJmasj 
ve Başbayilik Verilmesi ihalesiyle bfapŞe Te^lat Başkanlığımızın 1.000 (bin) olan bayi 
sayısı 4,000*e{dörtbin), yıUik hasılatı dayaklaşık 2 Milyar YTL. 'ye çdcanlımştır. 

Bu kapsamda Teşkilatın büyüyen iş hacmi karşısında mevcut personel sayjsmm 
yetmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı ve Devîeî Personel Başkanlığından gerekil izinler 
alınarak personel alımı yapılmıştır. 

Teşkilatın yıllara göre personel sayısı şu şekildedir: 2000:115,2001:105, 20Ö2#4 
2003:97,2004:106,2005:104,2006:114,2007:166.2008:192 
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2) Spor Toto Teşkilat Mödürlögü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sonunlüluk 
YönetmeHği'nin 4 Öncü maddesi uyarınca Spor Toto Teşkilat Başkanlığının kadroları ve 
unvanlar» daha Önce Maliye B a k a n l ı ğ ı n c a - h ^ f i ^ i ^ ^ \ l . l l i l 9 S ^ tarih ve 23873 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4460 sayjh Kanun kapsamında ihtiyaç fezlası 
olarak belirlenen personellerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasından sonra 
Maliye Bakanlığınca Teşkilatta kalan personel sayısı 105 (yüz beş) olarak belirlenmiş olup, 
söz konusu kadroların unvanlara göre dağılımı yazımız ekinde yer almaktadır. 

4460 sayılı Kanuna göre yapılanların dışında başka kurumlara gönderilen personel 
bulunmamaktadır. 2002-2008 yılları arasında toplattı #1 kişi emekli edilftıiş veya kendi 
istekleri ile emekli olmuştur. 

Bu gün itibariyle Teşkilat Başkanlığınızda 54 adet kadrolu ve soru önergesinde 
kastedilen anlamda 138 adet geçici işçi statüsünde personel bulunmakla beraber; TeŞktlûttn 
personel kadrolarının adet ve niteliklerini tespit etmek yetkisini yönetim kuruluna veren 5583 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak yönetim kurulunca Teşkilat Başkaldırınızın 
kadro sayısı ve unvanlan yeniden belirleı^ 

Teşkilat Başkanlığımızda 4857 sayılı fş S u n u n a göre bir çaltşrna sisıemi mevcut 
olup, sözleşmeli statüde çalışan personel bujunnwnaktodnr. 

3) 2003 yılında 14, 2004 yılında 15,2005 yılında 7,24)06 yılında 17» 20Ö7 yılana 58 
ve 2008 yılında 29 kişi işe alınmıştır. Önergede kastedildiği anlamda müşavir olarak görev 
yapan kişi sayısı 7 olup; bu kişiler Mııstırfe T t ı r ^ 
Hamit Dizraan, Burak Aslan ve Şehnaz Veysel'dir. Sözkonusu kişiler idarece kettdilei^e > 
takdir edilen görevleri yapmaktadırlar. 

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yön^eHgTnitt ^Göreve Ataaâcaklaıda 
Aranılan Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde, müşavir unvanlı kadrolara Devlet 
memuru olabilmenin genel niteliklerine sahip olanlar arasından, bu yönetmeliğin atama, 
sınavlar ve terfien yükselmeye ilişkin hükümlerine bağükalmaksızın atama yapılabileceği 
hükme bağlanmış olup, söz konusu kişilere toplu iş sözlc^nesındçbeM 
herhangi bir ödeme yapılmamaktadır 

4) Spor Toto Teşkilat Başkanlığında görev yapan tüax personelin işe alınması üe ilgili 
usul ve esasları düzenleyen Spor Toto T ^ l a t M ^ t U ^ 
maddesi uyarınca müşavir kadrolarına Teşkilat Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür 
tarafından atanma yapılmaktadır. Yine söz konusu Yönetmeliğin "Göreve Atanacaklarda 
Aranılan Genel ve özel Şartlar" başlıklı 7 nçi maddesinde, müşavir ujrvaıüı kaKÎrolara j>svlet 
memuru olabilmenin genel niteliklerine sahip olanlar ardamdan, bu yönetmeliğin atama, 
sınavlar ve terfien yükselmeye ilişkin hükümlerine r ^ l ı kalmaksızın atama yapılabileceği, 
hükme bağlanmıştır. Şoför olarak işe alınan Halil Ural idari takdir yetkisi içerisinde ve 
yukarıda anılan personel yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden müşavir olarak atanmışür. 
Adı geçen halen Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesijanttı Yön^Ö^ bölu^üıide 
ö^enciolup, müşavir olarak görev yapmaktadır. , 
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5) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayıh Futbol ve Diğer Spor NfO»a>akalaiînıte Salaş ve; 
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kantinsrt 2 nci maddesi ile Teşkilat Başkamı 
personel kadrolanmn adet ve nitelikleri i ^ M 
tespit etmek ve açıktan atama yetkisi Teşkilat Başkanlığı yönetiaı kuruluna verilmiştir. 
Teşkilat Başkanlığında Spor Toto Teşkilat M8#r lüp Personel Yönetmeliğinin öngördflğU 
atanmaktadır. Bu-kapsamda toplam 7 (yedi) kişinin asaleten/vekaleten ataması yapılmıştır. 
Söz konusu kişiler Hüseyin Küçükkelepçe, Selim Aslan, Mümin Dayıoğlu, Haydar Teraogİu, 
Selçuk Yaşar, Fırat Aydın ve Birsen Arpacıktır. Bu güne kadar temsilci adı alımda herhangi 
bir atama yapılmamıştır, >V 

Söz konusu uygulamanın yasal dayanağı, 7258 sayılı Kanun ve Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğü Personel Yönetmeliği hükümleridir. 

6) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 7258 sayılı Kanunun 2 n c i maddesi uyarınca, Spor Toto Te^kiİat 
Başkanlığı Genel Müdürlüğe bağlı bir birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor Toto 
Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği'';m^;;2^-''iK|:/.mad^iiide,. te^!a t ; .Mü^İ»^f t ı 'V 
(Başkanının) iş ve hizmet gereği olarak ^7İüO^ l«klan sakJt kalmak üzere- personeli Geriçlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü emrinde ç a İ t ş ü n ^ t l e ^ 
hüküm ve hizmet sözleşmesine istinaden personelin bir bölümü Gençlik ve Spor Gene! 
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilaü olan gençlik ve spor il müdürlüklerinde 
görevlendirilmektedir. Bu kapsamda Genel M Q ^ û r U İ | ^ 
federasyonlarındagörevlendirilen kişi sayısı 64'tür. 

7) Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Bekir Yunu* Uçar, Sâdece bu görev 
nedeniyle aylık 1.608,25 YTL. tutarında ücret almakta, başka bir kamu konan ve 
kuruluşundan maaş veya başka ad alttada herhangi bir Ü ^ a t o a n ^ ^ 
Genci Müdürlüğü bünyesinde Basın Müşavirliği adı a l U n ^ 
beraber söz konusu iş Sayın Genel Müdür'ün şahsı adına » m a n zaman gayn resmi olarak ve 
herhangi bir ücret alınmadan yerine getirilmiştir. 

8) Önerge kapsamında yer alan sorular yukarıda cevaplandırılmış olup herhangi bir 
nceleme yapılması söz konusu değildir. 
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UNVANI ADEDİ 

TEŞKİLAT MÜDÜRÜ 
TEŞKİLAT MÜDÜR YARDIMCISI 
BAŞMÜŞAVİR 

MÜŞAVİR 

HUKUK MÜŞAVİRİ 

DOKTOR 

ŞUBE MÜDÜRÜ 
ŞEF 

HEMŞİRE 
BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ 

BİLGİSAYAR UZMANI 

MEMUR 

TEKNİSYEN 
ŞOFÖR 

BAŞAHÇI 

ŞEF GARSON 

GARSON 

BEKÇİ-BAKICI 
HİZMETLİ 

MÜCELLİT 

MAKİNİST 
USTA 

TOPLAM 

1 
2 

1 
3 

1 

1 
8 

18 

1 
2 

2 

16 
2 

5 
2 

2 

3 

23 

5 

1 
4 
2 

105 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
D O N E M : 23 YASAMA YILI: 3 

25 İNCİ BİRLEŞİM 
3 ARALIK 2008 ÇARŞAMBA 

SAAT: 11.00 

KISIMLAR 

_1_ 

2 

3̂  

5 

6̂  

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERÎ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 3 Aralık 2008 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 
3 - 4 Aralık 2008 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 11.00 - 23.00 saatleri 

arasında çalışmalarını sürdürmesi, 
4 Aralık 2008 Perşembe günkü birleşiminde 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 

görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 5 Aralık 2008 Cuma günü de Kanun Tasarı ve 
Tekliflerini görüşmek üzere 14.00'te toplanması ve 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 18.11.2008 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi; 

önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 
*Milli Savunma Komisyonu 

03.12.2008 Çarşamba - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
25 İNCİ BİRLEŞİM 3 ARALIK 2008 ÇARŞAMBA SAAT: 11.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>q9 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (*) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı: 303) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 304) 
(Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 21.11.2008) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları 
Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

7. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

8. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 31.7.2008) 

9. X - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) 
(S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

10. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 
14.5.2008) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
11. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

12. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

13. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

14. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

15. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2008) 

16. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

17. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) 
(S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

18. 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 (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Smaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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22. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

23. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

26. 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 (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

27. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

30. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

32. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

33. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
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ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

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 (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

40. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

41. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

46. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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47. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 

Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

53. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

54. 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 Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

55. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

56. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

57. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 
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58. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

59. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçlan Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

60. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

61. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

62. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

63. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

64. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

65. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

66. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

67. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

68. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

69. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 
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70. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

71. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

73. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

74. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

76. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

77. - 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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - 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 Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

85. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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87. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

88. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - 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 (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

91. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

92. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

- 12 - 25 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
94. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

95. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

96. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 
Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

97. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

99. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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101.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - Eskişehir 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - 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 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

104.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105. - 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 Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

106. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

107.- 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

109. - 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

110. - 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 Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

115.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nm 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- 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 (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sançam'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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

122.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124. - Eskişehir 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

126. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

127.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

128. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2008) 

129. - 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 Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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131.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm Yasama 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 Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

134. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri; 6.6.2008, 9.7.2008) 
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140. - 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 (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Edirne Milletvekili Rasim 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 Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - 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 (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - 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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'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 Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

145. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

146. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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8 - KANUN TASARXWTEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
148. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'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 Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'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 Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153.- 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 (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

154.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'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 Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

155.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
156. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu 

Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 
157. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

158. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

159.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

160.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

161.X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 
Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

162. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

164. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 

166.X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 305) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/536) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28/2/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1522/879 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18/2/2008 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında sermaye, 
teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. 
Bu unsurlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorun
ların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan 
Krallığı Hükümeti arasında 9 Kasım 2007 tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergilen
dirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı, gelir unsurlan itibariy
le ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki Devlet ara
sında paylaştınlmaktadır. Böylece, Akit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji veya hizmet su
nan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilendirilmesine engel olun
makta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefi
yeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Akit Devletlerde önlenmesi ile Suudi 
yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Suudi Arabistan'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 
29 madde ile Protokol'den meydana gelmiştir. Anlaşma ve Protokol maddelerinin gerekçeleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

Madde 1- Kavranan Kişiler 
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 

olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Akit Devletler (Türkiye ve Suudi 

Arabistan)den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2- Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 

amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Akit Devlette, idari 

alt bölümünde veya mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 
2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Akit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

hükme bağlanmıştır. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Suudi Arabistan Krallığı'nda Zekat ve 
Doğalgaz Yatırım Vergisi dahil Gelir Vergisi; Türkiye Cumhuriyeti'nde ise Gelir ve Kurumlar Vergi
lerinden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin de 
Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Akit Devletlerin yetkili makamlarının, 
ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3- Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 
Söz konusu maddede sırasıyla, "Suudi Arabistan Krallığı", "Türkiye", "Bir Akit Devlet" ve 

"Diğer Akit Devlet", "Kişi", "Şirket", "Bir Akit Devletin Teşebbüsü" ve "Diğer Akit Devletin Teşeb
büsü", "Uluslararası Trafik", "Vatandaş" ve "Yetkili Makam" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Akit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşma'da boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4- Mukim 
Akit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mukim" 

kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin mukimi 
addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Akit Devletlerin iç 
mevzuatları gereğince; bu Devlet, herhangi bir idari alt bölüm veya mahalli idare de dahil olmak üzere ev, 
ikametgah, kurumlaşılan yer, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi 
mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş 
gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan 
tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 305) 
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2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Akit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin yalnızca etkin yönetim merkezinin esas alınacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 5- İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kaynak 
devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yönetim 

yeri, şube, büro, fabrika, atölye ve doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yerdir. 
3 üncü fıkrada, oniki ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya 

kurma projesi veya bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri ile bir teşebbüs tarafından çalışanları veya 
teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen personel aracılığıyla bir Akit Devlette ifa edilen ve 
herhangi bir oniki aylık dönemde toplam 6 aylık süre veya süreleri aşan danışmanlık hizmetleri de 
dahil hizmet tedariklerinin bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi, o Devlette teşebbüs 

adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyet
ler 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline 
getirmeyen nitelikteki faaliyetlerden olmadıkça veya bu kişi böyle bir yetkisi olmamasına rağmen 
teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette düzenli 
olarak mal veya ticari eşya stoku bulundurursa bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticari 
kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkan tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hükümleri de 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkrada, bir Akit Devlet teşebbüsünün, diğer Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine ola
ğan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtilmektedir. 

7 nci fıkrada ise, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirketin, diğer Akit Devletin mukimi olan veya 
bu diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ya da diğer bir şekilde ticari faaliyette bulunan bir şirketi kontrol 
etmesi veya onun tarafından kontrol edilmesi halinde bu şirketlerden herhangi birinin diğeri için bir 
işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 6- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu kapsamaktadır. 
Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancılıktan 

elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı, gayrimenkulun bulunduğu Akit Devlete bırakılmaktadır. 
2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 
3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 

kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 
elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7- Ticari Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyetin 
diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine atfedile-
bilen kısmı diğer Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağımsız 
bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken kazanç, 
sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya 
düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesiyle yeni 
bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesinde indirilmesine izin verilen veya izin verilmeyen 
giderlerle ilgilidir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkrada, bu madde hükümlerinin, bir Akit Devletin sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen ka
zancın vergilendirilmesine ilişkin herhangi bir kanunun uygulamasını etkilemeyeceği öngörülmektedir. 

6 nci fıkrada ise, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8- Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 
1 inci fıkra, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde edilen 

kazançların yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirile-
bileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkrada, bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezinin, geminin bordası olması 
durumunda, bu teşebbüsün, geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Akit Devlette eğer geminin 
kayıtlı olduğu böyle bir liman yoksa gemiyi işletenin mukim olduğu Akit Devlette yerleşik olduğunun 
kabul edileceği belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme 
bağlanmıştır. 
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Madde 9- Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 11,12 ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen örtülü sermaye ve 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüs
lerin bağımsız teşebbüse oranla farklı ticari ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde 
Akit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hakkını 
vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs için 
yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10- Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Akit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkrada, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 

Devlette de vergilendirilebileceği öngörülmektedir. Kaynak Devlette diğer Devlet mukimlerine 
ödenen temettü üzerinden yapılabilecek vergi tevkifatı temettüyü ödeyen şirketin sermayesine en az 
% 20 arasında iştirak eden bir şirket veya gerçek lehdar merkez bankası veya tamamı devlete ait bir 
tüzel kişi ise %5, tüm diğer durumlarda %10 olarak tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada ise, temettü lehdannın, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Akit Devlette bir 

işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunması ve 
sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunması halin
de, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir. Bu durumda, ticari kazanca 
ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5 inci fıkra, bu maddenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin kendisinden kazanç 
veya gelir elde eden ve diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden 
veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. Böylece, kaynak 
Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan kâr payı elde eden 
kişilere doğru genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada, ayrıca temettünün, kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin elde edildiği Devletteki 
işyeri ile ödenen temettüler arasında önemli bir bağ bulunması hallerinin kaynak Devlette vergilen
dirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11- Alacaktan Kaynaklanan Gelir 
1 inci fıkra, alacaktan kaynaklanan gelirlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. 

Buna göre, söz konusu geliri vergilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Akit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, alacaktan kaynaklanan gelirin gerçek lehdannın diğer Akit Devletin bir mukimi 

olması halinde, sözkonusu gelirlerin elde edildiği Devlete, bu gelirin gayrisafı tutarı üzerinden 
azami %10 vergi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkra, Akit Devletlerin Hükümetleri veya tamamı Devlete ait olan tüzel kişilere veya 
Merkez Bankalarına ödenen alacaktan kaynaklanan gelirlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutul
masına ilişkindir. 
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4 üncü fıkrada, "alacaktan kaynaklanan gelir" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, alacaktan kaynaklanan gelirin gerçek lehdarı tarafından diğer Devlette bir işyeri 

vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve 
faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde, sözko-
nusu gelirin bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci 
madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendi
rileceği öngörülmektedir. 

6 nci fıkra, alacaktan kaynaklanan gelirlerin hangi durumda bir Akit Devlette elde edilmiş 
sayılacağını hükme bağlamaktadır. Buna göre, bir Akit Devletin mukimi tarafından ödenen alacaktan 
kaynaklanan gelirin, mukim olunan Akit Devlette elde edildiği kabul edilecektir. Ancak, söz konusu 
geliri ödeyen kişinin mukim olsun ya da olmasın bir Akit Devlette bu geliri ödemeye neden olan 
borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve gelirin bu işyeri veya 
sabit yerden kaynaklanması durumunda sözkonusu gelirin bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, alacaktan kaynaklanan gelir miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa 
kavuşturmaktadır. Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan 
alacaktan kaynaklanan geliri ödeyen kişi ile bu gelirin lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak 
belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan 
alacaktan kaynaklanan gelirin miktarını aşan kısmının ödenmesi olarak ortaya konmuştur. Bu durumda 
fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bir alacaktan kaynaklanan gelir 
olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Akit Devletlerin iç mev
zuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12- Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan kişinin 

mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 

şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdanna ait bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla 

elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin indirimli vergi oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci 
madde veya serbest meslek kazançlarına ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği 
öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda ise, alacaktan kaynaklanan gelirde olduğu gibi gayrimaddi hak bedel
lerinin nerede elde edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel 
hükümler yer almaktadır. 

Madde 13- Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan 

sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançların, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
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3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları ile bunların 
işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnızca teşebbüsün 
etkin yönetim merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirketteki payı temsil eden hisse senetlerinin 
veya bir Akit Devlet mukimince ihraç edilen tahvillerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançların 
bu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

5 inci fıkrada ise, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirileceği 
öngörülmektedir. 

Madde 14- Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız 
nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirinin, mukim olunan Devlette vergilendirileceği; 
ancak, bu mukimin diğer Akit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak veya ilgili mali yıl içinde 
başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü 
aşan bir süre bu diğer Devlette bulunmak suretiyle icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden elde 
ettiği gelirin, bu diğer Devlette söz konusu sabit bir yere atfedilen miktarla ya da bu Devlette bulunulan 
süre içinde icra edilen hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirle sınırlı olmak üzere vergilendirile-
bileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15- Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 
Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Akit Devlet mukimince elde edilen 
ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak sözkonusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen hükümleri 
herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili 
maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Akit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin 
bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, elde edilen 
ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte 
işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen ücret, 
maaş ve diğer benzeri gelirlerin, teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Akit Devlette 
vergilendirileceği hükmü öngörülmektedir. 
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Madde 16- Müdürlere Yapdan Ödemeler 
Maddede, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Akit Devlette vergi-
lendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17- Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Akit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan ile ilgili şahsi 

faaliyetlerinden dolayı diğer Akit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Akit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri ile 
bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısından 
geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerden 
doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel kişiye yönelmesi 
halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Akit Devlette yapılacağını öngörmektedir. Ancak böyle 
bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin vergilendirilmesini düzen
leyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, vergileme yalnızca 17 nci 
madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada ise, bir Akit Devlet mukiminin, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngö
rüldüğü gibi diğer Akit Devlette yürütülen faaliyetlerden elde ettiği gelirin, diğer Akit Devlete yapılan 
ziyaretin tamamı veya önemli bir kısmının ilk bahsedilen Devletin, idari alt bölümünün veya mahalli 
idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi veya bu faaliyetlerin Akit Devletlerin Hükümetleri 
arasındaki kültürel bir anlaşma veya sözleşme çerçevesinde icra edilmesi halinde, diğer Akit Devlette 
vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 18- Emekli Maaşları 
Maddede, Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, geçmiş 

çalışmalar karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin yalnızca bunları elde edenin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmü öngörülmektedir. 

Madde 19- Kamu Görevi 
1 inci fıkrada, bir Akit Devlete, idari alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 

karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, 
maaş veya diğer benzeri ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörül
mektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir mukimi 
olduğunda, bu kişinin aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet sunmak için 
bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler yalnızca bu diğer 
Devlette vergilendirilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Akit Devlete, idari altbölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler kar
şılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından ya da bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen 
emekli maaşlarının yalnızca bu Devlette vergilendirileceği, bununla beraber gerçek kişinin diğer Akit 
Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, sözkonusu emekli maaşının yalnızca diğer Akit 
Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 
15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 
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Madde 20- Öğrenciler 

1 inci fıkra, öğrencilerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette yararlanacakları 
vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. Buna göre, öğrenci, stajyer ve çıraklar yalnızca geçim, 
öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynak
lardan yapılan ödemeler dolayısıyla öğrenim gördükleri veya mesleki eğitim amacıyla bulundukları 
Akit Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkrada ise, bir Akit Devletin mukimi olup, diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya 
mesleki eğitim amacıyla bulunan öğrenci stajyer veya çırakların söz konusu öğrenim veya mesleki 
eğitimleri ile ilgili olarak ifa ettiği hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirleri, öğrenim veya mesleki 
eğitimleri için gerekli makul bir süre boyunca geçim, öğrenim ve mesleki eğitimleri için gerekli olan 
tutarı aşmamak şartıyla bu Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 21- Öğretmenler ve Araştırmacılar 

Maddede, bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devlette bir üniversite, yüksekokul, okul 
veya kabul görmüş diğer bir eğitim veya bilimsel araştırma kurumunda öğretim, konferans vermek 
veya araştırma yapmak amacıyla bulunan bir gerçek kişinin, öğretim, konferans veya araştırma 
dolayısıyla elde ettiği gelirlerin, bu kişinin ilk bahsedilen Devlete varış tarihinden itibaren iki yıllık 
bir süre boyunca bu Devlette vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22- Diğer Gelirler 

1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Akit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaşmanın 
bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim olduğu 
Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen 
gelir hariç olmak üzere, gelir lehdarının diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve 
elde edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumunda, elde edilen 
gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine 
ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 23- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Yöntemleri 

Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Akit Devlet mukiminin bu madde hükümleri çerçevesinde diğer 
Akit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, sözkonusu gelir için ilk bahsedilen 
Devlette hesaplanan vergiden, diğer Devlette gelir üzerinden ödediği vergiyi mahsup edeceği; ancak 
bu mahsubun, mahsuptan önce bu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşma
yacağı hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise; bir Akit Devlet mukiminin Anlaşmanın hükümleri gereği o Devlette vergiden 
istisna bir gelir elde etmesi halinde mukimin geriye kalan geliri hesaplanırken, istisna edilen gelirin 
de dikkate alınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, Suudi Arabistan Krallığı açısından çifte vergilendirmenin önlenmesi yöntem
lerinin, Suudi vatandaşları hakkındaki Zekat toplama rejimini ihlal etmeyeceği belirtilmektedir. 
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Madde 24- Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem

lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya yaratacağı 
kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözüm 
yollanyla bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Akit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. Ancak 
söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildi
riminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam itirazı haklı bulur ve sorunu ken
di çözemezse, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 üncü 
fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

5 inci fıkrada ise, Akit Devletlerin yetkili makamlarının, bu Anlaşmanın uygulanması için uygun 
yöntemleri ve bir Akit Devlet mukiminin bu Anlaşma ile sağlanan vergi indirim ya da muafiyetle
rinden diğer Devlette ne şekilde yararlanacaklarına ilişkin esasları karşılıklı anlaşma yoluyla belir
leyecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 25- Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Akit Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde 

yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Akit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde 
bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınırlan ele alınmıştır. 

Madde 26- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler huku

kunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıklan vergi ayrıcalıklarının bu 
Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27- Diğer Hükümler 
1 inci fıkrada, bu Anlaşma hükümlerinin, vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik iç mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasını etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
2 nci fıkrada, teşebbüs ya da tüzel kişinin bu Anlaşmanın faydalarından yararlanmak amacıyla 

kurulması durumunda, bu teşebbüs ya da tüzel kişinin bu Anlaşmanın faydalarından yararlanama
yacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada ise, iyi niyetli olmayan ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişilerin de bu maddenin 
önceki fıkralarının hükümlerine tabi olduğu öngörülmektedir. 

Madde 28- Yürürlüğe Girme 
Maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm ifade 

edeceği belirtilmiştir. Buna göre, Anlaşma Akit Devletlerden her birinin, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 
için kendi iç mevzuatlannda öngörülen işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, 
bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı ayı takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecek ve An
laşma yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci gününden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Madde 29- Yürürlükten Kalkma 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü açık

lamakta ve fesih halinin her iki Akit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade ede
ceğini belirlemektedir. 
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PROTOKOL MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol 8 fıkra

dan ibarettir. 
1. 4 üncü Maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak: 
Fıkrada, mukim teriminin, bir Akit Devletin kanunlarına göre oluşturulan ve bu Devlette vergiden 

muaf olan ve yalnızca dini, hayır işleri, eğitsel, bilimsel veya diğer benzeri amaçlarla veya bir plan 
çerçevesinde işçilere emekli maaşı veya diğer benzeri faydalar sağlamak için kurulan ve sürdürülen 
tüzel kişiliği de kapsadığı belirtilmektedir. 

2. 4 üncü Maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak: 
Fıkrada, çifte mukimlik durumunda gerçek kişi dışındaki bir kişinin etkin yönetim merkezinin 

Devletlerden birinde, kanuni merkezinin ise diğer Devlette olması durumunda Akit Devletlerin 
yetkili makamlarının karşılıklı anlaşma yoluyla bu kişinin kanuni merkezinin gerçek etkin yönetim 
merkezi olup olmadığını belirlemek amacıyla birbirlerine danışacakları belirtilmektedir. 

3. 6 ncı Maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili olarak: 
Fıkrada, "gayrimenkul varlık" terimi tanımının, balık üretimi ve yetiştiriciliği için kullanılan 

canlı hayvan ve teçhizatı da kapsadığı belirtilmektedir. 
4. 7 nci Madde ile ilgili olarak: 
Fıkranın (a) bendinde, inşaat veya kurma ya da bunlara ilişkin keşifle ilgili sözleşmeler yönünden 

bir işyerinin kazancının sözleşmenin toplam tutan üzerinden değil, sözleşmenin işyeri tarafından işyeri
nin bulunduğu Devlette yürütülen kısmı üzerinden belirleneceği ve sözleşmenin diğer Akit Devlet dışında 
yürütülen kısmının işyeri kazancının belirlenmesinde dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendinde, bir Akit Devlet teşebbüsünce, diğer Akit Devlete yapılan ticari eşya ih
racatından elde edilen ticari kazancın diğer Akit Devlette vergilendirilmeyeceği belirtilmektedir. İh
racat sözleşmesi, diğer Akit Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla yürütülen diğer faaliyetleri de 
kapsadığında bu faaliyetlere atfedilebilen kazanç diğer Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

Fıkranın (c) bendinde ise, "ticari kazanç" teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5.10 uncu Madde ile ilgili olarak: 
Bu Anlaşmanın hükümlerine bakılmaksızın, diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faa

liyette bulunan bir Akit Devlet şirketinin kazancının 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, 
kalan kısım üzerinden bu işyerinin bulunduğu Akit Devlette de %5'i geçmemek üzere vergilendiri
leceği hükmü öngörülmektedir. 

6. 24 üncü Maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili olarak: 
Mükellefin, karşılıklı anlaşmadan kaynaklanan iadeyi, karşılıklı anlaşma sonucunun vergi 

idaresince kendisine bildirilmesinden sonra Akit Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde 
talep etmesi gerektiği öngörülmektedir. 

7. Maddede, bu Anlaşma hükümlerinin 11 Ocak 1989'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri 
Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması" uyarınca yararlandıkları haklarını 
ve yükümlülüklerini etkilemeyeceği öngörülmektedir. 

8. Bu maddede ise, Suudi Arabistan'ın kendi mukimi olan vatandaşlarına uygulanmak üzere bir 
gelir vergisi ihdas ettiğinde veya mevcut vergileri buna göre değiştirdiğinde, iki Akit Devletin 
Anlaşmada ayrım yapılmamasına ilişkin bir maddeye yer vermek üzere görüşmelere başlayacakları 
hükme bağlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 14 Kasım 2008 

Esas No.: 1/536 

Karar No.: 102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28/2/2008 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 11/3/2008 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 12/11/2008 tarihli 19 uncu 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 

-Anlaşmanın kapsamında bulunan kişiler, 

-Taraf ülkelerde Anlaşmanın kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 

-Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 

-Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartlan, 

-Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 

-Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 

konularında düzenlemeler öngörülmüştür. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

-Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artmakta olduğu, 

-Anlaşmanın ekonomik ilişkilerimizin artmakta olduğu ülkelerle imzalanan bir tip anlaşma 

olduğu ve gelir ve kurumsal vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçladığı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin 
Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 

Mehmet Çerçi 

Manisa 

(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 

Zeynep Dağı 

Ankara 

Üye 

Canan Kalsın 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Şahin 

Malatya 

Başkanvekili 

Mehmet Ceylan 
Karabük 

Kâtip 

Abdulkadir Emin Önen 

Şanlıurfa 

Üye 

Metin Yılmaz 

Bolu 

Üye 

İlhan Kesici 

İstanbul 

Üye 

Gönül Bekin Şahkulubey 
Mardin 

Üye 

Necip Taylan 

Tekirdağ 

Üye 

Fevzi Şanverdi 

Hatay 

(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 

Ahmet Deniz Bölükbaşı 

Ankara 

Üye 

Onur Öymen 

Bursa 

Üye 
Hüseyin Tuğcu 

Kütahya 

Üye 

Metin Ergun 

Muğla 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE 
SUUDI ARABISTAN KRALLıĞı HÜKÜMETI 
ARASıNDA GELIR ÜZERINDEN ALıNAN 
VERGILERDE ÇIFTE VERGILENDIRMEYI 
ÖNLEME VE VERGI KAÇAKÇıLıĞıNA 
ENGEL OLMA ANLAŞMASıNıN VE EKI 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASıNıN UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARıSı 

MADDE 1- (1) 9 Kasım 2007 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması"nın ve eki "Protokol"ün onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 
ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı V. 

F. N. Özak 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

F Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

M. H. Güler 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE 
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

İLE 

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve 
vergi kaçakçılığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 
Kavranan Kişiler 

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 
uygulanacaktır. 
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Madde 2 
Kavranan Vergiler 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet, idari 
altbölümü veya mahalli idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile teşebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutan üzerinden 
alınan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alman tüm 
vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı mevcut vergiler özellikle: 
(a) Suudi Arabistan Krallığı yönünden: 

i) Zekat; 
ii) Doğalgaz Yatırım Vergisi dahil Gelir Vergisi. 

(Bundan böyle "Suudi Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

(b) Türkiye Cumhuriyeti yönünden: 
i) Gelir Vergisi; 

ii) Kurumlar Vergisi. 

(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Bu Anlaşma hükümleri ay m zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra her bir 
Akit Devlet tarafından mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine uygulanan ve 
mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de 
uygulanacaktır. Her iki Akit Devletin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarmda 
yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

Genel Tanımlar 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini gerektirmedikçe: 

(a) "Suudi Arabistan Krallığı" terimi, Suudi Arabistan Krallığı'nın, karasuları 
dışındaki alanlar da dahil olmak üzere karasularında, deniz yatağında, toprak 
altında ve doğal kaynaklarında uluslararası hukuka uygun olarak iç mevzuatı 
uyarınca egemenlik haklan ve yargı yetkisini kullandığı Suudi Arabistan 
Krallığı topraklanm ifade eder; 
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(b) "Türkiye" terimi, karasuları dahil olmak üzere, Türkiye'nin egemenlik 
alanım, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların 
aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla, üzerinde yargı yetkisi veya 
egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanları ifade eder; 

(c) "Bir Akit Devlet" ve " diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre 
Suudi Arabistan Krallığı veya Türkiye Cumhuriyeti anlamına gelir; 

(d) "Kişi" terimi, Devlet, idari altbölümleri veya mahalli idareleri dahil olmak 
üzere, herhangi bir gerçek kişiyi, şirketi veya kişilerin oluşturduğu diğer 
herhangi bir kuruluşu kapsar; 

(e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak 
muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

(f) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri 
sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer 
Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir; 

(g) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde 
gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak 
üzere, bir Akit Devlette etkin yönetim merkezine sahip bir teşebbüs 
tarafından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan herhangi bir 
taşımacılığı ifade eder; 

(h) "Vatandaş" terimi: 

i) bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) bir Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi 
bir tüzel kişiliği, ortaklığı veya derneği 

ifade eder; 

(i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Suudi Arabistan Krallığı yönünden, Maliye Bakam veya onun yetkili 
temsilcisi tarafından temsil edilen Maliye Bakanlığım; 

ii) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Maliye Bakanı'nı veya onun yetkili 
temsilcisini 

ifade eder. 
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2. Bu Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına 
ilişkin olarak, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini 
gerektirmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı vergilerin amaçlan bakımından, o tarihte bu 
Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi 
mevzuatında yer alan herhangi bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen 
anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 
Mukim 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu 
Devlet, herhangi bir idari alt bölüm veya mahalli idare de dahil olmak üzere, o Devletin 
mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kurumlaşılan yer, yönetim yeri veya benzer yapıda 
diğer herhangi bir kriter nedeniyle bu Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişi 
anlamına gelir; 

Bununla birlikte bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir 
nedeniyle orada vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit 
Devletin de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

(a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin 
mukimi kabul edilecektir. Eğer kişinin her iki Devlette de daimi olarak 
kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin 
daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi) Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

(b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa 
veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi 
yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

(c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki 
Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu 
Devletin mukimi kabul edilecektir; 

(d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her ikisinin de vatandaşı 
değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla 
çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her 
iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca etkin yönetim merkezinin 
bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. 
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Madde 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin 
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunlan kapsamına alır: 

(a) Yönetim yeri; 

(b)Şube; 

(c) Büro; 

(d) Fabrika; 

(e) Atölye; 

(f) Doğal kaynaklann çıkanldığı herhangi bir yer. 

3. "İşyeri" terimi aşağıdakileri de kapsayacaktır: 

(a) Oniki ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya 
kurma projesi veya bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri; 

(b) Bir teşebbüs tarafından, çalışanlan veya teşebbüs tarafından bu amaçla 
görevlendirilen diğer personel aracılığıyla bir Akit Devlette ifa edilen ve 
herhangi bir 12 aylık dönemde (aym veya bağlı proje için) toplam 6 aylık 
süre veya süreleri aşan, danışmanlık hizmetleri dahil hizmet tedarikleri. 

4. Bu maddenin daha önceki hükümlerine bakılmaksızın, "işyeri" teriminin 
aşağıdaki husustan kapsamadığı kabul edilecektir: 

(a) Tesislerin, teşebbüse ait mallann veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

(b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir 
veya teslim amacıyla elde tutulması; 

(c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklannm, yalnızca bir başka teşebbüs 
tarafından işlenmesi amacıyla elde tutulması; 

(d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için mal veya ticari eşya satın 
alınması veya bilgi toplanması amacıyla elde tutulması; 
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(e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı 
karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde 
tutulması; 

(f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen 
faaliyetlerin bir veya birkaçım bir arada yürütmek için elde tutulması; 
ancak bu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda oluşan toplu 
faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir kişi -6 ncı 
fıkranın uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit 
Devletin bir teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, aşağıda belirtilen şartlarla, bu 
kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen Akit 
Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir: 

(a) eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip 
olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, söz konusu kişinin faaliyetleri bu 
maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden 
yapılması durumunda, o fıkra hükümleri uyarınca bu yeri işyeri haline 
getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça; veya 

(b) eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette 
mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa. Önceki cümle hükümleri, 
kişinin ilk bahsedilen Devlette vergiden kaçınmak amacıyla sadece malların 
veya ticari eşyanın sürekli şevkini değil, aynı zamanda satış akdinin fiilen 
gerçekleştirilmesi için malların veya ticari eşyanın satışı ile ilgili diğer bazı 
bağlantılı faaliyetleri yerine getirdiği kanıtlanmadıkça uygulanmayacaktır. 

6. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi 
faaliyetlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya 
bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir 
işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya 
bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir 
şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu durumda şirketlerden biri 
diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 
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Madde 6 
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan 
elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit Devletin 
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Bu terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri 
varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk 
hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin haklan, gayrimenkul intifa 
haklarım ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya 
işletme hakkı karşılığında doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan 
kapsayacaktır. Gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak kabul 
edilmeyecektir. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan 
kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen 
gelire uygulanacaktır. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün 
gayrimenkul varlıklanndan elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında 
kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

Ticari Kazançlar 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, 
teşebbüsün kazançlan yalnızca işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bu maddenin 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet 
teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, 
her iki Akit Devlette de bu işyerine atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar 
altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve 
işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde 
edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 
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3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde 
yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin faaliyet 
amaçlarına uygun olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla birlikte, 
işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna, patentlerin 
veya diğer hakların kullanılması karşılığında gayrimaddi hak bedeli, Ücret veya diğer 
benzeri Ödemelerin yapılması; verilen belirli hizmetler veya yönetim karşılığında 
komisyon ödenmesi; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç para 
verilmesine ilişkin borçlardan gelir elde edilmesi halinde, söz konusu meblağın gider 
olarak indirilmesine (gerçek giderlerin geri ödenmesi hariç) müsaade edilmeyecektir. 
Benzer şekilde, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer herhangi bir 
bürosuna patentlerin veya diğer hakların kullanılması karşılığında gayrimaddi hak bedeli, 
ücret veya diğer benzeri ödemelerin yapılması; verilen belirli hizmetler veya yönetim 
karşılığında komisyon ödenmesi ya da bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerinin 
ana merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna ödünç para verilmesine ilişkin borçlardan 
gelir elde edilmesi halinde, söz konusu meblağ işyerinin kazancının belirlenmesinde 
(gerçek giderlerin geri ödenmesi hariç) dikkate alınmayacaktır. 

4. Bir işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya 
satın alınması dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Bu maddedeki hiçbir hüküm, bir Akit Devletin sigortacılık faaliyetlerinden elde 
edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin herhangi bir kanunu uygulamasını 
etkilemeyecektir. 

6. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayn olarak düzenlenen gelir 
unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden 
etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1. Uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde 
edilen kazanç, yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Akit Devlette 
vergilendirilecektir. 

2. Bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezi geminin bordası ise, bu 
teşebbüsün, geminin kayıtlı olduğu limamn bulunduğu Akit Devlette, eğer geminin kayıtlı 
olduğu böyle bir liman yoksa, gemiyi işletenin mukim olduğu Akit Devlette yerleşik 
olduğu kabul edilecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da 
uygulanacaktır. 
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Madde 9 

Bağımlı Teşebbüsler 

1. (a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

(b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve 
diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine 
katıldığında, 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya 
oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan 
farklılaştığında, bu teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla 
kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre 
vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devletin, kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği 
kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen diğer Devlet teşebbüsünün kazancını içermesi 
ve aym zamanda bu kazancın bağımsız iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz 
önünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda 
belirlenen kazanç olması durumunda, diğer Devlet söz konusu kazanç üzerinden alman 
verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili 
makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

Temettüler 

1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir 
mukimine ödenen temettüler, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, 
temettünün gerçek lehdan diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi: 

(a) i) gerçek lehdar, temettüyü ödeyen şirketin doğrudan doğruya 

sermayesinin en az %20 sine sahip bir şirketse ( ortaklık hariç) veya 

ii) gerçek lehdar, merkez bankası veya tamamı devlete ait bir tüzel kişi ise 

gayrisafi temettü tutarının %5 ini; 
(b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının %10 unu 
aşmayacaktır. 

Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin 
vergilendirilmesini etkilemeyecektir. 
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3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden 
veya intifa haklarından, maden hisselerinden, kurucu hisse senetlerinden veya alacak 
niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile 
dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden 
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde 
edilen gelirleri ifade eder. 

4. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan, temettüyü ödeyen 
şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 
bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyeti 
icra ederse ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin 
bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. 
Bu durumda, olayına göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 Üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

5. Bu maddenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan bir 
şirket, diğer Akit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, söz konusu 
temettülerin bu diğer Devletin bir mukimine ödenmesi veya ödenen temettüler ile bu 
diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunması 
durumları hariç olmak üzere, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi 
bir vergi alamaz. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları 
üzerinden de dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya 
dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen gelir veya 
kazançtan oluşması, durumu değiştirmez. 

Madde 11 

Alacaktan Kaynaklanan Gelir 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen alacaktan 
kaynaklanan gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gelirler, elde edildiği Akit Devlette ve bu Akit 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir, ancak, alacaktan kaynaklanan gelirin 
gerçek lehdan diğer Akit Devletin bir mukimi ise bu şekilde alınacak vergi alacaktan 
kaynaklanan gelirin gayrisafı tutannm yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit 
Devletin Hükümeti'ne veya tamamı devlete ait olan bir tüzel kişiye veya Merkez 
Bankasına ödenen alacaktan kaynaklanan gelirler ilk bahsedilen Akit Devlette vergiden 
muaf tutulacaktır. 
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4. Bu maddede kullanılan "alacaktan kaynaklanan gelir" terimi, ipotek garantisine 
bağlı olsun olmasın veya borçlunun kazancına katılma hakkını tamsın tanımasın, her nevi 
alacaktan doğan gelirleri ve özellikle, kamu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç 
senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymet, tahvil veya borç 
senetlerine ilişkin prim ve ikramiyeleri ve aynı zamanda gelirin elde edildiği Devletin 
vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri ifade eder. Geç 
ödemelerden kaynaklanan cezalar, bu maddenin amacı bakımından alacaktan 
kaynaklanan gelir olarak nitelendirilmeyecektir. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan alacaktan kaynaklanan gelirin gerçek lehdarı, söz 
konusu gelirin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari 
faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek 
faaliyetinde bulunursa ve söz konusu gelirin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Akit Devletin mukimi tarafından ödenen alacaktan kaynaklanan gelirin, o 
Devlette elde edildiği kabul edilecektir. Bununla beraber, bu geliri ödeyen kişi, bir Akit 
Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette alacaktan kaynaklanan geliri 
ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip 
olduğunda ve gelir bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gelirin 
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var 
olan özel ilişki nedeniyle, alacak karşılığında ödenen alacaktan kaynaklanan gelirin 
miktarı, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında 
kararlaştırılacak alacaktan kaynaklanan gelirin miktarım aştığında, bu madde hükümleri 
yalmzca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre 
vergilendirilecektir. 

Madde 12 

Gayrimaddi Hak Bedelleri 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen 
gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit 
Devlette ve bu Akit Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi 
hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi 
gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 
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3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile 
radyo veya televizyon yayınlarında kullanılan filmler veya bantlar dahil olmak üzere 
edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, 
desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari veya 
bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya 
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, söz 
konusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari 
faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek 
faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 
üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Akit Devletin mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin o 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen 
kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak 
bedelini ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve 
gayrimaddi hak bedeli bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu 
gayrimaddi hak bedelinin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette doğduğu kabul 
olunacaktır. 

6. ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var 
olan özel ilişki nedeniyle, kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak 
bedelinin miktarı böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar 
arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu maddenin hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer 
hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 

Sermaye Değer Artış Kazançları 

1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve bu Anlaşmanın 6 nci 
maddesinde belirtilen gayrimenkul varlıklann elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit 
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm 
teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar da dahil olmak 
üzere, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilir. 
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3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya söz 
konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların 
elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin 
bulunduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. 

4. Bir Akit Devlet mukimi olan bir şirketteki payı temsil eden hisse senetlerinin 
veya bir Akit Devlet mukimince ihraç edilen tahvillerin elden çıkarılmasından elde edilen 
kazançlar bu Devlette vergilendirilebilir. 

5. Daha önceki fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan herhangi bir varlığın elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette 
vergilendirilecektir. 

Madde 14 
Serbest Meslek Faaliyetleri 

1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki 
diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Bununla beraber, aşağıdaki durumlarda söz konusu gelir diğer Akit Devlette de 
vergilendirilebilir: 

(a) Kişi, diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli 
kullanabileceği sabit bir yere sahip ise, bu durumda gelir yalnızca bu sabit 
yere atfedilebilen gelirle sınırlı olmak üzere bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilir; veya 

(b) Kişinin diğer Akit Devlette kalışı ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona 
eren herhangi bir 12 aylık bir dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 
günü bulursa veya aşarsa, bu durumda yalnızca bu diğer Devlette icra ettiği 
faaliyetleri nedeniyle elde etmiş olduğu gelir üzerinden bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız bilimsel, edebi, sanatsal, 
eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorlann, avukatlann, mühendislerin, 
mimarlann, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 

Bağımlı Faaliyetler 
1. Bu Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin hükümleri saklı kalmak 

üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer 
benzeri gelirler, hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilecektir. Hizmet diğer Akit Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen söz 
konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet 
mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

(a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona 
eren herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 
günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

(b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle 
bir işveren adma yapılırsa, ve 

(c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit 
yerden yapılmazsa 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen 
bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen 
gelir, teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 

Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim 
kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

Sanatçı ve Sporcular 

1. Bu Anlaşmanın 14 ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit 
Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının 
veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun diğer Akit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, 
sanatçının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 
inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin 
icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir. 
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3. Bir Akit Devlet mukiminin, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında 
öngörüldüğü gibi diğer Akit Devlette yürütülen faaliyetlerden elde ettiği gelir, diğer Akit 
Devlete yapılan ziyaretin tamamının veya önemli bir kısmının ilk bahsedilen Akit 
Devletin, idari altbölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi 
veya bu faaliyetlerin, Akit Devletlerin Hükümetleri arasındaki kültürel bir anlaşma veya 
sözleşme çerçevesinde icra edilmesi halinde, bu diğer Akit Devlette vergiden istisna 
edilecektir. 

Madde 18 

Emekli Maaşları 

Bu Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının hükümleri saklı kalmak 
üzere, bir Akit Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli 
maaşları ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 19 

Kamu Görevi 

1. (a) Bir Akit Devletin kendisine, idari altbolümüne veya mahalli idaresine bir 
gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, altbölüm 
veya idare tarafından ödenen ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve 
diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

(b) Bununla beraber, hizmet bu diğer Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi bu 
Devletin bir mukimi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri 
ödemeler yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak, bu 
kişinin; 

i) bu Devletin vatandaşı olması; veya 

ii) yalnızca söz konusu hizmeti ifa etmek için bu Devletin bir mukimi 
durumuna geçmemiş olması 

gerekmektedir. 

2. (a) Bir Akit Devletin kendisine, idari altbolümüne veya mahalli idaresine bir 
gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, altbölüm 
veya idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli 
maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
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(b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve 
vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşları yalnızca bu diğer 
Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Akit Devletin kendisi, idari altbölümü veya mahalli idaresi tarafından 
yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetlerle ilgili olarak yapılan ücret, maaş ve diğer 
benzeri Ödemeler ile emekli maaşlarına bu Anlaşmanın 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerinin 
hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

Öğrenciler 

1. Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin 
mukimi olan ve ilk bahsedilen Devlette yalmzca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla 
bulunan bir öğrenci, stajyer veya çırağa, geçimini, öğrenimini veya mesleki eğitimini 
sağlayabilmesi için bu Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler bu Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

2. Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin 
mukimi olan ve ilk bahsedilen Akit Devlette yalmzca öğrenim veya mesleki eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenci, stajyer veya çırağın, söz konusu öğrenim veya mesleki 
eğitimle ilgili olarak ifa ettiği hizmetler karşılığında elde ettiği gelirler, bu kişinin geçimi, 
öğrenimi veya mesleki eğitimi için gerekli olan tutan aşmamak koşuluyla, söz konusu 
öğrenim veya mesleki eğitim için gerekli makul bir süre boyunca ilk bahsedilen Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 

Öğretmenler ve Araştırmacılar 

Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin 
mukimi olan ve ilk bahsedilen Devletteki bir üniversite, yüksekokul, okul veya ilk 
bahsedilen Devletin Hükümetince kabul görmüş eğitim veya bilimsel araştırma 
kurumunda öğretim, konferans vermek veya araştırma yapmak amacıyla bulunan bir 
gerçek kişinin, söz konusu öğretim, konferans veya araştırma dolayısıyla elde ettiği 
gelirler, bu kişinin ilk bahsedilen Devlete ilk vanş tarihinden itibaren iki yıllık bir süre 
boyunca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 
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Madde 22 
Diğer Gelirler 

1. Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki 
maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul 
varlıklardan elde edilen gelir hariç olmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan ve diğer 
Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan 
sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kişinin, söz konusu işyeri 
ya da sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı olan bir hak veya varlıktan bir gelir elde 
etmesi halinde, bu gelire bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu 
durumda, olayma göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

Madde 23 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Yöntemleri 

1. Bir Akit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Akit 
Devlette vergılendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet, bu mukimin 
gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutann 
mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla birlikte söz konusu mahsup, diğer Devlette vergilendirilebilen gelire 
atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi miktarım aşmayacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü uyarınca, bir Akit Devlet mukimi tarafından 
elde edilen gelir bu Devlette vergiden istisna edilirse, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan 
gelirine ilişkin vergiyi hesaplarken istisna edilen geliri de dikkate alabilir. 

3. Suudi Arabistan Krallığı açısından çifte vergilendirmenin önlenmesi yöntemleri, 
Suudi vatandaşları hakkındaki Zekât toplama rejimini ihlal etmeyecektir. 
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Madde 24 

Karşılıklı Anlaşma Usulü 
1. Bir kişi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu 

Anlaşma hükümlerine uygun olmayan bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine 
vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözüm yollarıyla bağlı 
kalmaksızın, olayı mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz 
konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin 
ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkâr bir çözüme 
ulaşamaz ise, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit 
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma yoluyla olayı çözmeye gayret sarfedecektir. 

3. Her iki Akit Devletin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya 
uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddüdü karşılıklı anlaşma yoluyla 
çözmek için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele 
alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de 
birbirlerine danışabilirler. 

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen 
hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle haberleşebilirler. 

5. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulanması için uygun 
uygulama yöntemini ve özellikle, bir Akit Devletin mukimlerinin bu Anlaşma ile sağlanan 
vergi indirim ya da muafiyetlerinden diğer Devlette ne şekilde yararlanacaklanna ilişkin 
esasları karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyebilirler. 

Madde 25 

Bilgi Değişimi 
1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için 

gerekli olan bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Akit Devletler, 
idari altbölümleri ya da mahalli idareleri tarafından alınan her çeşit ve her tanımdaki 
vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri diplomatik 
kanallardan değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi, bu Anlaşmanın 1 inci ve 2 nci 
maddeleri ile sınırlı değildir. Bir Akit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin 
kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca ilk 
cümlede bahsedilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da 
kovuşturmasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu 
kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar 
alınırken açıklayabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 305) 



- 3 3 -

2. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti: 

(a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına 
uymayacak idari önlemler alma; 

(b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri 
çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 

(c) Herhangi bir ticari, sınai veya mesleki sun veya ticari işlemi aleni hale 
getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altma sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 
Diplomat Hüviyetindeki Memurlar 

ve Konsolosluk Memurları 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlann veya konsolosluk 
memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca 
yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 

Diğer Hükümler 

1. Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm, vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik iç 
mevzuat hükümlerinin uygulanmasını etkilemeyecektir. 

2. Kuruluşunun esas amacı ya da esas amaçlarından birisi bu Anlaşmanın, başka 
türlü yararlanma imkam olmayan hükümlerinden yararlanmak olan bir Akit Devlet 
teşebbüsü ya da tüzel kişisi bu Anlaşmanın faydalarından yararlanamaz. 

3. İyi niyetli olmayan ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişiler de bu maddenin 
önceki fıkralarının hükümlerine tabidirler. 
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Madde 28 

Yürürlüğe Girme 

1. Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi 
mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığım diğerine diplomatik kanallardan 
bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı ayı takip eden ikinci aym 
ilk günü yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Anlaşmanın hükümleri; 

(a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen miktarlar 
için; ve 

(b) Diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak 
ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yıllan için 

uygulanacaktır. 

Madde 29 

Yürürlükten Kalkma 

1. Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır; ancak, Akit Devletlerden her 
biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yıldan beş yıl sonra başlayan herhangi bir takvim 
yılımn 30 Haziranından önce diğer Akit Devlete diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi 
vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

2. Bu durumda Anlaşma: 

(a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği 
takvim yılının bitiminden sonra ödenen miktarlar için; ve 

(b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 
bitiminden sonra başlayan vergilendirme yıllan için 

hüküm ifade etmeyecektir. 
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BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu 
Anlaşmayı imzaladılar. 

Türk, Arap ve İngiliz dillerinde, ikişer nüsha halinde, tüm metinler aynı derecede 
geçerli olmak üzere, 9 Kasım 2007 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. Yorumda 
farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
HÜKÜMETI ADıNA 

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ADINA 

Ali BABACAN 
Dışişleri Bakanı 

rahinfA. AI-ÂSSAF 
Maliye Bakanı 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasfnm imzalanması sırasında, imzalayan taraflar aşağıdaki 
hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

1.4 üncü Maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak 

Mukim teriminin, bir Akit Devletin kanunlarına göre oluşturulan, bu Devlette 
genel olarak vergiden muaf olan ve bu Devlette; 

i) Yalnızca dini, hayır işleri, eğitsel, bilimsel veya diğer benzeri amaçlarla; veya 

ii) bir plan çerçevesinde işçilere emekli maaşı veya diğer benzeri faydalar 
sağlamak için 

kurulan ve sürdürülen bir tüzel kişiliği de kapsadığı anlaşılmaktadır. 

2. 4 üncü Maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak 

Çifte mukimlik durumunda, gerçek kişi dışındaki bir kişinin etkin yönetim 
merkezinin Devletlerden birinde, kanuni merkezinin ise diğer Devlette olması durumunda 
Akit Devletlerin yetkili makamlan, karşılıklı anlaşma yoluyla, bu kişinin kanuni 
merkezinin gerçek etkin yönetim merkezi olup olmadığım belirlemek amacıyla 
birbirlerine danışacaklardır. 

3. 6 ncı Maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili olarak 

"Gayrimenkul varlık" teriminin, her durumda, balık üretimi ve yetiştiriciliği için 
kullanılan canlı hayvan ve teçhizatı kapsadığı anlaşılmaktadır. 

4. 7 nci Madde ile ilgili olarak 

a) İnşaat veya kurma ya da bunlara ilişkin keşifle ilgili sözleşmeler yönünden bir 
işyerinin kazancı, sözleşmenin toplam tutarı üzerinden değil, sözleşmenin işyeri 
tarafından, işyerinin bulunduğu Devlette yürütülen kısmı üzerinden belirlenecek 
ve sözleşmenin diğer Akit Devlet dışında yürütülen kısmı işyeri kazancının 
belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. 
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b) Bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından, diğer Akit Devlete yapılan ticari eşya 
ihracatından elde edilen ticari kazancın diğer Akit Devlette 
vergilendirilmeyeceği anlaşılmaktadır, ihracat sözleşmesi diğer Akit Devlette 
bulunan bir işyeri vasıtasıyla yürütülen diğer faaliyetleri de kapsama aldığında, 
söz konusu faaliyetlere atfedilebilen kazanç, diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilir. 

c) "Ticari kazanç" teriminin, imalat, ticaret, bankacılık ve sigortacılıktan, dahili 
taşımacılık ve hizmet tedariklerinden elde edilen gelirleri de kapsadığı, ancak 
bunlarla sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu tanım, bir gerçek kişinin 
bağımlı ya da bağımsız olarak icra ettiği mesleki faaliyetleri kapsamamaktadır. 

5.10 uncu Madde ile ilgili olarak 

Bu Anlaşmadaki herhangi bir hükme bakılmaksızın, diğer Akit Devlette bir işyeri 
vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet şirketinin kazancı 7 nci maddeye göre 
vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden bu işyerinin bulunduğu Akit Devlette % 
5'i geçmemek üzere vergilendirilebilir. 

6. 24 Oncu Maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili olarak 

Mükellefin, karşılıklı anlaşmadan kaynaklanan iadeyi, karşılıklı anlaşma 
sonucunun vergi idaresince kendisine bildirilmesinden sonra Akit Devletlerin iç 
mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde talep etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

7. Bu Anlaşmadaki hiçbir hükmün, Akit Devletlerin 11 Ocak 1989'da imzalanan 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava 
Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı 
Muafiyet Anlaşması" uyarınca yararlandıkları haklarını ve yükümlülüklerini 
etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

8. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan mukimi olan vatandaşlarına uygulanmak 
üzere bir gelir vergisi ihdas ettiğinde veya mevcut vergileri buna göre değiştirdiğinde, iki 
Akit Devlet, Anlaşmada aynm yapılmamasına ilişkin bir maddeye yer vermek için 
görüşmelere başlayacaklardır. 
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BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler 
bu Protokolü imzaladılar. 

Türk, Arap ve İngiliz dillerinde, ikişer nüsha halinde, tüm metinler aynı derecede 
geçerli olmak üzere, 9 Kasım 2007 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. Yorumda 
farklılık olması halinde ingilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

AH BAÖACAN ibrahim A. AI-ÂSSAF 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 304) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/372) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 02/10/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/736 Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1086 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Topraklan Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 304) 



- 2 -

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun

masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara
sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1258 Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konu
larda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Kanun Tasarısı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tek

nolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala Kipi 

Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa 
Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /1294 Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusun
da Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kara
yoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1 /13 24 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1346 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinema
cılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya 
Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusya'nın 
Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1 /l364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 

32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
32748 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
32805 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Or

mancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMÎK) Arasında Ya
tırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 11/12/2006 

Sayı: B.02.0.KKG.6.10/101-1327/5757 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23/11/2006 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının ana amacı; sermaye, teknoloji, yönetim 

beceri ile birlikte çeşitli pazarlara giriş imkanı da getiren doğrudan yabancı yatırımları taraf ülkeler 
arasında teşvik etmek ve ilgili ülkenin hukuki düzeni içinde bu yatırımların korunmasını sağlamaktır. 

Ülkemiz müteşebbis ve sermayesinin dış ülkelere açılması, aynı zamanda yabancı yatırım ve ileri 
teknolojinin ülkemize gelmesi yolu ile ekonomimizin küreselleşen dünya ekonomisi içinde etkin bir 
şekilde yer alması, genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasındadır. Bu çerçevede, ülkemizde 
yapılan doğrudan yabancı sermaye yatınmlannın korunması ve daha fazla yabancı sermaye gelişinin 
özendirilebilmesi için, yatırım ve ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu ilişkilerin gelişmesine 
yönelik potansiyele sahip olduğu düşünülen ülkelerle, yatırımlann karşılıklı teşviki ve korunması 
anlaşmalarının imzalanmasına 1962 yılında başlanmıştır. Ülkemizin sermaye ihraç eder hale gelmesi 
ile bu süreç hızlandırılmış ve bugüne kadar 78 ülke ile anılan anlaşma imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile; 

1. Anlaşmaya taraf ülke sınırları içinde gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili 
faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik işbirliği için uygun koşulların 
oluşturulması, 

2. Türkiye ve Suudi Arabistan'da yabancı yatınmların kamulaştırma ve devletleştirme yönünden 
tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirilmesi, 

3. Her iki ülkede, özel teşebbüsle devlet arasında yatınmlarla ilgili çıkabilecek ihtilaflann çözüm 
yollarını tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Daha istikrarlı bir yatırım ortamının teminini öngören bu Anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki 
sermaye akışında artış gerçekleşmesi beklenmektedir. Anlaşma, yatırımcılara ekonomik ve yasal 
güvence verirken, ilgili ülkelere yeni herhangi bir yük getirmemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/372 

Karar No.: 100 14 Kasım 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 22 nci dönemde, 11/12/2006 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" dönemin sona ermesi 
nedeniyle hükümsüz sayılmıştır. Tasarı Bakanlar Kurulunca 2/10/2007 tarihinde yenilenerek 
Başkanlıkça 16/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 12/11/2008 tarihli 19 uncu 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla 
görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
-Taraf ülkelerin, diğer ülke yatırımcılarının yatırımlarını teşvik etmesi ve yatırımcılara eşit 

muamelede bulunulması, 
-Taraf ülkelerin, yatırımlara ve yatırımlardan elde edilen gelirlere "en çok kayırdan ulus" 

muamelesi uygulaması, 
-Taraf ülkelerin yatırımlarına istisnalar dışında kamulaştırma ve millileştirme yasağı, 
-Yatırımlardan elde edilen gelirlere transfer serbestliği sağlanması, 
-Anlaşma kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülememesi halinde Tahkime 

başvurulması ve usulü, 
konularında düzenlemeler öngörülmüştür. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
-Anlaşma ile Suudi Arabistan ile artan ekonomik ilişkilerimiz neticesinde, iki ülke arasında 

karşılıklı olarak diğer ülke yatırımcıları tarafından yapılacak yatırımların korunmasının amaçlandığı, 
-Anlaşmanın ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişme potansiyeli gösteren ülkelerle 

imzalandığı ve halen 78 ülke ile benzer anlaşmaların imzalandığı, 
-Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile iki ülke arasındaki ticari yatırımlarda artış sağlanacağı, 
şeklindeki Hükümet temsilcilerinin görüş ve açıklamalarını takiben Komisyon üyelerimizden 

Suudi Arabistan'da yabancıların mülkiyet edinme haklarının bulunmadığı, ancak, Ülkemizde 
yabancılann mülkiyet edinme hakkının bulunmasının karşılıklılık ilkesine aykın olduğu ve bu konuya 
açıklık getirilmesi yönündeki talep üzerine Hükümet temsilcileri tarafından yapılan ek açıklama ve 
cevaplarda; 

-Suudi Arabistan'da yabancı gerçek kişilerin mülkiyet edinme hakkı bulunmadığı, karşılıklılık 
ilkesinden dolayı, Suudi Arabistanlı gerçek kişilerin de Ülkemizde mülkiyet edinme haklarının 
bulunmadığı, 
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-Ülkemizde yabancı şirketlerin Turizmi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanununda sağlanan istisnalar 
dışında Türkiye'de gayrimenkul edinmelerinin mümkün olmadığı, 

-Ülkemizde ancak, yabancı sermayeli Türk şirketlerinin, faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere 
gayrimenkul edinebilmelerinin mümkün olduğu ve bu şekilde sermayesi Suudi Arabistanlı 
yatırımcılara ait Türk şirketinin Türkiye'de faaliyet alanıyla ilgili gayrimenkul edinebilmesinin 
mümkün olduğu, 

-Suudi Arabistan'da 10 Nisan 2006 tarihinde Bakanlar Kurulunda onaylanan Yabancı Yatırımlar 
Yasası ile Suudi Arabistan'da kurulmuş yabancı sermayeli şirketlere gayrimenkul edinme hakkının 
tanındığı, 

ifade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Komisyon üyelerinden Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Manisa Milletvekili Mehmet 

Çerçi'nin Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 
Zeynep Dağı 

Ankara 
Üye 

Canan Kalsın 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Şahin 

Malatya 

Başkanvekili 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Kâtip 
Abdulkadir Emin Önen 

Şanlıurfa 

Üye 
Metin Yılmaz 

Bolu 
Üye 

İlhan Kesici 
İstanbul 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey 

Mardin 
Üye 

Necip Taylan 
Tekirdağ 

Üye 
Fevzi Şanverdi 

Hatay 
(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 
Ahmet Deniz Bölükbaşı 

Ankara 

Üye 
Onur Öymen 

Bursa 
Üye 

Hüseyin Tuğcu 
Kütahya 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE 
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI 
TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE 
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI 
TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 8 Ağustos 2006 tarihinde 
Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Çiçek 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

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. 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

VE 

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 

ARASINDA 

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN 

ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti bundan sonra "Akit 
Taraflar" olarak anılacaklardır. 

Özellikle bir Akit Taraf yatırımcılarının, diğer Akit Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla 
ilgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile, 

Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve 
teknoloji akımı ile Akit Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek, 

İstikrarlı bir yatırım ortamını sürdürmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde 
kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi 
tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak ve 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

MADDE 1 
Tanımlar 

İşbu Anlaşma'nın amaçlan bakımından; 

1. "Yatırım" terimi, bir Akit Tarafın yatırımcısı tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ve 
kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak diğer Akit Tarafın ülkesinde bulunan her türlü 
malvarlığını, ve özellikle, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakileri içerir: 

(a) mülkün ülkesinde bulunduğu Akit Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun 
olarak tanımlanmış taşınır ve taşınmaz mallar yanında ipotek, haciz ve rehin gibi ayni haklar 
ve benzeri haklar; 

(b) hisseler, hisse senetleri ve şirketlere ait tahviller ve şirketlere iştirakin diğer 
şekilleri; 

(c) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, borçlar gibi para alacakları veya bir yatırımla 
ilgili ekonomik bir değere sahip herhangi bir ifaya yönelik alacak; 

(d) patentler, sınai tasarımlar, teknik prosesler gibi sınai mülkiyet haklan ve fikri 
mülkiyet haklan yanında ticari markalar, ticari ve iş sırlan, ticari isimler, peştemaliye, know-
how ve diğer benzer haklar; 
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(e) kanun veya kamu sözleşmesi kapsamında tanınmış herhangi bir hak veya kanuna 
uygun olarak verilmiş iş imtiyazları. 

Varlıkların yatırıldığı veya tekrar yatırıldığı biçimdeki herhangi bir değişiklik, bu gibi bir 
değişikliğin ülkesinde yatırım yapılan Akit Tarafın kanun ve nizamlan ile çatışmaması koşulu 
ile, bunlann yatınm olarak nitelendirilmesini etkilemez. 

Anılan terim, ülkesinde yatırım yapılan Akit Tarafın kanunlanna ve nizamlarına uygun olarak 
yapılan tüm doğrudan yatınmlan ifade etmektedir. 

2. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, özellikle, 
kar, kar hisseleri, royaltiler, sermaye kazançları veya herhangi benzer ücret veya ödemeler 
anlamına gelir. 

3. "Yatınmcı" terimi: 

(a) Akit Taraflardan her birinin yürürlükteki hukukuna göre vatandaşı sayılan gerçek 
kişileri, 

(b) Akit Taraflardan her birinin hukukuna uygun olarak kurulmuş ve genel idare 
merkezleri o Akit Tarafın ülkesinde bulunan, sınırlı sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın 
şirketleri, fırmalan, teşebbüsleri veya iş ortaklıklan gibi tüzel kişiliği haiz herhangi bir varlığı 

(c) her bir Akit Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan kanunlanna göre kurulmuş ve 
genel idare merkezleri o Akit Tarafın ülkesinde bulunan Hükümet varlıklarını ve onlann 
finansal otorite veya kurumlarını ifade eder. 

4. "Ülke" terimi, 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak: ülkeyi, karasulanm aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka göre tabii kaynakların araştınlması, işletilmesi ve 
korunması amacıyla üzerinde egemenlik veya kaza hakkının bulunduğu deniz alanlannı ifade 
eder. 

b) Suudi Arabistan Krallığı ile ilgili olarak: kara sınırlan içerisinde bulunan alanlara 
ek olarak, Suudi Arabistan Krallığı'nin uluslararası hukuka göre üzerinde egemenliğini icra 
ettiği ve üzerinde egemenlik veya kaza haklannın bulunduğu deniz ve denizaltı alanlannı 
ifade eder. 

MADDE 2 
Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Akit Taraf ülkesinde diğer Akit Tarafın yatınmcılannm yatınmlannı mümkün 
olduğunca teşvik edecek ve bu gibi yatınmlan kanunlanna ve nizamlanna uygun olarak kabul 
edecektir. Akit Taraflar bu gibi yatırımlara her şartta adil ve eşit muamele tanıyacaklardır. 

2. Her bir Akit Tarafın yatınmcılannm yatınmlan her zaman adil ve eşit bir muameleye tabi 
tutulacak ve diğer Akit Tarafın ülkesinde tam korumaya sahip olacaktır. 

Hiç bir Akit Taraf bu gibi yatınmlann yönetimine, sürdürülmesine, kullanımına, 
faydalanılmasına, genişletilmesine veya elden çıkanlmasına makul olmayan veya aynmcı 
tedbirlerle hiç bir şekilde engel olmayacaktır. 
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MADDE 3 
Yatırımlara Uygulanacak Muamele 

1. Her bir Akit Taraf, yatırımlara, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulduklarında ve Suudi 
Arabistan Krallığına kabul edildiklerinde, ve diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlardan 
kaynaklanan gelirlerine, herhangi üçüncü bir devletin yatırımcılarının yatırımlarına ve 
yatırımlarından kaynaklanan gelirlerine uygulanandan daha az elverişli olmayan bir 
muameleyi ihsan edecektir. 

2. Kanun ve nizamlarına uygun olarak, Her bir Akit Taraf taraf yatırımlara Türkiye 
Cumhuriyeti'nde kurulduklarında ve Suudi Arabistan Krallığına kabul edildiklerinde, ve diğer 
Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlardan kaynaklanan gelirlerine, kendi yatırımcılarına ve 
bunların yatırımlarından kaynaklanan gelirlere tanıdığından daha az elverişli olmayan bir 
muameleyi ihsan edecektir. 

3. Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın yatırımcılarına, yatırımların yönetimi, sürdürülmesi, 
kullanımı, faydalanılması veya elden çıkarılması ile bağlantılı olarak veya bu gibi yatırımlara 
yönelik haklarını temin edici transferler veya tazminat veya bununla bağlantılı ülkesindeki 
diğer herhangi bir faaliyetle ilgili olarak, kendi yatırımcısına veya üçüncü bir devletin 
yatırımcısına tanıdığından daha az elverişli olmayan bir muameleyi tanıyacaktır. 

4. İşbu Madde'nin hükümleri vergilendirme konularına uygulanmayacak ve bir Akit Tarafın 
diğer Akit Tarafın yatırımcılarına, önceki Akit Tarafça tamamen veya genel olarak 
vergilendirme ile ilgili herhangi bir uluslararası anlaşma veya düzenleme sebebiyle tanınmış 
olan herhangi bir muamele, tercih veya ayrıcalığın faydalarını tanımakla yükümlü olduğu 
şeklinde yorumlanmayacaktır. 

5. İşbu Anlaşma'nm ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayınlan ulus 
muamelesi hükümleri, her bir Akit Tarafın bir gümrük birliği, ekonomik birlik veya parasal 
birliğe, bir ortak pazara veya serbest ticaret bölgesine üyeliğinden veya bunlarla ortaklığından 
kaynaklanan ve bu Akit Tarafın kendi yatırımcılarına veya şirketlerine, bu gibi bir birliğin, 
ortak pazarın veya serbest ticaret bölgesinin üye devletlerinin vatandaşlarına veya şirketlerine 
veya herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlarına veya şirketlerine tanıdığı mevcut veya 
gelecekteki avantajlara uygulanmayacaktır. 

MADDE 4 
Kamulaştırma ve Tazminat 

1. Her bir Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları kamulaştınlmayacak, millileştirilmeyecek 
veya kamu amacıyla, ayrımcı olmayacak bir şekilde, hızlı, yeterli ve etkin tazminat ödenerek 
ve hukuka uygun olarak yapılanlar dışında, diğer Akit Tarafça doğrudan veya dolaylı olarak 
etkisi kamulaştırmaya veya millileştirmeye eşit olacak herhangi diğer bir tedbire konu 
edilmeyecektir. 

Bu gibi bir tazminat, kamulaştırılan yatırımın mevcut veya yapılması öngörülen 
kamulaştırma, millileştirme veya karşılaştınlabilir tedbirin kamu tarafından öğrenildiği 
tarihten hemen önceki piyasa değerine eşit olacaktır. 

Tazminat gecikmesiz olarak ödenecektir. Gecikme olması halinde tazminat kamulaştırma 
veya millileştirme tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar uygulanabilir bir oran üzerinden 
hesaplanan ek bir ödeme içerecektir. Bu gibi bir ödeme serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 
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2. Savaş veya diğer silahlı çatışma, devrim, veya isyan, veya diğer benzer olaylar nedeniyle 
diğer Akit Tarafın ülkesinde zarara uğrayan Akit Taraflardan birinin yatınmcılan, diğer Akit 
Tarafça, söz konusu zararlann karşılanması bakımından, ev sahibi Akit Tarafın kendi 
yatırımcılanna ya da herhangi bir üçüncü ülke yatınmcılanna gösterdiği muameleden daha az 
elverişli olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise, tazminat veya yatırımcı tarafından 
kabul edilmesi halinde diğer bir değer taşıyan karşılıkla ilgili olarak, o muameleye tabi 
tutulacaktır. Bu gibi ödemeler serbestçe transfer edilebilir olacaktır. Bu gibi bir kamulaştırma, 
millileştirme veya benzer tedbirin yasallığı ve tazminat miktan hukuka uygun olarak gözden 
geçirilmeye konu olacaktır. 

3. Her bir Akit Tarafın yatınmcılan işbu Madde'de ele alınan konularla ilgili olarak diğer 
Akit Tarafın ülkesinde en çok kayınlan ulus ve ulusal muameleye konu olacaktır. 

MADDE 5 
Halefıvet 

1. Eğer bir Akit Taraf veya onun ilgili ajansı bir yatırımcıya bu yatırımcı tarafından diğer 
Akit Tarafın ülkesinde yapılmış bir yatınmla ilgili olarak ticari olmayan risklere karşı bir 
sigorta poliçesi kapsamında bir ödeme yaparsa, ülkesinde yatınm yapılan Akit Taraf 
sözkonusu yatınmcıdan veya o yatınmcının herhangi bir bağlı kuruluşundan önceki Akit 
Tarafa veya onun ilgili ajanslanndan herhangi birine haklannm veya alacaklannın transferini 
tanıyacaktır. 

2. Sigortalayan, yatınmcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı 
kullanmaya yetkili olmayacaktır. 

3. Bir Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, işbu Anlaşmanın 10. Maddesi 
hükümleri uyannca çözümlenecektir. 

MADDE 6 
Ülkesine İade ve Transfer 

1. Her bir Taraf, bir yatınmla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışanya 
serbestçe ve gecikme olmaksızın yapılmasını temin edecektir. Bu gibi transferler, bunlarla 
kısıtlı olmamak kaydıyla, özellikle aşağıdakileri içerir: 

(a) yatırımı sürdürmek veya geliştirmek için kullanılan ana para ve ek meblağlar, 

(b) gelirler, 

(c) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen 
meblağlar, 

(d) Madde 4 çerçevesinde ödenecek tazminatlar, 

(e) yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin geri ödemeleri, 
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(f) diğer Akit Tarafın ülkesinde, bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini almış olan 
bir Akit Tarafın vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve diğer gelirleri, 

(g) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler. 

2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhangi bir konvertibl 
para birimiyle, transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır. 

3. Piyasa döviz kurunun yokluğu halinde, döviz kuru, Uluslararası Para Fonu tarafından 
ülkelerin para birimlerinin Özel Çekim Hakları (SDR)'na dönüşümü için uygulanan 
oranlardan elde edilen çapraz orana tekabül edecektir. 

MADDE 7 
Daha Elverişli Hükümler 

Eğer Akit Taraflardan birinin kanunları ve nizamları veya uluslararası hukuk çerçevesinde 
mevcut veya işbu Anlaşmaya ek olarak Akit Taraflar arasında tesis edilmiş yükümlülükler, 
diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına işbu Anlaşma ile sağlanandan daha elverişli 
bir muameleyi öngören, genel veya özgül bir hüküm ihtiva ediyorsa, bu çerçevede, bu gibi bir 
hüküm daha elverişli olduğu ölçüye kadar işbu Anlaşmadan üstün olacaktır. 

MADDE 8 
Uygulama Kapsamı 

İşbu Anlaşma bir Akit Tarafın ülkesindeki ulusal kanun ve nizamlarına uygun olarak mevcut 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra yapılmış Madde l'de tanımlanan tüm 
yatırımlara uygulanacaktır. Bununla birlikte, işbu Anlaşma yürürlüğe girmesinden önce ortaya 
çıkan herhangi bir uyuşmazlığa uygulanmayacaktır. 

MADDE 9 
Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. İki Akit Taraf arasındaki, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili 
uyuşmazlıklar mümkün olduğunca her iki Akit Tarafın Hükümetlerince dostane bir şekilde 
diplomatik kanallar vasıtasıyla çözülmelidir. 

2. Bu bakımdan, Akit Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı 
görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar, aralarında uyuşmazlığın başladığı 
tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık Akit 
Taraflardan birinin talebi üzerine, bir tahkim heyetine sunulabilir. 

3. Bu gibi bir tahkim heyeti her bir dava için ayrı olarak aşağıdaki şekilde kurulacaktır: 

Talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Akit Taraf birer hakem tayin edecektir. Bu 
iki hakem üçüncü bir devlet vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. 
Akit Taraflardan biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Akit Taraf, 
Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. Bu gibi bir 
Başkan her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafa sözkonusu uyuşmazlığı bir tahkim heyetine 
sunma niyetinde olduğunu bildirdiği tarihten üç ay içinde atanacaktır. 

4. Eğer iki hakem, atanmalanndan itibaren bir ay içinde Heyet Başkanımn seçimi konusunda 
anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası 
Adalet Divanı Başkam tarafından seçilecektir. 
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5. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında 
belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Akit Taraflardan 
birinin vatandaşı ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı 
da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise 
seçim Akit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından 
yapılacaktır. 

6. Tahkim Heyeti kararlarını oy çokluğu ile alacaktır. Bu gibi kararlar nihai ve bağlayıcı 
olacaktır. Her bir Akit Taraf kendi üyesinin ve tahkim duruşmalanndaki temsili ile ilgili 
giderleri üstlenecektir. Başkanın masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Akit 
Taraflarca eşit paylar halinde üstlenilecektir. Tahkim Heyeti giderlerle ilgili olarak farklı bir 
düzenleme yapabilir. Tüm diğer konularda, tahkim heyeti kendi usul kurallarını 
kararlaştıracaktır. 

7. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın 10. Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim 
mahkemesine sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık işbu Madde 
hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki 
Akit Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı 
engellemeyecektir. 

MADDE 10 
Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Akit Taraflardan biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o yatırımcının. 
yatırımı ile ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Akit Tarafa ayrıntılı 
bilgi içerecek şekilde yazılı olarak bildirilecektir. Mümkün olduğunca, yatırımcı ve ilgili Akit 
Taraf bu uyuşmazlıkları, iyi niyetli karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye 
çalışacaklardır. 

2. Eğer uyuşmazlıklar, işbu Madde'nin birinci paragrafında belirtildiği şekilde, çözüm için 
yapılan başvurunun sunulduğu tarihten itibaren altı ay içinde çözümlenemezse; uyuşmazlık 
yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: 

(a) ülkesinde yatırımın yapıldığı Akit Tarafın yetkili hukuk mahkemesi; 

(b) Her iki Akit Tarafında bu Sözleşmeye imzacı olmaları halinde, "Devletler ile 
Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü 
Sözleşmesi" ile kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası 
Merkezi (ICSID), 

i 

(c) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim 
Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL). 

3. İşbu Madde'nin 2. paragrafının hükümlerine rağmen; 

Her iki Akit Taraf da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Mart 1989'da ve Suudi Arabistan 
Krallığı'nın 8 Mayıs 1980'da ayrı ayrı Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası 
Merkez (lCSID)'e sunmuş oldukları, ICSID sunulması uygun düşünülen veya düşünülmeyen 
uyuşmazlık sınıflan ile ilgili bildirimlerin işbu Anlaşma'nın aynlmaz bir parçasını 
oluşturduklannı ve ev sahibi Akit Tarafça aksi onaylanmadıkça, yukanda sözü edilen 
bildirimlerde ICSID'e sunulması uygun düşünülmeyen uyuşmazlık sınıflannın ICSID'e veya 
herhangi uluslararası uyuşmazlıklann çözümü mekanizmasına sunulmayacağını kabul 
ederler. 
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4. Eğer bir uyuşmazlık 2. paragraf uyarınca Akit Tarafın yetkili hukuk mahkemesine 
sunulmuşsa, yatınmcı aynı zamanda uluslararası tahkim yoluna başvuramaz. Eğer uyuşmazlık 
tahkime sunulmuşsa, tahkim karan bağlayıcı olacak ve adı geçen sözleşmede sağlanan dışında 
herhangi bir temyiz veya çözüme konu olmayacaktır. Tahkim kararı iç hukuka uygun olarak 
yerine getirilecektir. 

MADDE 11 
Değişiklik 

İşbu Anlaşma Akit Taraflar arasındaki yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir 
değişiklik her bir Akit Tarafın diğerine bu gibi bir değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli 
tüm iç gereklilikleri tamamladığını bildirdiğinde yürürlüğe girecektir. 

MADDE 12 
Yürürlüğe Girme 

l.Her bir Akit Taraf diğerine işbu Anlaşmanın ülkesinde yürürlüğe girmesi için gerekli 
anayasal işlemlerin tamamlandığını yazılı olarak bildirecektir. 

2.İşbu Anlaşma iki bildirimden sonuncusunun tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma on 
yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin üçüncü paragrafına göre sona 
erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

3. Akit Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Akit Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda 
bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona 
erdirilebilir. • 

4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da elde edilen ve bu Anlaşmanın 
uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın 1. Maddesinden 11. Maddesine kadar 
olan Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha 
yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 8 Ağustos 2006 tarihinde / Hicri 14.7. 1427 tarihinde, her biri eşit asıllar olmak 
üzere, iki kopya olarak Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır.Yorumda 
uyuşmazlık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Ali Babacan 
Devlet Bakanı 

Dr. ibrahim Bin Abdulaziz Al-Assaf 
Maliye Bakanı 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 303) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının 
Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/377) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, esas olarak da Dışişleri 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 02/10/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Ba
kanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/736 Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1086 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara

sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /l 193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1258 Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konular
da Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Kanun Tasansı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatı

rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tekno

lojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala Kipi 

Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edil
mesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1294 Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konu
sunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1324 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1346 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /l 347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinema
cılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya Fe
derasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusya'nın 
Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1 /l 364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 
32748 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
32805 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Or

mancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMÎK) Arasında Ya
tırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hüküm eti erarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 303) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6/2/2007 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1361/507 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2007 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
Ülkemiz ile 55 ülke arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması imzalanmıştır. 
8.8.2006 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan 

Krallığı Hükümeti arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında An
laşmadın yürürlüğe girmesi ile iki ülke arasında yapılmakta olan karayoluyla yolcu ve eşya taşı
macılığı belli düzenlemeler içerisinde cereyan edecek ve bu alanda sorunların ortaya çıkması halinde, 
çözümlenebilmesi için başvurulabilecek bir mevzuat mevcut olacaktır. 

Anılan Anlaşma ile ikili ve transit yolcu ve eşya taşımaları için kolaylıklar getirilmektedir. 
Bu Anlaşma ile; 
- Geçiş ücretleri, 
- İkili ve transit eşya ve yolcu taşımacılığının tabi olacağı izin belgesi, 
- Prosedürü, 
- Dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımaları, 
- Taşıt Personeli ve taşımacıların uyacağı kurallar, 
- Yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin kolaylaştırılması, 
- Eşya taşımacılığında teminat konusu, 
- Sigorta, 
- Karma Komisyonun kurulması ve görevleri, 
gibi konular kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. 

Söz konusu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde iki ülke arasındaki taşımacılık ve ticaretin ge
lişmesine katkı sağlanacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 14/11/2008 

Esas No.: 1/377 

Karar No.: 101 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 22 nci dönemde, 6/2/2007 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı" dönemin sona ermesi 
nedeniyle hükümsüz sayılmıştır. Tasarı Bakanlar Kurulunca 2/10/2007 tarihinde yenilenerek Başkan
lıkça 16/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 12/11/2008 tarihli 
19 uncu toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 

- Taraf ülkelerin ulaştırma makamları arasında bilgi ve deneyim değişiminde bulunulması, 

- Anlaşmanın yürütülmesini sağlamak amacıyla, her iki ülkenin kara taşımacılık makamlarının 
katılımıyla "Daimi Karma Komisyon" kurulması ve Komisyonun görevleri, 

- Taraf ülkelerde, diğer ülke adına kayıtlı araçların ülkeye girişine ait kurallar ve tabi olacakları usul, 

- Anlaşmanın yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi, 

konularında düzenlemeler öngörülmüştür. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artmakta olduğu, 

- Anlaşma ile iki ülke arasında yapılmakta olan karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığının belli dü
zenlemelere tabi tutulduğu ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için altyapının oluşturulduğu, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve Manisa Milletvekili Mehmet Çer-
çi'nin Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 303) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
(Bu raporun özel sözcüsü) 

Üye 
Zeynep Dağı 

Ankara 
Üye 

Canan Kalsın 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Şahin 

Malatya 

Başkanvekili 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Kâtip 
Abdulkadir Emin Önen 

Şanlıurfa 

Üye 
Metin Yılmaz 

Bolu 
Üye 

İlhan Kesici 
İstanbul 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey 

Mardin 
Üye 

Necip Taylan 
Tekirdağ 

Üye 
Fevzi Şanverdi 

Hatay 
(Bu raporun özel sözcüsü) 

Üye 
Ahmet Deniz Bölükbaşı 

Ankara 

Üye 
Onur Öymen 

Bursa 
Üye 

Hüseyin Tuğcu 
Kütahya 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTIGI METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA KARAYOLUYLA YOLCU VE YÜK 
TAŞIMACILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA KARAYOLUYLA YOLCU VE YÜK 
TAŞMACELIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 8 Ağustos 2006 tarihinde An
kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacı
lığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3-Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

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. V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 
F. N. Özak 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

İle 

Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 

Arasında 

Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının 

Düzenlenmesi Hakkında Anlaşma 

İki ülke arasındaki dostane ilişkinin geliştirilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi isteği ile, karayolu taşımacılığı alanında 
karşılıklı işbirliğinin ilerletilmesinde, ilgili bilgilerin organize 
edilmesi ve teati edilmesinde, bir ülkeden diğerine araç giriş ve 
çıkışının kolaylaştınlmasında karşılıklı faydaya dayanarak, eşit 
muamele prensibine göre bundan böyle "iki akit t a ra f olarak 
anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan 
Krallığı Hükümeti aşağıdaki konuları kararlaştırmışlardır: 

Madde (1): 

Aşağıdaki tabirler bu anlaşmada her geçtiğinde yanlarında 
belirtilen anlamları taşır: 

1- Taşıt: 
Tekerlekler üzerine oturtulmuş ve mekanik olarak sevk 
edilen, genellikle yolcu/eşya veya her ikisinin 
taşımacılığında kullanılan her tür taşıma veya çekme 
vasıtasıdır. Bu tanım, anlaşmanın amacına uygun olarak 
aşağıdakileri içerir: 

a)Kamu araçları: Her iki ülkenin yetkili birimleri 
tarafından tam olarak ruhsat verilmiş, eşya, yolcu veya her 
ikisinin ücret karşılığında taşımacılığını yapan araçlardır ve 
aşağıdakileri içerir: 

- Kamyonlar: Eşya taşımacılığı için tahsis edilmiş 
tek ya da römork bağlı araçlardır. 
- Otobüsler: Sekizden (8) fazla yolcu taşımacılığı için 
hazırlanmış araçlardır. 
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b) Özel araçlar: Sadece insan ve onların kişisel 
eşyalarını taşımak için ruhsat verilmiş ve kişisel 
kullanım için hazırlanmış arabalardır. 

2- Uluslararası Taşımacılık: 
İki akit taraf ülke arasında yolcu veya eşya taşımacılığı 

3- Transit: 
Her iki ülke araçlarından birinin, topraklarından üçüncü 
bir ülke topraklarına ikinci ülke toprakları kanalı ile, 
ancak ikinci ülke topraklarından geçerken yükleme ve 
boşaltma hakkı olmaksızın malların, yolcuların veya her 
ikisinin taşımacılık faaliyetlerini kapsar. 

Madde (2): 

1- Her iki ülkenin yetkili ulaştırma makamları, kara 
ulaştırması alanında deneyim ve bilgi teatisi ile 
araştırmaları artırmak için gayret sarf edecekler, bunun 
yanında, yük ve yolcu taşıma hacmini gösterir istatistiki 
bilgi alışverişinde bulunacaklardır. 

2- Her iki ülkedeki daha etkin ve gelişmiş taşımacılık 
hizmetlerine katkıda bulunabilecek bilgi ve deneyim 
teatisinde bulunmak için taşımacılık temsilcileri ve 
teşkilatları arasındaki temasları ilerleteceklerdir. 

3- Taşımacılık ilişkilerinin daha fazla gelişiminin 
değerlendirilmesi, bu anlaşma maddelerinin 
uygulanmasında karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden 
gelinebilmesi için her iki ülkenin kara taşımacılık 
makamları temsilcilerinden oluşan daimi bir karma 
komisyon kurulacaktır. Bu komisyon bunun yanı sıra 
ortak taşımacılık programlarını geliştirecek ve 
yaygınlaştıracak öneriler sunacak ve ihtiyaç olduğunda 
anlaşma maddelerinden herhangi birinin tadili için olası 
öneriler getirilecektir. Komite dönüşümlü olarak her yıl 
bir ülkede periyodik olarak toplanacaktır. 
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Madde (3): 

1- Krallık ile Türkiye arasındaki taşımalar sadece bu iki 
ülkede tescil edilmiş araçlarla yapılacaktır. Diğer tarafın 
ülkesinde iken bu araçlar o ülkede uygulanan kanun ve 
nizamlara tabi olacaklar ve o ülke karayolu şebekesi 
üzerinde müsaade edilen yük, ağırlık ve ebatları 
aşmayacaklardır. 

2- a) Akit taraflar, taraf ülkenin birinde tescil edilmiş boş ya 
da yüklü soğutuculu kamyonların, malların yüklenmesi 
ve boşaltılması için diğer tarafın topraklarındaki 
gümrüğe girişine izin verecektir. 

b) Akit Taraflardan birinde kayıtlı dolu kamyonların o 
ülke karayolu şebekesinde izin verilen dingil yükü, 
ağırlık ve boyutlara uyması şartıyla, diğer akit taraf 
topraklarındaki varış yerlerine ulaşmaları için girişlerine 
her iki akit taraf izin verecektir. 

c) Her iki akit taraf diğer taraf ülkede kayıtlı boş veya 
dolu tüm tipteki kamyonların gerekli gümrük 
işlemlerinden geçtikten sonra toprakları üzerinden 
üçüncü bir ülke topraklarına transit geçişine izin 
verecektir. 

3- Her iki akit taraf, diğer akit taraf ülkesinde tescil edilmiş 
kamu Araçlarıyla seyahat eden yolcular için, gerekli 
vizelerin alınmasından sonra kendi topraklarından transit 
geçişine izin verecektir. 

4- Etkin yerel yönetmelikleri ve talimatları gözeterek, her 
iki akit taraf yetkili makamları kamu araçları ile 
uluslararası ve transit yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 
diğer akit tarafa ait her bir sürücü ve yardımcısı için 6 
aylık çok girişli vize düzenleyecektir. 
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5- Jier bir taraf ülkede tescil edilmiş araçlar, diğer akit taraf 
topraklarında yurtiçi taşımacılık yapmayacaklardır. 
Ayrıca, taşımacılığın başladığı ülkenin yetkili 
makamlarından sağlanan ön bir izin alınmadıkça, diğer 
tarafın araçları ile bir taraf ülkeden üçüncü bir ülkeye 
taşımacılık yapılamaz. 

6- Her iki ülkede uygulanan kanunlarla yasaklanmış 
yüklerin transit geçişi yasaktır. İki ülkedeki gümrük 
otoriteleri tarafından yasaklanmış malların listesini 
birbirlerine vereceklerdir. 

7- Her iki ülkenin özel araçları, kişilere uygulanan giriş vize 
ücretleri hariç tüm vergi ve gümrük resminden muaf 
olacaktır. 

8- a) Her bir akit taraf ülkesinde tescil edilmiş kamu 
araçların diğer akit taraf ülkesinde 15 gün kalmasına izin 
verilecektir. 

b) Her iki akit taraf ülkesinden birinde tescil edilmiş 
araçlar, kontrol dışı oluşan acil bir olay ve o ülke yetkili 
makamlarından özel bir izin belgesi alınması hariç, izin 
verilen dönemin bitmesinden sonra diğer akit taraf 
ülkesinde kalmayacaktır. 

9- İki akit taraf ülkelerden birine ait olan taşımacılık 
araçları sürücüleri, diğer akit taraf ülkesinde araçlarını 
kullanırken aşağıdaki geçerli dokümanlara sahip 
olacaklardır. O ülkenin yetkili makamlarının talep etmesi 
durumunda bu dokümanları gösterecektir. 

a) Geçerli giriş vizesi olan bir pasaport 
b) Her iki ülkenin vatandaşları ve mukimleri için 

uluslararası bir sürücü belgesi ya da yerel belge. 
Söz konusu belge sürdüğü araç tipi ile uygun 
olacaktır. 

c) Sürmekte olduğu araç için kayıt belgesi 
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d) Sürücü ve yolcular dahil, diğerlerini kapsayan 
sigorta belgesi. Diğer akit taraf ülkesinde 
onaylanan sigorta şirketlerinden biri tarafından 
düzenlenmiş olacaktır. 

e) Her iki ülke gümrük yetkilileri tarafından kabul 
edilecek kamyon yük belgesi. 

10- Her iki ülkedeki yetkili kara ulaştırması makamları 
arasındaki koordinasyon ve anlaşma aşağıdakilere göre 
yapılacaktır: 

a) İki ülke arasında uluslararası taşımacılık 
güzergahlarının belirlenmesi; her ülkede 
yükleme ve boşaltma terminallerinin tahsisi 
dahil, servis düzenlemek ve her ülkede resmi 
lisanslı terminal ve ofisler için yükleme 
prosedürlerini kurmak 

b) İki ülkede tescil edilmiş arabalarla iki ülke 
arasında karayoluyla turistik taşımacılığın 
düzenlenmesi 

c) Hac sezonu esnasında Suudi firmalar ve 
kuruluşların Türkiye'den kiralamak 
isteyebilecekleri otobüslerin teknik özellikleri 

Madde (4): 

Bir akit taraf ülkede tescil edilmiş araçlar, bunların 
sürücüleri, yolcuları ve taşınan yükler diğer akit taraf 
ülkesi topraklarında o ülkenin kanun ve nizamlarına tabi 
olacaklardır. 

Bu anlaşma onay belgelerinin teati tarihinden on beş (15) 
gün sonra yürürlüğe girecektir. Anlaşma bir yıl için 
geçerli olacak ve taraflardan birinin bitim tarihinden en 
az altı (6) ay önce anlaşmayı fesih ya da tadil etme 
isteğini yazılı olarak bildirmemesi halinde otomatik 
olarak yenilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 303) 
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3- Suudi Arabistan Krallığı Ulaştırma Bakanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı, karşılıklı mutabakat ile 
bu anlaşmayı uygulamak için gerekli idari mevzuatı 
yayınlama hakkına sahiptir. 

4- Bu anlaşma her iki ülkede uygulanan yasalarla 
çelişmeksizin tam olarak uygulanacaktır. 

Bu anlaşma Ankara şehrinde 8/8/2006 tarihine karşılık gelen 
14/7/1427 hicri tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce iki orijinal 
kopya halinde imzalanmıştır. Farklılık olması durumunda İngilizce 
metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Suudi Arabistan Krallığı 
Adına Hükümeti Adına 

Ulaştırma Bakanı Maliye Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 303) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 227) 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/567) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna; esas olarak da 
Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15/4/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1512/1653 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28/1/2008 
tarihinde kararlaştırılan "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
"Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme" ve ekindeki İhtiyari Protokol, 13 Aralık 2006 tari

hinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açıl
mıştır. Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile birlikte imzalanan Sözleşme, Avrupa Birliği tara
fından da imzalanmıştır. Halen Sözleşme 118, İhtiyari Protokol ise 67 ülke tarafından imzalanmış olup 
ülkemiz, İhtiyari Protokolü imzalamayanlar arasındadır. Yine Sözleşme metni yedi, İhtiyari Protokol 
ise üç ülke tarafından onaylanmıştır. Anılan Sözleşme 20 üye ülke tarafından onaylandıktan sonra yü
rürlüğe girecektir. 

Engelli kişilerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak alınan çeşit
li önlemler gerek uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği mevzuatında gerek ulusal mevzuatı
mızda yer almakla birlikte, dünyada gelişen ve değişen koşullara bağlı olarak yeni düzenlemeler ya
pılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Son yıllardaki tartışmalarda, özellikle uluslararası düzenlemeler söz 
konusu olduğunda bu tedbirlerin genel nitelikte olanlarından ziyade özel düzenlemelerle ortaya ko
nulması yönündeki görüş ağırlık kazanmıştır. Bu tartışmaların bir yansıması olarak 1993 yılında BM 
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tarafından "Engelli Kişiler İçin Standart Kurallar" kabul edilmiştir. Bu belge üye ülkeler için engel
li kişilerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması yönünde bütüncül bir çerçeve oluştur
maktadır. Ancak, bahse konu belgenin üye ülkeler nezdinde önemli ölçüde olumlu etkileri olmasına 
rağmen bağlayıcı bir niteliği olmaması nedeniyle istenilen ölçüde başarı sağlanamamıştır. Birleşmiş 
Milletler bu ihtiyaçtan hareketle söz konusu Sözleşmenin hazırlanmasını öngörmüştür. 

Sözleşme, engelli kişilerin tüm temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmala
rını teşvik etmek ve sağlamak ile doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçla
maktadır. Sözleşme, özünde insan haklan yaklaşımını esas alması, engellilerin toplumsal yaşamda di
ğer bireylerle eşit koşullarda yer alması için ülkelere getirdiği yükümlülükler ve sürdürülebilir kal
kınma için engelli kişilerin vazgeçilmez bir topluluk olduğunu vurgulaması nedeniyle büyük önem 
taşımaktadır. Sözleşme, istihdam, adalet, eğitim hakkı, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim de dâhil 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında engelli kişilerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılığın orta
dan kaldırılması gereğine işaret etmektedir. Kamusal alanların engelli kişiler için erişilebilir olması
nı, ayrıca, bilgi ve iletişim alt yapısının geliştirilmesini öngörmektedir. Ulusal düzeyde bu hizmetle
rin gerçekleştirilmesinde uluslararası işbirliğinin önemine değinilmektedir. Söz konusu sözleşme yü
kümlülüklerinin ulusal düzeyde koordinasyonu ve izlenmesi için bir koordinasyon kurumu kurul
ması, ayrıca BM nezdinde bir komitenin kurularak ulusal düzeydeki gelişmelerin raporlar aracılı
ğıyla bu komite tarafından izlenmesi öngörülmektedir. 

Yukarıda ifade edilen gelişmelerden de görüleceği üzere Sözleşme, insan hakları ekseninde en
gelli kişilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına diğer bireylerle eşit katılımını öngörmekte ve engelli 
kişilerin haklarını kullanabilmeleri için taraf devletlere yükümlülükler getirmektedir. Ülkemizde ana
yasa, çeşitli yasalar ve son olarak 2005 Temmuz ayında kabul edilen 5378 sayılı Engelliler Kanunu 
ile engelli kişilerin hakları güvence altına alınmıştır. Bu anlamda engelliliğe yönelik ulusal politika
mız Sözleşme hükümleriyle önemli paralellikler taşımaktadır. 

"Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin onaylanması, ülkemizin engellilik konusuna iliş
kin politikalarının etkin hale gelmesine ve bu politikaların olası eksikliklerinin giderilerek en
gelli kişilere tanınan hakların geliştirilmesine katkı sağlayacak olması ve uygulamada uluslararası 
standartlara erişimin sağlanacak olması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 227) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 9 Mayıs 2008 
Esas No.: 1/567 
Karar No.: 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15/4/2008 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25/4/2008 tarihinde tali komisyon ola
rak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza ha
vale edilen "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 8/5/2008 tarihli 12 nci toplantısında Dışişleri ve Sağlık Bakan
lıkları ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Sözleşme ile; 

- Engellilere ayrımcılığın yapılmaması ve fırsat eşitliğinin sağlanması, 

- Taraf devletlerin, engelli haklarının sağlanması hususunda yerine getirmesi gereken yüküm
lülükler, 

- Engelli hakları ve engellilerin insanlık onurlan konusunda toplumsal bilinci artırmaya yöne
lik olarak yapılacak çalışmalar ve alınması gerekli tedbirler, 

- Engelli bireylerin kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması, 
- Engelli bireylere fırsat eşitliği temelinde eğitim ve öğrenim hakkı sağlanması, 
- Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden parasız olarak veya karşılanabilir bir maliyetle yarar

lanabilmeleri ve engellilerin azami bağımsızlıklarını elde edebilmeleri amacıyla fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve mesleki habilitasyon ve rehabilitasyonlarının sağlanması, 

- Engelli bireylere erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamının sağlanması ve bu yönde taraf 
devletlerce alınacak tedbirler, 

- Engellilere yeterli yaşam standardı ve sosyal korunmanın sağlanması, 

- Engellilerin siyasi haklarını toplumdaki diğer bireylerle eşit olarak kullanabilmelerinin sağ
lanması amacıyla alınacak tedbirler, 

- Taraf devletlerin Sözleşmede engellilere tanınan hakların uygulanması amacıyla, Hükümet 
içinde birimler tahsis etmesi ve ayrıca uygulamaları denetleyecek bağımsız mekanizmalar oluş
turması, 

- Sözleşme kapsamında "Engelli Hakları Komitesi" kurulması ve Komite üyelerinin seçimi, gö
revleri ve yetkileri, 

konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Sözleşmenin 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüşmeye açılıp 

30 Mart 2007 tarihinden itibaren de üye ülkelerin imzalarına açıldığı ve Ülkemiz tarafından aynı gün 
imzalandığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 227) 
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- Sözleşmenin 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve halen Sözleşmenin 128 ülke 
tarafından imzalandığı ve 25 ülke tarafından da onaylandığı, 

- Sözleşmenin engelli kişilerin medeni, ekonomik, siyasi ve kültürel haklarını düzenleyen ilk 
uluslararası belge olduğu, 

- Ülkemizde 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı kanunla özürlülere ilişkin hakların düzenlendiği, 
- Sözleşmenin onaylanmasını takiben Sözleşme kapsamında izleme ve takip kurullarının kurul

ması için çalışmalar başlatılacağı, 
ifade edilmiştir. 
Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannın 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 
Tunca Toskay 

Antalya 
Üye 

Fevzi Şanverdi 
Hatay 
Üye 

Hüseyin Tuğcu 
Kütahya 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 

Başkanvekili 

Mehmet Ceylan 
Karabük 

Üye 
Metin Yılmaz 

Bolu 
Üye 

Canan Kalsın 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Şahin 

Malatya 
Üye 

Mustafa Kuş 
Şanlıurfa 

Üye 
Ahmet Deniz Bölükbaşı 

Ankara 

Üye 
Onur Öymen 

Bursa 
Üye 

Canan Arıtman 
İzmir 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey 

Mardin 
Üye 

Necip Taylan 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 227) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) Türkiye Cumuhriyeti adına 
30 Mart 2007 tarihinde New York'ta imzalanan 
"Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 

A. Babacan 
, Bayındırlık ve İskân Bakanı 

F. N. Özak 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. M. Eker 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

H. Yazıcı 
Devlet Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

E Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

M. Z. Çağlayan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
. Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 227) 
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ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 
Giriş 
İşbu Sözleşme'ye Taraf Olan Devletler, 
(a) Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının do

ğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve ba
rışın temeli olarak kabul eden ilkeleri anımsayarak, 

(b) Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Haklan 
Sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızm herkesin sahip 
olduğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde bulundurarak, 

(c) Tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel, bölünmez, birbiriyle bağlantılı ve 
karşılıklı bağımlı olma niteliği ile engelli bireylerin bu haklardan herhangi bir ayrımcılığa uğramak
sızm yararlanmalarının güvence altına alınması gerekliliğini tekrar teyit ederek, 

(d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi, Medeni ve Siyasi 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İliş
kin Uluslararası Sözleşme'yi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslar
arası Sözleşme'yi, İşkence ve Diğer İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Söz
leşme'yi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ve Uluslararası Göçmen İşçilerin ve Aile Bireylerinin Ko
runması Sözleşmesi'ni akılda tutarak, 

(e) Engelliliğin gelişen bir kavram olduğunu ve engellilik durumunun, sakatlığı olan kişilerin 
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çev
re koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğini kabul ederek, 

(f) Engelliler için Dünya Eylem Programı ve Engelliler için Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına Yö
nelik Standart Kurallar'da yer alan ilke ve politika önerilerinin engellilere fırsat eşitliği sağlanması
na yönelik ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde politikaların, planların, programların ve eylem
lerin geliştirilmesi, tasarlanması ve değerlendirilmesine katkısını göz önünde bulundurarak, 

(g) Engelliliğe ilişkin konuların sürdürülebilir kalkınmayla ilgili stratejilerin ayrılmaz bir par
çası olarak ele alınmasının önemini vurgulayarak, 

(h) Bir kişinin engelli olduğu için ayrımcılığa maruz kalmasının her bireyin doğuştan sahip ol
duğu insanlık onuru ve değerinin de ihlal edilmesi anlamına geldiğini de kabul ederek, 

(i) Bunun yamsıra engelli bireylerin çeşitliliğini kabul ederek, 
(j) Daha yoğun desteğe ihtiyacı olan engelliler dahil olmak üzere, tüm engellilerin insan hakla

rının güçlendirilmesi ve korunmasının gerektiğini kabul ederek, 
(k) Çeşitli araç ve yükümlülüklerin varlığına rağmen engelli kişilerin topluma eşit bireyler ola

rak katılmaları önündeki manilerin halen varolmaya devam ettiği ve dünyanın her yerinde engelli 
bireylerin insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları gerçeğinden endişe duyarak, 

(1) Özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde engellilerin yaşam koşul
larının geliştirilmesinde uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olarak, 

(m) Engellilerin toplumun refah ve çeşitliliğine yaptıkları ve yapabilecekleri olumlu katkıları ve 
engellileri insan haklarını ve temel özgürlükleri tam kullanmaya ve topluma tam katılmaya teşvik et
menin onların toplumsal aidiyetlerine, toplumun insani, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına ve 
yoksulluğun azalmasına katkıda bulunacağını kabul ederek, 

(n) Kendi seçimlerini yapma özgürlüğü de dahil olmak üzere engellilerin bireysel varlıklarının 
ve bağımsızlığının önemini kabul ederek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 227) 
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(o) Engellilerin kendilerini doğrudan ilgilendirenler de dâhil olmak üzere politika ve program
larla ilgili karar alma süreçlerine etkin olarak katılabilmeleri gerektiğini dikkate alarak, 

(p) Irk, ten rengi, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik veya toplumsal köken, 
mülkiyet, doğum, yaş veya başka bir statü bakımından birçok nedene dayalı olarak ve bu nedenle da
ha ağırlaştırılmış bir ayrımcılığa maruz kalan engellilerin karşılaştığı zor koşullardan kaygı duyarak, 

(q) Engelli kadınların ve kızların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralan
maya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, kötü muameleye veya istismara karşı daha bü
yük bir risk altında oldukları gerçeğinin farkında olarak, 

(r) Engelli çocukların diğer çocuklarla eşit koşullar altında tüm insan haklarından ve temel öz
gürlüklerden tam olarak yararlanması gereğini kabul ederek ve bu bağlamda Çocuk Hakları Sözleş-
mesi'ne Taraf Devletlerin üstlendiği yükümlülükleri yeniden hatırlatarak, 

(s) Engellilerin insan temel hak ve özgürlüklerinden tam yararlanmasını teşvike yönelik çaba
lara cinsiyet eşitliği perspektifinin de eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, 

(t) Engellilerin çoğunluğunun yoksulluk koşullarında yaşadığının altını çizerek ve bu bakımdan, 
yoksulluğun engelliler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekmenin kritik önemini kabul ederek, 

(u) Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan amaç ve ilkelere saygı üzerine kurulu barış ve güven
lik ortamının ve yürürlükteki insan haklan belgelerine riayet edilmesinin özellikle silahlı çatışma ve 
işgal koşullarında engellilerin korunması için vazgeçilmez olduğunu akılda tutarak, 

(v) Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve ile
tişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağ
lamadaki önemini kabul ederek, 

(w) Diğer bireylere ve ait olduğu topluma karşı görevleri bulunan bireyin Uluslararası İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan hakların güçlendirilmesi ve bu haklara riayet edilmesi için çaba 
gösterme yükümlülüğü altında olduğunun farkında olarak, 

(x) Ailenin toplumun doğal ve temel birimi olduğu ve toplum ve devlet tarafından korunması ge
rektiğinin ve engellilerin tüm insan haklarından tam ve eşit ölçüde yararlanabilmesinin sağlanabil
mesi için engelliler ile aile bireylerinin gerekli koruma ve desteği alması gerektiğine inanarak, 

(y) Engellilerin haklarını ve onurunu güçlendiren ve koruyan kapsamlı bir uluslararası sözleş
menin engellilerin ağır sosyal dezavantajlarının ortadan kaldırılmasına ve onların medeni, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımının teşvik edilmesine, hem gelişen hem 
de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir katkı sağlayacağına ikna olarak, 

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 
Madde 1 
Amaç 
Bu Sözleşme'nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde 

yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmektir. 
Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılım

larının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bu
lunan kişileri içermektedir. 

Madde 2 
Tanımlar 
İşbu Sözleşme'nin amaçları açısından; 
"İletişim " erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil dilleri, metin gösterimini, Braille alfabesi 

kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük harflerle baskıyı, yazılı, işitsel ve erişilebilir çoklu medyayı, 
sade dili, işitsel okumayı, beden dilini, diğer tür, biçem ve araçlarla gerçekleşen iletişimi içermektedir; 
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"Dil" sözlü dili, işaret dilini ve sözlü olmayan diğer dilleri kapsamaktadır; 
"Engelliliğe dayalı ayrımcılık" siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhan

gi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılma
sı veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dış
lama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul düzenlemelerin gerçek
leştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılığı kapsar. 

"Makul düzenleme", engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireyler
le eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihti
yaç duyulan, ölçüsüz veya aşın bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifa
de eder. 

"Evrensel tasarım " ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya 
düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde ta-
sarlanmasıdır. "Evrensel tasarım " gerek duyulduğu takdirde bazı engelli grupları için ihtiyaç duyu
lan yardımcı cihazların tasarımı zorunluluğunu da dışlamayacaktır. 

Madde 3 
Genel İlkeler 
İşbu Sözleşme'nin dayandığı ilkeler şunlardır: 
(a) Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin 

insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi; 
(b) Ayrımcılık yapılmaması; 
(c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması; 
(d) Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası ola

rak kabul edilmesi; 
(e) Fırsat eşitliği; 
(f) Erişilebilirlik; 
(g) Kadın-erkek eşitliği; 
(h) Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı du

yulması. 
Madde 4 
Genel Yükümlülükler 
1. Taraf Devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin tüm engellilerin 

insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin 
hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle yükümlüdür. Bu amaç doğrultusunda Taraf Devletler; 

(a) Bu Sözleşme'de tanınan hakların uygulanması için gerekli tüm yasal, idari ve diğer tedbir
leri almayı; 

(b) Yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, düzenlemeler, gele
nekler ve uygulamalan değiştirmek veya ortadan kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri da
hil uygun tüm tedbirleri almayı; 

(c) Tüm politika ve programlarda engellilerin insan haklarının korunmasını ve güçlendirilmesi
ni dikkate almayı; 

(d) Bu Sözleşme'yle bağdaşmayan eylemler veya uygulamalardan kaçınmayı ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının bu Sözleşme'ye uygun davranmalarını sağlamayı; 
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(e) Kişiler, örgütler veya özel teşebbüslerin engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarını engelle
mek için gerekli tüm uygun tedbirleri almayı; 

(f) Standartlar ve rehber ilkelerin geliştirilmesinde Sözleşme'nin ikinci maddesinde tanımlan
dığı gibi evrensel tasarımdan yararlanılması ve engellilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ev
rensel olarak tasarlanmış ve mümkün olduğunca az değişikliği ve düşük maliyeti gerektiren ürünler, 
hizmetler, ekipman ve tesislerin araştırılması, geliştirilmesi, temini ve kullanılabilirliğini sağlamayı 
veya desteklemeyi; 

(g) Maliyeti karşılanabilir teknolojilere öncelik vererek bilgi ve iletişim teknolojileri, hareket ko
laylaştırıcı araçlar, yardımcı teknolojiler gibi engellilere yönelik yeni teknolojilerin araştırılması, ge
liştirilmesi, temini ve kullanılabilirliğini sağlamayı veya desteklemeyi; 

(h) Engellilere yeni teknolojiler dahil hareket kolaylaştırıcı araçlara, yardımcı teknolojilere ve 
bunların beraberindeki diğer yardımcı ve destekleyici hizmetler ile tesislere ilişkin erişim bilgileri
nin sağlanmasını, 

(i) Engellilerle çalışan meslek sahipleri ve işyeri personelinin bu Sözleşme'de tanınan haklara 
ilişkin eğitiminin geliştirilmesi ve böylece bu haklarla güvence altına alınan destek ve hizmetlerin iyi
leştirilmesini 

taahhüt eder. 
2. Taraf Devletler ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili olarak kaynakları ölçüsünde aza

mi tedbirleri almayı ve gerektiğinde uluslararası işbirliği çerçevesinde engellilerin bu haklardan tam 
olarak yararlanmasını aşamalı olarak sağlamak için işbu Sözleşme'de yer alan ve uluslararası huku
ka göre derhal uygulanması gereken yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder. 

3. Taraf Devletler işbu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların gelişti
rilmesi ve yaşama geçirilmesi ile engellilere ilişkin diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da 
dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve etkin bir şe
kilde bu sürece dahil edeceklerdir. 

4. Bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm engelli kişilerin haklarının sağlanması bakımından daha el
verişli nitelikte olan ve Taraf Devlet'in yasalarında veya Taraf Devlet'in uymayı taahhüt ettiği ulus
lararası hukuk kurallarında mevcut bulunan hükümleri etkilemeyecektir. Taraf Devletler'den her
hangi birinin hukuka, sözleşmelere, hukuki düzenlemelere, geleneğe göre yürürlükte bulunan temel 
insan haklarından herhangi birini işbu Sözleşme'nin bu hakları öngörmediği veya daha dar kapsam
lı olarak öngördüğü gerekçesiyle kısıtlaması veya kısmen değiştirmesi mümkün değildir. 

5. Bu Sözleşme'nin hükümleri herhangi bir sınırlama veya istisnaya tabi olmaksızın federal dev
letlerin bütün bölgelerinde uygulanır. 

Madde 5 
Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik 
1. Taraf Devletler herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğunu ve ayrımcılığa uğramaksı-

zın hukuk tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 
2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ve engellilerin herhangi bir ne

dene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmasını güvence altına alır. 
3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik 

makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm adımları atar. 
4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli özel tedbirler işbu Söz

leşme amaçları doğrultusunda ayrımcılık olarak nitelendirilmez. 
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Madde 6 
Engelli Kadınlar 
1. Taraf Devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta ol

duğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit ko
şullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirleri alır. 

2. Taraf Devletler kadınların tam gelişimi, ilerlemesi ve güçlenmesini ve bu Sözleşme'de belir
tilen insan hak ve temel özgürlüklerini kullanmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak için 
gerekli tüm tedbirleri alır. 

Madde 7 
Engelli Çocuklar 
1. Taraf Devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve öz

gürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. 
2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en çıkarının gözetilmesine öncelik verir. 
3. Taraf Devletler engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit ko

şullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmalarını, yaşlan ve olgunluk seviye
lerine göre görüşlerine önem verilmesini ve onlara bu hakkın tanınması için engeline ve yaşma uy
gun destek sunulmasını sağlar. 

Madde 8 
Bilinçlendirme 
1. Taraf Devletler, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için acil, etkin ve uygun tedbirleri alma

yı taahhüt eder: 
(a) Aile dahil toplumun her kesiminde engellilere yönelik bilinci arttırmak ve engellilerin hak

ları ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını teşvik etmek; 
(b) Yaşamın her alanında engellilere yönelen klişeler, önyargılar, incitici uygulamalar ile cinsi

yet ve yaş temelli ayrımcı davranışlarla mücadele etmek; 
(c) Engelli bireylerin kapasiteleri ve katkılarına ilişkin bilinç yaratmak. 
2. Bu amaca yönelik tedbirler aşağıdakileri içermektedir: 
(a) Toplumda bilinç yaratmaya yönelik etkin kampanyaların tasarlanması, başlatılması ve sür

dürülmesi: 
(i) Engelli bireylerin haklarının kabul edilebilirliği konusunda toplumun eğitimi; 
(ii) Engellilere yönelik olumlu yaklaşımların ve toplumsal bilincin artırılması; 
(iii) Engelli bireylerin becerileri, meziyetleri ve yeteneklerinin işyerlerine ve iş piyasasına kat

kısının toplumca tanınmasını teşvik etmek; 
(b) Erken yaştan itibaren tüm çocukların eğitim sisteminin her aşamasında engelli bireylerin in

san haklarına saygıyla yaklaşmasını teşvik etmek; 
(c) Tüm kitle iletişim araçlarında engellilerin işbu Sözleşme'nin amacına uygun bir yaklaşımla 

tanımlanmasını cesaretlendirmek; 
(d) Engellilere ve haklarına ilişkin bilinci artırıcı eğitim programlarını desteklemek. 
Madde 9 
Erişebilirlik 
1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin ka

tılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve ile
tişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de 
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kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri 
alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler di
ğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır: 

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve işyerleri dahil diğer kapalı 
ve açık tesisler; 

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile di
ğer hizmetler. 

2. Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri alacaklardır: 
(a) Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere erişime ilişkin asgari standart 

ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması ve bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi; 
(b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel girişimlerin engellilerin ula-

şılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının sağlanması; 
(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorunlarıyla ilgili olarak eğitilmesi; 
(d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik taşıyan 

işaretlemelerin sağlanması; 
(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehberler, okuyucular ve pro

fesyonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli canlı yardımların ve araçların sağlanması; 
(f) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun yollarla yardım ve destek sunul

masının teşvik edilmesi; 
(g) Engellilerin İnternet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişiminin 

teşvik edilmesi; 
(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, geliştirme ve dağıtım ça

lışmalarının ilk aşamadan başlayarak teşvik edilmesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere engelli
ler tarafından asgari maliyetle erişilebilmesinin sağlanması. 

Madde 10 
Yaşama Hakkı 
Taraf Devletler her insanın yaşama hakkına sahip olduğunu yeniden onaylayarak engellilerin 

bu haktan etkin ve diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanmalarını sağlayacak gerekli tüm ted
birleri alır. 

Madde 11 
Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar 
Taraf Devletler silahlı çatışma halleri, acil insani durumlar ve doğal afetler de dahil olmak üze

re risk durumlarında engellilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için insancıl hukuk ve ulus
lararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getir
mek için gerekli tüm tedbirleri alır. 

Madde 12 
Yasa Önünde Eşit Tanınma 
1. Taraf Devletler, engellilerin bulundukları her yerde kişi olarak tanınma hakkına sahip olduk

larını yeniden onaylar. 
2. Taraf Devletler engellilerin tüm yaşam alanlarında diğer bireylerle eşit koşullar altında hak eh

liyetine sahip olduğunu kabul eder. 
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3. Taraf Devletler engelli bireylerin hak ehliyetlerini kullanırken gereksinim duyabilecekleri 
desteği alabilmeleri için uygun tedbirleri alır. 

4. Taraf Devletler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tüm tedbirlerin uluslararası insan hakları 
hukukuna uygun olarak istismarı önleyici uygun ve etkin bir şekilde güvenceler sağlamasını temin 
eder. Sözkonusu güvenceler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tedbirlerin kişinin haklarına, irade
sine ve tercihlerine saygılı olmasını, çıkar çatışmasından bağımsız olmasını, kişinin iradesine haksız 
bir müdahalede bulunmamasını, kişinin içinde bulunduğu koşullar ile orantılı olmasını ve bu koşul
ları gözetmesini, mümkün olan en kısa süre içinde uygulanmasını, yetkili, bağımsız ve tarafsız bir 
merci veya yargı organı tarafından sürekli olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. Bu güvenceler 
söz konusu tedbirlerin kişinin hak ve çıkarlarını etkilediği derecede ölçülü olmalıdır. 

5. Taraf Devletler işbu Madde çerçevesinde engellilerin mülk edinmek veya mirasa hak kazan
mak, mali işlerini kontrol etmek ve banka kredileri, ipotekleri ve diğer mali kredilere erişim açısın
dan diğer bireylerle eşit haklara sahip olmasını sağlamak için uygun ve etkin bir şekilde tüm tedbir
leri almalı ve engellilerin mülklerinden keyfi olarak mahrum bırakılmamasını sağlar. 

Madde 13 
Adalete Erişim 
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete etkin bir şekilde eri

şimini sağlamalıdır. Bunun için usule ve yaşa uygun düzenlemeler yapılmalı ve soruşturma ve diğer 
hazırlık aşamaları ve tanıklık dahil tüm hukuki işlemlere doğrudan ve dolaylı katılımları kolaylaştı
rılmalıdır. 

2. Taraf Devletler engellilerin adalete etkin bir şekilde erişimini sağlamak için polis ve cezaevi 
personeli dahil adalet sistemi çalışanlarının gerekli eğitimi almalarını sağlamalıdır. 

Madde 14 
Kişi özgürlüğü ve Güvenliği 
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında aşağıdaki haklardan yarar

lanmasını sağlar: 
(a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yararlanma; 
(b) Özgürlüklerinden hukuka aykırı veya keyfi bir şekilde mahrum bırakılmamaları, özgürlüğün 

kısıtlandığı hallerin hukuka dayalı olması ve engelliliğin, hiçbir koşulda özgürlüğün kısıtlanmasının 
gerekçesi olarak gösterilmemesi. 

2. Taraf Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edil
diyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakla
rı hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler dahil 
olmak üzere Sözleşme'nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele görmesini sağlar. 

Madde 15 
İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama 
1. Hiç kimse işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz 

kalmamalıdır. Özellikle, hiç kimse rızası alınmaksızın tıbbi veya bilimsel deneye tabi tutulmamalıdır. 
2. Taraf Devletler engellilerin işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye 

veya cezaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korunmasını sağlamak için etkin bir şekilde 
tüm yasal, idari, yargısal ve diğer tedbirleri alır. 
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Madde 16 
Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama 
1. Taraf Devletler engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara 

maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun ya
sal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri alır. 

2. Taraf Devletler engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara cinsiyetlerine ve yaşla
rına uygun yardım ve desteği sağlayarak sömürü, şiddet ve istismar vakalarının nasıl önleneceğine, 
tespit edileceğine ve bildirileceğine dair bilgi ve eğitim vererek sömürünün, şiddetin ve istismarın her 
biçimini önleyici uygun tüm tedbirleri alır. Taraf Devletler koruma hizmetlerinin yaş, cinsiyet ve en-
gellilik konularına duyarlı olmalarını sağlar. 

3. Taraf Devletler sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önlemek için engellilere hiz
met etmeye yönelik tüm tesislerin ve programların bağımsız merciler tarafından etkin bir şekilde de
netlenmesini sağlar. 

4. Taraf Devletler koruyucu hizmetlerin sunulması sırasında meydana gelenler de dahil olmak 
üzere sömürünün, şiddetin veya istismarın herhangi bir biçiminin mağduru olan engellilerin fiziksel, 
zihinsel ve psikolojik olarak tedavisi, rehabilitasyonu ve sosyal açıdan yeniden bütünleşmesini sağ
layıcı uygun tüm tedbirleri alır. Sözkonusu iyileşme ve yeniden bütünleşme, kişinin sağlığına, öz 
saygısına, onuruna, özerkliğine kavuşmasını sağlar ve yaş ve cinsiyetiyle bağlantılı özel ihtiyaçları
nı dikkate alır. 

5. Taraf Devletler engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının tespiti, soruşturulma
sı ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlamak için kadın ve çocuk merkezli yasa ve politikalar da
hil etkili yasa ve politikaları yürürlüğe koyar. 

Madde 17 
Kişisel Bütünlüğün Korunması 
Engelli her kişi, beden ve ruh bütünlüğüne diğer bireylerle eşit bir şekilde saygı duyulması hak

kına sahiptir. 
Madde 18 
Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk 
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat ve yerleşim yerini 

seçme özgürlüğüne ve uyrukluk hakkına sahip olduğunu kabul eder ve engellilerin aşağıdaki hakla
rını sağlar: 

(a) Uyrukluk kazanma ve değiştirme hakkı olması ve keyfi olarak veya engelli olması nedeniy
le uyrukluktan mahrum bırakılmaması; 

(b) Kişinin engelli olması nedeniyle uyrukluğuna veya kimliğine ilişkin diğer belgeleri elde et
me, bu belgelere sahip olma ve bu belgeleri kullanma veya seyahat özgürlüğünden yararlanmasını 
sağlamak için gerekli olabilecek göçmenlik işlemleri gibi süreçleri yürütme olanağından mahrum 
bırakılmaması; 

(c) Kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılma özgürlüğünün olması; 
(d) Kendi ülkesine girme hakkından engelli olmasına dayanılarak veya keyfi olarak mahrum bı

rakılmaması. 
2. Engelli çocuklar doğum sonrasında derhal nüfusa kaydedilmeli ve doğuştan isim edinme, uy

rukluk kazanma ve mümkün olduğu ölçüde kendi ebeveynlerini bilme ve onlar tarafından bakılma 
hakkına sahip olmalıdır. 

Madde 19 
Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma 
İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler tüm engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum 

içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve engellilerin bu haktan eksiksiz yararlanabil-
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meleri ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu çer
çevede aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

(a) Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında ikametgahlarını ve nerede ve kiminle yaşa
yacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar; 

(b) Engellilerin kişisel destek dahil olmak üzere toplum içinde yaşamak ve topluma dahil olmak 
için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve diğer toplumsal destek hizmetlerine erişimleri sağ
lanmalı ve engellilerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir; 

(c) Kamusal hizmet ve tesisler engellilere diğer bireylerle eşit şekilde açık olmalı ve onların ih
tiyaçlarına yanıt verebilmelidir. 

Madde 20 
Kişisel Hareketlilik 
Taraf Devletler engellilerin olanaklar çerçevesinde azami ölçüde bağımsız hareket edebilmesi

ni sağlamak için etkin bir şekilde gerekli tüm tedbirleri alır. Bu tedbirler şunlardır: 
(a) Engellilerin istedikleri şekil ve zamanda ve karşılanabilir bir maliyetle hareket edebilmele

rinin kolaylaştırılması; 
(b) Engellilerin hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yardımcı teknolojilere, yardım su

nan insanlara ve araçlara karşılanabilir bir maliyetle erişiminin kolaylaştırılması; 
(c) Engellilere ve engelli kişilerle çalışan uzman personele engellilerin hareket becerilerinin ge

liştirilmesi konusunda eğitim verilmesi; 
(d) Harekete yardımcı araç ve gereçlerle yardımcı teknolojileri üretenlerin engellilerin her tür

lü ihtiyacını dikkate almaları hususunda teşvik edilmesi. 
Madde 21 
Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim 
Taraf Devletler engellilerin işbu Sözleşme'nin 2. Maddesinde tanımlanmış tüm iletişim araçla

rını tercihe bağlı kullanabilmesi, bilgi ve fikir araştırma, alma ve verme özgürlüğü dahil düşünce ve 
ifade özgürlüğünden diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanabilmesi için uygun tüm tedbirle
ri alır. Bu tedbirler aşağıdakileri içermelidir: 

(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin erişebileceği biçimlerde ve farklı engel
li gruplarına uygun teknolojilerle güncel olarak ve ek bir bedel alınmaksızın sunulması; 

(b) Engellilerin resmi temaslarda işaret dillerini, Braille alfabesini, beden dilini ve tercih ettik
leri diğer tüm erişilebilir iletişim araç ve biçimlerini kullanmalarının kolaylaştırılması; 

(c) Kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların internet dahil olmak üzere, engellilerin erişile
bileceği ve kullanılabileceği biçimde bilgi ve hizmet sunmalarının teşvik edilmesi; 

(d) İnternet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere kitle iletişim hizmeti sunan kurumla
rın hizmetlerini engellilerin erişebileceği şekillerde sunmalarının teşvik edilmesi; 

(e) İşaret dili kullanımının kabul ve teşvik edilmesi. 
Madde 22 
Özel Hayata Saygı 
1. İkametgahı ve yaşama biçimi ne olursa olsun hiçbir engelli bireyin özel hayatı, ailesi, konu

tu, haberleşmesi ve diğer iletişimlerine keyfi veya hukuka aykırı şekilde müdahale edilemez ve şe
ref ve haysiyetine yönelik hukuka aykırı uygulamalarda bulunulamaz. Engelliler söz konusu müda
hale veya saldırılardan hukuken korunma hakkına sahiptir. 

2. Taraf Devletler engellilerin kişisel, sağlık ve rehabilitasyon bilgilerinin gizliliğini diğer bi
reyler ile eşit koşullar altında korur. 
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Madde 23 
Hane ve Aile Hayatına Saygı 
1. Taraf Devletler evlilik, aile, ebeveynlik ve özel ilişkilere dair meselelerde engellilere karşı 

ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uygun tedbirleri etkin bir şekilde ve engellilerin diğer bireylerle 
eşit olduğunu gözeterek alır. Bu çerçevede aşağıda belirtilenler sağlanmalıdır: 

(a) Evlilik çağma gelmiş engellilerin evlenme ve aile kurma hakkının tanınması ve bu hakkın ev
lenmek isteyen eşlerin serbest iradeleri ve rızaları doğrultusunda kullanılması; 

(b) Engellilerin çocuklarının sayısına ve yaş aralığına, serbestçe ve sorumluluğunu taşıyarak 
karar verme hakkının tanınması ve yaşlarına uygun bilgiye, üreme ve aile planlaması eğitimine eri
şim hakkının tanınması ile bu haklarını kullanmaları için gereken araçların oluşturulması; 

(c) Çocuklar dahil olmak üzere engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında doğurganlıkla
rından mahrum bırakılmaması. 

2. Taraf Devletler, velayet, vesayet, kayyımlık, evlat edinme veya ulusal mevzuatta bu kavram
ların benzerlerinin yer aldığı kurumlar hususunda - her durumda çocukların yararlarının üstün tutul
ması şartıyla - engelli hakları ve sorumluluklannı güvence altına alır. Engelliler çocuklannın bakım 
sorumluluklarını yerine getirirken Taraf Devletler uygun desteği sunar. 

3. Taraf Devletler, engelli çocukların aile yaşamlarıyla ilgili olarak diğer bireylerle eşit haklara 
sahip olmasını sağlar. Taraf Devletler bu haklan yaşama geçirmek ve engelli çocukların saklanma
sı, terk edilmesi, ihmal edilmesi ve ayrı tutulmasının önüne geçmek üzere engelli çocuklara ve aile
lerine erken ve kapsamlı bilgi, hizmet ve destek sunar. 

4. Taraf Devletler, bir çocuğun ailesinin istemi olmadan ailesinden aynlmamasını sağlar. Bunun 
istisnası yargısal denetime tabi yetkili mercilerin çocuğun üstün yaran gereğince ailesinden ayrıl
masının gerekli olduğuna uygulanan yasa ve usuller uyarınca karar vermesidir. Hiçbir koşulda ço
cuğun veya ebeveynlerinden biri ya da hepsinin engelli olması nedeniyle çocuk anne ve babasından 
ayrı tutulamaz. 

5. Taraf Devletler, engelli çocuğun çekirdek ailesinin çocuğa bakamaması durumunda, çocuğa 
geniş anlamda aile üyeleri, bunun mümkün olmadığı takdirde aile ortamını sağlayacak bir sosyal 
çevrede alternatif bakım sağlanması için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder. 

Madde 24 
Eğitim 
1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Taraf Devletler, bu hakkın fırsat eşitliği te

melinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her 
seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkanı sağlar. Bunun için aşağıdaki he
defler gözetilmelidir: 

(a) İnsan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam gelişimi ve insan haklarına, temel öz
gürlüklere ve insan çeşitliliğine saygı duyulmasının güçlendirilmesi; 

• (b) Engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel ve fiziksel becerileri
nin potansiyellerinin en üst derecesinde gelişiminin sağlanması; 

(c) Engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması. 
2. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçirilmesi için aşağıda belirtilenleri sağlar: 
(a) Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamak ve engelli çocuklar 

engelleri nedeniyle parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim olanaklarının dışında tutulmamalıdır; 
(b) Engelliler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve orta öğretime diğer bi

reylerle eşit olarak erişebilmelidir; 
(c) Bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır; 
(d) Engellilerin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için genel eğitim sistemi 

içinde ihtiyaç duydukları desteği almalıdır; 
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(e) Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler, engellilerin tam katılımı he
define uygun olarak, akademik ve sosyal gelişimi artırıcı ortamlarda sağlanmalıdır. 

3. Taraf Devletler engellilerin toplumun eşit üyeleri olarak eğitime tam ve eşit katılımlarını ko
laylaştırmak için yaşamı ve sosyal gelişim becerilerini öğrenmelerini sağlar. Taraf Devletler bu amaç
la aşağıda belirtilen tedbirleri alır: 

(a) Braille ve diğer biçemlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, beden dilinin ve alternatif 
iletişim araçları ve biçimleri ile yeni çevreye alışma ve bu çevrede hareket etme becerilerinin öğre
nilmesi, akran desteği ve rehberlik hizmetlerinin kolaylaştırılması; 

(b) İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellilerin dilsel kimliğinin gelişimine yar
dımcı olunması; 

(c) Görme, işitme veya hem görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların eğiti
minin en uygun dille, iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı or
tamlarda sunulmasının sağlanması. 

4. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçmesini sağlamak için, engelli olanlar dahil olmak üze
re, işaret dilini ve Braille alfabesini bilen öğretmenlerin işe alınması ve eğitimin her düzeyinde çalı
şan uzmanlann ve personelin eğitimi için uygun tedbirleri alır. Sözkonusu eğitim engelliliğe ilişkin 
bilincin artırılmasını, alternatif iletişim araç ve biçimleri ile destekleyici eğitim tekniklerinin ve ma
teryallerinin kullanılmasını içermelidir. 

5. Taraf Devletler engellilerin genel yüksek okul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine 
ve ömürboyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini 
sağlar. Taraf Devletler bu amaçla engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin yapılması
nı temin eder. 

Madde 25 
Sağlık 
Taraf Devletler engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek 

sağlık standardından yararlanma hakkını tanır. Taraf Devletler engellilerin sağlıkla ilgili olarak re
habilitasyon da dahil olmak üzere, cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılmak için 
uygun tüm tedbirleri alır. 

Taraf Devletler; 
(a) Parasız veya karşılanabilir bir maliyetle sağlanan sağlık bakımı ve programlarının, engelli

lere diğer bireylerle aynı kapsam, kalite ve standartta sağlanmasını ve bu hizmetlerin cinsel ve üre
me sağlığı ile halk sağlığı programlarını da içermesini sağlar; 

(b) Engellilerin özellikle engellilikleri nedeniyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini sağlar. 
Bu sağlık hizmetleri erken tanı ve mümkünse müdahaleyi, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere, en-
gelliliğin azaltılmasını ya da artmasını önlemeyi hedefleyen hizmetleri kapsamalıdır; 

(c) Sağlık hizmetlerini kırsal alanlar dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar kişilerin yaşa
dıkları yerlerin yakınına götürülmesini temin eder; 

(d) Sağlık profesyonellerinin engellilere sunduğu tıbbi bakımın diğer bireylere sundukları ba
kımla aynı kalitede olmasını ve bu bakımın hastaların bağımsız ve aydınlatılmış onaylarına dayan
masını sağlamak amacıyla diğer tedbirlerin yanısıra eğitim vererek, kamu kurumları ile özel kurum
lar tarafından sunulan sağlık bakımının etik standartlarını yayımlayarak engellilerin insan hakları, 
onuru, özerkliği ve ihtiyaçları hakkında bilinç yaratır; 

(e) Ulusal mevzuatın sağlık ve yaşam sigortasını düzenlediği hallerde engellilerin bu sigorta
lardan yararlanmaları bakımından ayrımcılık yapılmasını yasaklar ve sigortanın adil ve makul ol
masını sağlar; 

(f) Engelliliğe dayalı olarak sağlık bakımı veya hizmetlerinin sunulmamasını veya yiyecek ve 
içecek verilmemesini önlemek üzere gerekli tedbirleri alır. 
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Madde 26 
Habilitasyon ve Rehabilitasyon 
1. Taraf Devletler engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki be

cerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil 
uygun tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu bakımdan Taraf Devletler özellikle sağlık, istihdam, eğitim 
ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerini sunar; mevcut 
hizmetleri güçlendirir ve genişletir. Bunun için şöyle bir yol izlemelidirler: 

(a) Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programları mümkün olan en erken evrede başla
malıdır ve bireylerin ihtiyaçlarının ve güçlü olduğu yönlerin çok disiplinli bir çerçevede değerlendi
rilmesine dayanmalıdır; 

(b) Engellilerin topluma katılımını ve toplumla bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve re
habilitasyon hizmet ve programlarına katılmak rızaya dayalı olmalıdır ve bu hizmet ve programlar 
kırsal alanlar dahil olmak üzere, engellilerin yaşadıkları yerlerin mümkün olduğu kadar yakınında su
nulmalıdır. 

2. Taraf Devletler habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve perso
nel için, temel ve sürekli eğitim programları geliştirilmesini destekler. 

3. Taraf Devletler engelliler için hazırlanmış, habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili yardımcı ci
hazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğini, bunlara ilişkin bilgiyi ve bunların kullanımını teşvik eder. 

Madde 27 
Çalışma ve İstihdam 
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu 

kabul eder. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamın
da serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Taraf Devletler çalışırken en
gelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışma
larını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır. Taraf Devletler bunların yanısıra; 

(a) İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi ve sağlıklı 
ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere, istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ay
rımcılığı yasaklar; 

(b) Fırsat eşitliği, eşit değerde işe eşit ücret ilkesi, tacizden korunma ve mağduriyetin giderilmesi, 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları dahil olmak üzere diğer bireylerle eşit koşullar altında adil ve 
uygun çalışma koşullarının sağlanmasına ilişkin olarak engellilerin haklarını korur; 

(c) Engellilerin iş ve sendikal haklarını diğer bireylerle eşit koşullar altında kullanabilmelerini 
sağlar; 

(d) Engellilerin genel teknik ve mesleki rehberlik programlarına, yerleştirme hizmetlerine, mes
leki ve sürekli eğitime diğer bireylerle eşit koşullar altında etkin bir şekilde erişimini sağlar; 

(e) İş piyasasında engellilerin istihdam olanaklarının ve kariyer gelişiminin desteklenmesine ve 
engellilerin iş aramasına veya işe başlamasına, çalışmaya devam etmesine ve işe geri dönmelerine 
yardım eder; 

(f) Serbest çalışma, girişimcilik, kooperatif kurma ve kendi işini kurma konusundaki fırsatları 
geliştirir; 

(g) Engellileri kamu sektöründe istihdam eder; 
(h) Olumlu eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri de içerebilecek uygun politika ve 

önlemlerle, engellilerin özel sektörde istihdam edilmelerini destekler; 
(i) Engellilerin çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılmasını sağlar; 
(j) Engellilerin açık iş piyasasında iş deneyimi kazanmasını temin eder; 
(k) Engelliler için mesleki rehabilitasyon, işte kalma ve işe dönüş programları yürütür. 
2. Taraf Devletler engellilerin kölelik altında tutulmalarını engeller ve engellileri zorla veya 

mecburi çalışmaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korur. 
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Madde28 
Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 
1. Taraf Devletler, engellilerin yiyecek, giysi ve barınma dahil kendileri ve aileleri için yeterli 

yaşam standardı hakkını ve yaşam koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi hakkını tanır. Taraf Dev
letler bu hakkın engelli olmaları nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın tanınmasını temin etmek için 
gerekli adımları atar. 

2. Taraf Devletler engellilerin sosyal korunma ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramadan bu 
haktan yararlanma hakkını tanır ve aşağıda belirtilen tedbirler dahil olmak üzere bahse konu hakkın 
tanınmasını temin etmek ve geliştirmek için gerekli adımları atar: 

(a) Engellilerin temiz su hizmetlerine, uygun ve bedeli ödenebilir hizmetlere eşit erişimlerini 
sağlamak ve engellilerin ihtiyaçlarına ilişkin araç - gereç ve diğer yardımlara erişimlerini temin etmek; 

(b) Özellikle engelli kadın ve kızlar ve engelli yaşlılar dahil olmak üzere, engellilerin sosyal ko
ruma programlarına ve yoksulluk azaltıcı programlara erişimini sağlamak; 

(c) Yoksulluk koşullarında yaşayan engellilerin ve ailelerinin uygun eğitim, danışmanlık, mali 
yardım ve süreli bakım dahil engelliliğe ilişkin harcamalarında devlet yardımına erişimini sağlamak; 

(d) Engellilerin toplu konut programlarına erişimini sağlamak; 
(e) Engellilerin emeklilik fırsatları ve programlarına eşit erişimini sağlamak. 
Madde 29 
Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım 
Taraf Devletler, engellilerin siyasi haklarını ve diğer bireylerle eşit koşullar altında bunlardan ya

rarlanma fırsatını güvence altına alır ve aşağıda belirtilenleri yerine getirir: 
(a) Diğerlerinin yanısıra aşağıda belirtilenler yoluyla, engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar 

altında seçme ve seçilme haklan dahil olmak üzere siyasi ve kamusal yaşama etkin şekilde ve tam 
katılımım doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla sağlamak, 

(i) Seçim usullerinin, tesislerinin, materyallerinin uygun, erişilebilir ve anlaşılması ve kullanıl
masının kolay olmasını sağlamak, 

(ii) Engellilerin, seçimlerde ve referandumlarda baskıya uğramadan, gizli oy kullanarak, aday ol
ma ve etkili bir mevkide görev alma ve devletin tüm kademelerinde tüm kamu görevlerini yerine ge
tirme haklarını koruyarak, uygun olan yardımcı ve yeni teknolojilerin kullanılmasını kolaylaştırmak, 

(iii) Engellilerin seçmen olarak tercihlerini özgürce ifade edebilmelerini güvence altına alarak 
ve bu amaçla gerektiğinde, talep etmeleri durumunda oy kullanırken kendi seçtikleri bir kişinin des
teğini almalarına izin vermek, 

(b) Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, diğer bireylerle eşit koşullar altında, kamu işlerinin ida
resinde etkin ve tam katılımlarının sağlanacağı bir ortamı yaratmak ve aşağıda belirtilenler de dahil 
olmak üzere, kamu işlerine katılımlarının cesaretlendirmek; 

(i) Ülkenin kamusal ve siyasi yaşamı ile ilgili sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi par
tilerin etkinliklerine ve yönetimine katılım; 

(ii) Engellileri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde temsil eden engelli örgütlerinin 
kurulması ve engellilerin içinde yer almalarının sağlanması. 

Madde 30 
Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım 
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama katılım 

hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm ted
birleri alır: 
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(a) Kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek; 
(b) Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere ulaşılabilir bi

çimleri aracılığıyla erişmek; 
(c) Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi kültürel etkinliklerin yapıldığı ve

ya hizmetlerin sunulduğu yerlere ve ayrıca mümkün olduğu ölçüde ulusal kültür açısından önemli 
anıtlar ve alanlara erişmek. 

2. Taraf Devletler, sadece engellilerin yararı için değil, toplumu zenginleştirmek amacıyla da" 
engellilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanma imkanına sahip ol
malarını sağlayıcı gerekli tedbirleri alacaklardır. 

3. Taraf Devletler, uluslararası hukuka uygun olarak, fikri mülkiyet haklarını koruyan yasaların, 
engellilerin kültürel materyallere erişimine uygun olmayan veya ayrımcılık yaratan bir engel çıkar
maması için tüm uygun tedbirleri alır. 

4. Engelliler, diğer bireylerle eşit koşullar altında, kendilerinin özel kültürel ve dil kimliklerinin, 
örneğin işaret dilleri ve işitme engelliler kültürü, tanınması ve desteklenmesi hakkına sahiptir. 

5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğer bireylerle eşit ko
şullar altında katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı tedbirleri alır: 

(a) Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını ce
saretlendirmek ve artırmak; 

(b) Engellilerin, özel spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme ve bu etkinliklere ka
tılma imkanına sahip olmasını temin etmek ve bu nedenle, diğer bireylerle eşit koşullar altında on
lara uygun bilgi ve eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını sağlamak; 

(c) Engellilerin spor, eğlence yerleri ile turistik alanlara erişimini sağlamak; 
(d) Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil olmak üzere, oyun, eğlence, boş zaman ak-

tiviteleri ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmelerini sağlamak; 
(e) Eğlence, turistik, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerini organize edenlerin sunduğu hiz

metlere engellilerin erişebilmesini sağlamak. 
Madde 31 
İstatistikler ve Veri Toplama 
1. Taraf Devletler bu sözleşmenin uygulanması açısından gerekli politikaları formüle etmeleri 

ve geliştirmelerinde kendilerine yol gösterecek, istatistik veriler ve araştırmalar da dahil olmak üze
re uygun bilgileri toplar. Bilgi toplama ve bilginin sürdürülebilirliği için aşağıdaki noktalar dikkate 
alınır: 

(a) Verinin korunması, engelli kişilerin özel yaşamlarına saygı ve gizliliğin sağlanmasına ilişkin 
yasal olarak oluşturulmuş güvenlik tedbirlerine uygun olmalıdır. 

(b) İstatistiklerin toplanması ve kullanımında insan hakları, temel özgürlükler ve etik ilkelerin 
korunması konularındaki uluslararası düzeyde kabul edilen normlara uygunluk aranmalıdır. 

2. Bu Maddeye göre toplanan bilginin, uygun olması halinde, dağıtılması ve mevcut sözleşme 
kapsamında taraf devletlerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve engellilerin haklarını kullanırken 
karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulmasında kullanılması sağlanmalıdır. 

3. Taraf Devletler topladıkları istatistiklerin dağıtılması konusunda sorumluluk almalı ve bu ve
rilerin engelli kişiler ve diğerleri için erişilebilir olmasını sağlamalıdır. 
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Madde 32 
Uluslararası İşbirliği 
1. Taraf Devletler bu sözleşmenin amaç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik ola

rak ulusal çabaların desteklenmesi konusunda uluslararası işbirliğinin önemini kabul eder ve teşvik 
eder. Bu doğrultuda devletlerarası ve devletler düzeyinde, gerektiğinde ilgili uluslararası ve bölge
sel örgütler ve sivil toplumla özellikle engellilere yönelik örgütlerle işbirliğini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri alır. Bu tedbirler diğerlerinin yanı sıra şunları içerir: 

(a) Uluslararası kalkınma programları da dahil olmak üzere uluslararası işbirliğinin, engellileri 
kapsamasını ve engelliler için erişilebilir olmasını güvence altına almak, 

(b) Bilgi, deneyim ve eğitim programları ve iyi uygulamaların değişimi ve paylaşımı aracılı
ğıyla kapasite geliştirmeyi teşvik etmek ve desteklemek, 

(c) Araştırma, bilimsel ve teknik bilgiye erişim konularında işbirliğini geliştirmek, 
(d) Erişilebilir ve destek sağlayıcı teknolojilere ulaşımın sağlanması aracılığıyla ve teknoloji 

transferi yoluyla uygun görülen teknik ve ekonomik yardımı sağlamak. 
2. Bu Maddenin hükümleri, her taraf devletin mevcut sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri ye

rine getirmesini gözardı etmez. 
Madde 33 
Ulusal Uygulama ve Denetim 
1. Taraf Devletler kendi örgütlenme biçimlerine uygun olarak mevcut sözleşmenin uygulanma

sıyla ilgili konular için hükümet içinde bir veya daha fazla kilit nokta tahsis eder ve hükümet içinde 
farklı sektörler ve farklı düzeylerdeki konuyla ilgili faaliyetlerin teşvik edilmesi için koordinasyon 
mekanizması kurar. 

2. .Taraf Devletler, kendi bünyeleri içerisinde, işbu Sözleşmeyi teşvik ve temin edip düzeltmek 
amacıyla kendi yasal ve idari sistemlerine uygun olan ve bir veya daha fazla bağımsız mekanizma
yı içeren bir yapı bulundurur veya kurar ve bu yapıyı güçlendirir. Taraf Devletler bu yapıyı kurarken, 
insan haklarının teşviki ve korunması için ulusal kurumların statü ve işleyişine ilişkin ilkeleri de göz-
önünde bulundururlar. 

. 3. Taraf Devletler, başta engelliler ve onları temsil eden kuruluşlar olmak üzere sivil toplumun 
denetim sürecine tam katılımını sağlar. 

Madde 34 
Engelli Hakları Komitesi 
1. İşbu Sözleşmede verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Engelli Hakları Komitesi kuru

lur (bundan sonra "Komite" olarak adlandırılacaktır). 
2. Komite, işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihte 12 uzmandan oluşur. 60 onay veya katı

lımdan sonra, Komite'nin üye sayısı altı kişi arttırılarak azami üye sayısı olan 18'e ulaşılır. 
3. Komite üyeleri kişisel kapasiteleri ölçüsünde çalışmalı ve ahlaki değerleri yüksek, sözleşme

nin içerdiği alanlarla ilgili başarıları ve deneyimleri kabul gören kişiler arasından seçilmelidirler. Ta
raf Devletler, adaylarını belirlerken bu sözleşmenin 4. Maddesinin 3. paragrafındaki hükümleri göz 
önünde bulundurmaya davet edilir. 

4. Komite üyeleri Taraf Devletlerce seçilir. Taraf Devletler komite üyelerinin seçiminde eşit coğ
rafi dağılım, farklı medeniyetlerin ve yasal sistemlerin temsil edilmesi, kadın-erkek temsilinin den
geli olması ve engelli uzmanların katılımı hususlarını dikkate alır. 
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5. Komite üyeleri, Taraf Devletler Konferansı sırasında, Sözleşmeye Taraf Devletlerin vatan
daşları arasından belirlediği adaylardan oluşan bir listeden gizli oyla seçilir. Taraf Devlet sayısının 
2/3'ünün karar yeter sayısı olduğu bu toplantılarda, en fazla oyu alan ve temsil edilen devletlerin oy
larının mutlak çoğunluğuna ulaşan kişiler seçimi kazanırlar. 

6. İlk seçim, Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren altı ay içinde yapılır. Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri, her seçimden en az dört ay önce Taraf Devletlere yazı göndererek iki ay içinde 
adaylarını bildirmelerini ister. Genel Sekreter, taraf devletlerce gösterilen ve sözleşmeye uygun olan 
adayların adlarını alfabetik sıraya göre, kendisini aday gösteren Taraf Devletin adıyla birlikte liste
ler ve Sözleşmeye taraf devletlere gönderir. 

7. Komite üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilir. Üyeler, sadece bir dönem daha tekrar seçi
lebilirler. Ancak, ilk seçimlerde seçilen altı üyenin dönemi iki yıl sonunda biter. Bu altı üye, ilk se
çimlerin hemen ardından, bu maddenin 5. paragrafında bahse konu oturum başkanı tarafından kura 
yöntemiyle belirlenir. 

8. Altı yeni üyenin seçimi, bu Maddenin ilgili hükümlerine göre gerçekleştirilen düzenli seçim
lerle yapılır. 

9. Komite üyelerinden biri ölüm, istifa ya da başka herhangi bir nedenle süresi dolmadan 
görevinden ayrılırsa, temsil ettiği Taraf Devlet, bu Maddenin ilgili hükümlerinde aranan nitelik ve 
yeterliliklere sahip bir başka uzmanı atar. Yeni üye kalan süreyi tamamlar. 

10. Komite çalışmalarıyla ilgili kurallarını kendisi belirler. 
11. Komitenin bu Sözleşmeyle verilen görevlerini etkin olarak yerine getirebilmesini teminen 

gereksinim duyacağı personel ve diğer ihtiyaçları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından sağ
lanır. Ayrıca, Genel Sekreter Komite'yi ilk toplantı için toplar. 

12. Bu sözleşme hükümlerine göre kurulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun kararıyla, Bir
leşmiş Milletler kaynaklanndan bir ücret alır. Genel Kurul bu kararı verirken Komite'nin sorumlu
luklarını dikkate alır. 

13. Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler misyonlarında görevli uzmanlar olarak Ayrıcalık ve Bağı
şıklıklar Sözleşmesinin ilgili kısımlarında yer alan imkan, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

Madde 35 
Taraf Devletlerce Sunulacak Raporlar 
1. Her Taraf Devlet, Sözleşmenin ilgili Devlet için yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl içerisin

de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Komiteye Sözleşmenin gereklerinin yerine geti
rilmesi için alman önlemler ve kaydedilen gelişmeler hakkında kapsamlı bir rapor sunar. 

2. Bundan sonra, Taraf Devletler en az dört yılda bir ve buna ilave olarak zamana bağlı olmak
sızın Komitenin talep etmesi durumunda müteakip raporları sunar. 

3. Komite, raporların içeriği için başvurulabilecek temel noktaları belirler. 
4. Komiteye ilk kapsamlı raporunu sunan bir Taraf Devletin müteakip raporlarının eski bilgile

ri içermesine gerek yoktur. Taraf Devletler komiteye rapor hazırlarken, açık ve şeffaf bir yöntem iz
lemeli ve bu sözleşmenin 4. Maddesinin 3 paragrafındaki hükümleri gözönünde bulundurmalıdır. 

5. Raporlar, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilme düzeyini etkileyen güçlükleri ve et
kenleri de içerebilir. 

Madde 36 
Raporların Değerlendirilmesi 
1. Komite, her raporu inceler, varsa önerilerini ve genel yorumlarını da ekleyerek ilgili devlete 

geri gönderir. Taraf devlet, seçtiği herhangi bir bilgiyle komiteye yanıt verir. Komite, Sözleşmenin 
uygulanmasına ilişkin ek bilgileri Taraf Devletlerden isteyebilir. 
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2. Bir Taraf Devlet, raporunu sunmada kayda değer ölçüde geç kalmışsa Komite, ilgili devlete, 
raporun sunulması yönünde çağrıda bulunabilir. Bu çağrıyı takip eden üç ay içerisinde söz konusu 
rapor Komite'ye iletilmezse, Komite sözleşme hükümlerinin bahse konu ülkede yerine getirilmesi
ne yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı yönde bildirimde bulunabilir. Ta
raf Devlet bu bildirime sözkonusu raporu sunarak yanıt verirse, bu maddenin birinci paragrafının 
hükümleri uygulanır. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporların erişilebilir olmasını sağlar. 
4. Taraf Devletler raporlarının, kendi ülkelerindeki kamuoyu için geniş ölçüde erişilebilir ol

masını sağlar ve söz konusu raporlara tavsiye ve önerilerin getirilmesini teşvik eder. 
5. Komite, uygun gördüğü takdirde, içinde teknik yardım talebi ya da belirtisi bulunan raporla

rı, kendi görüş ve önerileriyle Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşları, fon ve programları ile ilgili di
ğer kuruluşlara iletebilir. 

Madde 37 
Taraf Devletler ve Komite Arasındaki İşbirliği 
1. Taraf Devletlerin her biri Komite'yle işbirliği yapmalı ve üyelere görevlerini yerine getirme

de yardımcı olmalıdır. 
2. Komite, Taraf Devletlerle ilişkisi çerçevesinde, bir devlete sözleşmenin uygulanması için ulu

sal kapasitesini geliştirici yollar ve araçlar konularında uluslararası işbirliği de dahil sorumluluklar 
verir. 

Madde 38 
Komitenin Diğer Organlarla İlişkisi 
Sözleşme hükümlerinin etkin olarak yerine getirilmesinin güçlendirilmesi ve sözleşmenin kap

sadığı alanla ilgili uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi açısından: 
1. Birleşmiş Milletler'in ihtisas kuruluşları ve diğer organları, sözleşmenin, kendi çalışma alan

larına giren hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi sırasında temsil edilmelidir. Komite, uygun 
görmesi halinde, ihtisas kuruluşları ve diğer organları, bu Sözleşmenin alanlarıyla ilgili hükümlerin 
nasıl yerine getirileceği hakkında uzman görüşüne başvurmak üzere çağırabilir. Komite, ihtisas ku
ruluşları ve diğer organlardan, sözleşmenin kendi faaliyet alanlarıyla ilgili uygulamalarına ilişkin ra
por sunmalarını isteyebilir. 

2. Komite, yetkisini kullanırken, raporlama ilkeleri, önerileri ve genel yorumlarında tutarlılığı 
sağlayabilmek, yetki ve görev alanlarının çatışmasından kaçınmak açısından, uygun görmesi halin
de, uluslararası insan haklan anlaşmalarıyla oluşturulan diğer ilgili organlara danışır. 

Madde 39 
Komitenin Raporu 
Komite, her iki yılda bir, faaliyetleri hakkında, Genel Kurul ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e 

rapor sunar. Komite raporunda ayrıca, Taraf Devletlerden alınan bilgiler ve raporların incelenmesi 
doğrultusunda ortaya çıkan öneri ve genel yorumları da belirtebilir. Bu öneri ve değerlendirmeler, Ta
raf Devletlerin olabilecek yorumlarıyla birlikte Komite raporunda yer alır. 

Madde 40 
Taraf Devletler Konferansı 
1. Taraf Devletler sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili konuları tartışabilmek için 

düzenli aralıklarla Taraf Devletler Konferansı'nda biraraya gelir. 
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2. Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içinde ilk Taraf Devletler Konferansı Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çağnsıyla toplanır. Bundan sonraki toplantılar Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri tarafından iki yılda bir ya da Taraf Devletler Konferansı'nın kararıyla toplanır. 

Madde 41 
Depozitör 
Sözleşmenin depozitörlük görevini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yürütür. 
Madde 42 
İmzalanma 
İşbu Sözleşme, 30 Mart 2007 tarihinden itibaren, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Mer-

kezi'nde, tüm devletler ve bölgesel bütünleşme örgütlerinin imzasına açılır. 
Madde 43 
Bağlanma İradesi 
İşbu Sözleşme, imzacı Devletlerin onaylamasına ve bölgesel bütünleşme örgütlerinin resmi te

yidine tabidir. Sözleşmeyi imzalamamış devlet veya bölgesel bütünleşme örgütlerinin katılımına 
açıktır. 

Madde 44 
Bölgesel Bütünleşme Örgütleri 
1. "Bölgesel Bütünleşme Örgütü", belirli bir bölgedeki bağımsız devletlerce kurulan ve bu Söz

leşme kapsamındaki konulardaki yetkilerini devrettikleri örgütü ifade etmektedir. Bu örgütler, onay 
veya katılım belgelerinde Sözleşme kapsamına giren konulardaki yetki düzeylerini açıklarlar. Son
rasında, bu yetki düzeylerinde değişiklik olduğu takdirde depozitona bilgilendirirler. 

2. Mevcut Sözleşmede "Taraf Devletler"e yapılan atıflar, yetkileri dahilinde bu örgütlere uygu
lanacaktır. 

3. 45. maddenin 1. paragrafı, 47. maddenin 2. ve 3. paragrafları açılanndan, bölgesel bütünleş
me örgütlerince depozit edilen belgeler sayıma dahil edilmez. 

4. Bölgesel bütünleşme örgütleri, Taraf Devletler konferansında yetkileri kapsamındaki konu
lar hakkında oy kullanabilirler. Oylan, bu Sözleşmeye taraf üyelerin sayısı kadardır. Bünyesindeki 
Taraf Devletlerden birinin oy kullanması durumunda bu örgütler oy haklarını kullanamazlar. Bu ku
ral, tersi için de geçerlidir. 

Madde 45 
Yürürlüğe Girme 
1. İşbu Sözleşme, 20. onay veya katılım belgesinin depozit edilmesini takip eden 30. gün yü

rürlüğe girer. 
2. Sözkonusu 20. belgenin depozit edilmesinin ardından Sözleşme, onu imzalayan, resmen te-

yid eden veya ona katılan herhangi bir devlet ya da bölgesel bütünleşme örgütü için, onay belgeleri
ni depozit etmelerini takip eden 30. gün yürürlüğe girer. 

Madde 46 
Çekinceler 
1. Mevcut Sözleşmenin kapsamı ve amaçlarıyla uyumlu olmayan çekinceler kabul edilemez. 
2. İleri sürülen çekinceler her zaman geri çekilebilir. 
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Madde 47 
Değişiklikler 
1. Herhangi bir Taraf Devlet Sözleşme üzerinde bir değişiklik önererek, bunu Birleşmiş Millet

ler Genel Sekreterine bildirebilir. Genel Sekreter, öneriyi Taraf Devletlere bildirerek, tartışılıp kara
ra bağlanması için bir konferans toplanması hakkındaki görüşlerini sorar. Bildirimi takip eden dört 
ay içinde Taraf Devletlerin en az 1/3'ü konferansın toplanmasından yana görüş bildirirse, Genel Sek
reter, Birleşmiş Milletlerin himayesi altında Taraf Devletleri toplantıya davet eder. Sözkonusu deği
şiklik tasarısı, toplantı sırasında mevcut bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin 2/3'ünün desteği
ni alması durumunda kabul edilir ve Genel Sekreter tarafından, onay için Genel Kurul'a, daha son
ra ise kabulleri için tüm Taraf Devletlere iletilir. 

2. Paragraf 1 'e göre kabul edilen ve onaylanan bir değişiklik, anılan değişikliğin kabulü sırasında 
hazır bulunan Taraf Devlet sayısının 2/3'ü kadar onay belgesinin depozit edilmesini takip eden 30. 
günde yürürlüğe girer. Daha sonra, bahse konu değişiklik herhangi bir Taraf Devlet için, kendi onay 
belgesini depozit etmesini takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Bir değişiklik, sadece onu kabul 
eden devletleri bağlar. 

3. Taraf Devletler konferansı sırasında oybirliğiyle karar verildiği takdirde, Paragraf 1 çerçeve
sinde kabul edilen ve onaylanan ve Sözleşmenin sadece 34, 38, 39 ve 40. maddelerine ilişkin bir de
ğişiklik, anılan değişikliğin kabulü sırasında hazır bulunan Taraf Devlet sayısının 2/3'ü kadar onay 
belgesinin depozit edilmesini takip eden 30. günde tüm Taraf Devletler için yürürlüğe girer. 

Madde 48 
Çekilme 
Herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yazılı olarak bildirmek sure

tiyle sözleşmeden çekilebilir. Bu çekilme, sözkonusu bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rince almışından 1 yıl sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 49 
Erişilebilir Format 
Bu sözleşme erişilebilir formatlarda hazır bulundurulur. 
Madde 50 
Orijinal Metinler 
Bu sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri orijinalinin 

aynıdır. 

Aşağıda imzaları bulunan ve temsil ettikleri devletlerce tam olarak yetkili kılınmış katılımcılar 
işbu Sözleşme'yi temsil ettikleri Devlet namına imzalamışlardır. 
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TBMM (S. Sayısı: 308) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları 
Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile 
Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye 
Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla 
İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum komisyonlarına; esas 
olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar S1/7/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1617/3427 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14/7/2008 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçe
vesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği 
Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine 
Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve An
laşmadın onaylanmasıyla, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere katılım öncesi 
mali işbirliği kapsamında sağlanan mali yardımların 2007-2013 döneminde kullanımı sağlanacaktır. 
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"Katılım Öncesi Avrupa Yardım Aracı (IPA)" mekanizması, 17 Temmuz 2006 tarihinde kabul 
edilen 1085/2006/EC sayılı Konsey Tüzüğü (IPA Tüzüğü) ve 12 Haziran 2007 tarihinde kabul edi
len 718/2007/EC sayılı Komisyon Tüzüğü (IPA Uygulama Tüzüğü) ile düzenlenmiştir. Bu Tüzük
lerden ilki temel prensipleri, ikincisi ise uygulamaya ilişkin daha detaylı kuralları içermektedir. 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sağlanan kaynaktan faydalanacak ülkeler, "Aday 
Ülkeler" ve "Potansiyel Aday Ülkeler" olarak iki ayrı grupta toplanmıştır. Aday ülkeler Türkiye, 
Hırvatistan ve Makedonya olarak belirlenirken, potansiyel aday ülkeler ise Arnavutluk, Bosna-Her-
sek, Karadağ ve Kosova'yı da içerecek şekilde Sırbistan olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu Katılım Öncesi Yardım Aracının oluşturduğu mekanizmanın ana hatlarının; 
- Yararlanıcı ülkenin (aday ve potansiyel aday) çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesebatı 

uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen Kurumsal Kapasite Geliştirme, 
- Yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası ve sınır 

ötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedefleyen Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, 
- Sadece aday ülkelerin kullanımına açık olan ve bu ülkeleri "yapısal fonların" kullanımına ha

zırlayıcı yönü açısından önem taşıyan Bölgesel Kalkınma, 
- Yine sadece aday ülkelerin kullanımına açık olan ve aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çer

çevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedefleyen İnsan Kaynakları, 
- Son olarak, yine sadece aday ülkelerin kullanımına açık olan ve tarım sektörü ile kırsal alan

ların sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen Kırsal Kalkınma şeklinde özetlenmesi mümkündür. 

Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin 1085/2006/EC sayılı Konsey Tüzüğünün 17. maddesi 
ve 718/2007/EC sayılı Komisyon Tüzüğünün Giriş Bölümü ile Katılım Öncesi Yardım Aracı kay
naklarının faydalanıcısı olan ülkeler ile Avrupa Komisyonu arasında fonların kullanım esaslarını be
lirleyen bir "Çerçeve Anlaşma" imzalanması zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı ile sağlanacak ma
li yardımların kullanımına ilişkin prensipleri düzenleyen "Çerçeve Anlaşma Modeli" hazırlanarak 
aday ve potansiyel aday ülkelere tanıtılmış ve bu çerçeve Anlaşma Modeli başlangıç noktası olarak 
kabul edilerek yürütülen müzakereler sonucunda, Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında bu ge
rekçenin konusu olan "Çerçeve Anlaşma" 11 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma, Avrupa Birliği tarafından temin edilen katılım öncesi mali yardımların kullanımı
na ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile 2004 yılında imzalanan Çerçeve Anlaşma'dan daha detaylı 
kuralları düzenlemekte ve üye ülkelerin AB fonlarını (örn. yapısal fonları) kullanırken uyguladıkla
rı harcama sistemlerine benzer bir sistemi getirmektedir. 

Sonuç olarak, bu Anlaşmanın kabulü ile 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği ile Topluluk Prog
ramları dahil mali işbirliğinin devam edebilmesi sağlanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 308) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 19 Kasım 2008 
Esas No.: 1/635 
Karar No.: 103 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 31/7/2008 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça; 6/10/2008 tarihinde tali komisyon ola
rak Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonlanna esas komisyon olarak da Komisyonumuza 
havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katı
lım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cum
huriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçe
ve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
12/11/2008 tarihli 19 uncu toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
- Topluluk mali yardımlarına ilişkin genel kurallar ve uygulama yöntemleri, 
- Merkezi olmayan yönetim ve merkezi yönetim için yapıların oluşturulması ve yetkililerin atan

masına ilişkin kurallar, 
- Merkezi olmayan yönetim kapsamında, yönetim yetkilerinin verilmesi ve akreditasyonu, 
- Topluluk mali yardımlarına ve uygulanmasına ilişkin genel kurallar, 
- Anlaşmanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözüm usulü, 
konularında düzenlemeler öngörülmüştür. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Anlaşmanın Avrupa Birliği'nin 2007-2013 bütçe döneminde, Türkiye ile Avrupa Birliği ara

sındaki mali işbirliğini düzenleyen bir çerçeve anlaşma olduğu ve bu dönem süresince, Türkiye'nin 
Avupa Birliği'nden sağlayacağı hibeler ve katılacağı topluluk programlarının Anlaşma hükümleri 
çerçevesinde yürütüleceği, 

- Ülkemizde Avrupa Birliği'ne katılım öncesi mali yardımların Merkezi Finans ve İhale Birimi 
tarafından yürütüldüğü, 

- Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait ulusal prog
ramların sözleşmelere bağlandığı, 2006 yılına ait programın sözleşmeleri için çalışmaların devam 
ettiği, 

- Katılım Öncesi Mali Yardım çerçevesinde 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği'nden sağla
nan mali yardımın 1 milyar 80 milyon Avro civarında olduğu, 

- Avrupa Birliği'nin 2007-2013 yılları arasında Türkiye ve diğer aday ülkelere, hibe program
ları için 12 milyar Avro tahsis ettiği ve bu miktarın yaklaşık 7 milyar Avroluk kısmının Türkiye ta
rafından kullanılacağı, 

ifade edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde yürürlük ve yürütme maddesi birlikte düzenlenmiş, ancak günü

müze kadar yapılan Meclis uygulamalannda yürürlük ve yürütme maddelerinin tek bir maddede dü
zenlenmesine rastlanmadığı için verilen önergelerin kabulüyle yürürlük maddesi 2 nci ve yürütme 
maddesi de 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü yapılan değişikliklerle oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Tekirdağ Milletvekili Necip Taylan ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin 
Şahkulubey'in Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyon tarafından kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 

Üye 
Necip Taylan 

Tekirdağ 

(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 
Zeynep Dağı 

Ankara 

Üye 
Fevzi Şanverdi 

Hatay 

Üye 
Hüseyin Tuğcu 

Kütahya 

Başkanvekili 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Kâtip 
Abdulkadir Emin Önen 

Şanlıurfa 

Üye 
Metin Yılmaz 

Bolu 

Üye 
Canan Kalsın 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Şahin 

Malatya 
Üye 

Metin Ergun 
Muğla 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey 

Mardin 
(Bu Raporun Özel Sözcüsü) 

Üye 
Ahmet Deniz Bölükbaşı 

Ankara 

Üye 
Onur Öymen 

Bursa 
(Muhalefet şerhi) 

Üye 
İlhan Kesici 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
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MUHALEFET ŞERHİ 
AB kaynakları kullanılarak Türkiye'ye yapılacak yatırımların koşullarını düzenleyen, "Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Av
rupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının" maddeleri arasında vergi muafiyeti konu
sunda yurt dışında yerleşik Türk firmaları ile yabancı firmalar arasında ayrımcılık yapılması ve ya
bancı firmalara Türklere tanınan vergi muafiyeti tanınması ülkemizin çıkarlarına aykırıdır. 

Onur Öymen 
Bursa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİS
YONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ 
YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN 
YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVE
SİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE 
SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MA
Lİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ 
KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİS
YONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ 
YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN 
YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVE
SİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE 
SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MA
Lİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ 
KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafın
dan 11 Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da imzala
nan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa 
Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uy
gulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine 
Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İl
gili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaş-
ma"nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ye Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
E Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yüdırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 
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Ekler: 

EK A : Komisyon ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Çerçeve Anlaşmanın 8. 
maddesi uyarınca yapılar, yetkililer ve kurumların işlevleri ve ortak sorumlulukları 

EK B : Komisyon ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Çerçeve Anlaşmanın 17. 
maddesi uyarınca Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin Model Güvence Beyanı 

EK C : Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29(2) (b) maddesi uyarınca Türkiye 
Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin Model Yıllık Denetim Faaliyet Raporu 

EK D : Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29(2)(b) maddesi uyarınca Türkiye 
Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin Model Yıllık Denetim Görüşü 

EK E : Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29(2)(b) Maddesi uyarınca, bir 
programın ya da programın bölümlerinin kapatılmasıyla ilgili nihai harcama beyannamesi 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin Model Denetim Görüşü 
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Avrupa Topluluğu - bundan böyle "Topluluk" olarak anılacaktır - adına ve hesabına hareket 
eden Avrupa Toplulukları Komisyonu - bundan böyle "Komisyon" olarak anılacaktır -

bir tarafta ve 

Türkiye Cumhuriyeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti - bundan böyle 
"Yararlanın" olarak anılacaktır, 

diğer tarafta olmak üzere 

her iki taraf birlikte "Âkit Taraflar" olarak anılacaktır. 

(1) 1 Ağustos 2006'da, Avrupa Birliği Konseyi, bir katılım öncesi yardım aracı tesis eden 17 
Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğünü1 (bundan böyle "Katılım 
öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü" olarak anılacaktır) kabul etmiştir. Bu yeni araç, 1 
Ocak 2007'den itibaren geçerli olmak üzere, aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere 
Avrupa Birliği'nin üyeleri olmak amacıyla gerçekleştirecekleri siyasi, ekonomik ve 
kurumsal reformlarını güçlendirmeye yönelik çabaları için mali destek sağlanmasıyla ilgili 
tek yasal dayanağı oluşturduğundan; 

(2) 12 Haziran 2007'de, Komisyon, Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğünü 
uygulamaya koyan, buradaki uygulanabilir yönetim vej kontrol hükümlerini ayrıntılandıran 
tüzüğü kabul ettiğinden; 

(3) Yeni katılım öncesi yardım aracı daha önce var olan beş katılım öncesi aracın yerini 
aldığından: Bazı Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine ekonomik yardım hakkında 
3906/1989 sayılı Tüzük (AET), katılım öncesi yapısal politikalar için bir araç oluşturulması 
hakkındaki 1267/1999 sayılı Tüzük (AT), tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik katılım 
öncesi tedbirlerin desteklenmesi hakkında 1268/1999 sayılı Tüzük (AT), 1628/96 sayılı 
Tüzüğü (AT) kaldıran ve 3906/89 ve 1360/90 sayılı Tüzükleri (AET) değiştiren 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yugoslav Federal Cumhuriyeti ve Makedonya'ya yardım 
yapılması hakkında 2666/2000 sayılı Tüzük (AT) ve Türkiye'ye yardım yapılması 
hakkında 97/256/AT ve 1999/31 İ/AT sayılı Kararlar ile 2500/2001 sayılı Tüzük (AT); 

(4) Yararlanıcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü ile Katılım Öncesi Yardım Aracı 
Çerçeve Tüzüğünü uygulamaya koyan 12 Haziran 2007 tarihli ve 718/2007 sayılı 
Komisyon Tüzüğünde2 (bundan böyle "Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü" 
olarak anılacaktır) öngörüldüğü üzere Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında ehil 
olduğundan; 

(5) Yararlanıcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü EK Fde yer aldığından ve 
dolayısıyla Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında oluşturulan 5 bileşene erişimi olması 
gerektiğinden: Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni, Sınır Ötesi 
İşbirliği Bileşeni, Bölgesel Kalkınma Bileşeni, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bileşeni ve 
Kırsal Kalkınma Bileşeni; 

' Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 210, 31 Temmuz 2006, s. 82 
2 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 170, 29 Haziran 2007, s. 1 
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(6) Bu nedenle, Yararlanıcıyla, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında AT mali yardımlarına 
ilişkin işbirliği kurallarının tespit edilmesi gerektiğinden; 

AKİT TARAFLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞLARDIR: 

BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 Yorumlama 

(1) Bu Çerçeve Anlaşmada aksini ifade eden bir açık hüküm bulunmadıkça, bu Anlaşmada 
kullanılan terimler onlara Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü ve Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünde atfedilen anlamları taşırlar. 

(2) Bu Çerçeve Anlaşmada aksini ifade eden bir açık hüküm bulunmadıkça, bu Anlaşmaya 
yapılan atıflar, onu değiştiren, ona eklenen ya da onun yerine geçen anlaşmalara da 
yapılmış sayılır. 

(3) Konsey ya da Komisyon Tüzüklerine yapılan tüm atıflar bu tüzüklerin belirtilen 
sürümlerine yapılır. Gerektiği takdirde, bu tüzüklerde yapılan değişiklikler işbu Çerçeve 
Anlaşmaya tadilatlar vasıtasıyla aktarılır. 

(4) Bu Anlaşmadaki başlıklar hukuki sonuç doğurmaz ve anlaşmanın yorumuna etki etmez. 
(5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komisyon arasındaki 14 Mayıs 2004 tarihli Çerçeve 

Anlaşma, önceki katılım öncesi araçları kapsamında kararlaştırılan ve üzerinde anlaşılan 
tedbirler için, sözkonusu tedbirler ilgili Uygulama Anlaşmaları ile belirlenen kurallara 
uygun olarak tamamlanıncaya kadar, uygulanabilir olmaya devam edecektir. 

Madde 2 Kısmi hükümsüzlük ve kasti olmayan boşluklar 

Eğer bu Anlaşmanın bir hükmü geçersizse ya da geçersiz hale gelirse veya bu Anlaşma kasti 
olmayan boşluklar içeriyorsa, bu durum Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. 
Âkit Taraflar, geçersiz bir hükmün yerine o hükmün amaç ve niyetine mümkün olan en yakın 
geçerli hükmü getireceklerdir. Âkit Taraflar, kasti olmayan bütün boşlukları, Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü uyarınca, bu 
Anlaşmanın amaç ve niyetine en uygun hükümle gidereceklerdir. 

Madde 3 Amaç ve Kapsam 

(1) Âkit Taraflar arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve üyelik hedefi çerçevesinde mümkün 
mertebe topluluk müktesebatını da içine alacak şekilde Avrupa Birliği standartlarına ve 
politikalarına tedrici uyumu için Yararlanıcıya destek olmak amacıyla, Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünde 
belirtilen ve Yararlanın için uygulanması mümkün olan çeşitli alanlardaki faaliyetleri 
yerine getirmek hususunda Akit Taraflar anlaşmışlardır. 

(2) Faaliyetler, bu Anlaşmada belirtilen ve olduğu takdirde Sektörel Anlaşmalarda ve/veya 
Finansman Anlaşmalarında daha da detaylandırılan hukuki, idari ve teknik çerçeve 
içerisinde finanse edilir ve uygulanır. 

(3) Yararlanıcı, tüm faaliyetlerin en uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve ilgili 
programların uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atar. 
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Madde 4 Mali yardımla ilgili genel kurallar 

(t) Topluluk mali yardımlanna ilişkin olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında 
. aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a) Yardım; uyum.;, tamamlayıcılık, eşgüdüm, ortaklık ve odaklanma ilkelerine bağlı 
kalmalır; 

b) Yardım, AB politikalarıyla uyumludur ve Topluluk müktesebatına uyumu desteklenir; 
c) Yardım, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine uygulanacak mali hükümlere ilişkin 

25 Haziran 2002 tarih ve 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünde3 (AT, AAET) (bundan 
böyle "Mali Tüzük" olarak anılacaktır) ve onun Uygulama Kurallarında4 belirtilen 
bütçe ilkelerine uyum sağlar; 

d) Yardım, genişleme sürecinde tespit edilen ihtiyaçlarla ve Yararlanıcının hazmetme 
kapasiteleriyle tutarlı olmalıdır. Ayrıca, kazanılan deneyimler de göz önünde 
bulundurur; 

e) Yardımın programlanmasının ve uygulanmasının Yararlanıcı tarafından sahiplenilmesi 
kuvvetle teşvik edilir ve AB'nin müdahalesinin yeterince görünebilir olması temin 
edilir; 

f) Belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken ve açık ve ulaşılabilir hedefleri 
olan faaliyetlerin hazırlıkları usulüne uygun bir biçimde yürütülmeli; elde edilen 
sonuçlar açık bir şekilde ölçülebilir ve yeterli göstergelerle değerlendirilebilir; 

g) Yardımın uygulamasının muhtelif aşamalarında, cinsiyet, ırk ya da etnik köken, din ya 
da inanç, engellilik, yaş ya da cinsel tercihe dayanan her türlü ayrımcılık engellenir; 

h) Katılım öncesi yardımın hedefleri, sürdürülebilir kalkınma ile çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesinin Toplulukça teşviki çerçevesinde takip edilir. 

(2) Yararlanıcıya yapılan yardım, Katılım Ortaklığı, topluluk müktesebatmın üstlenilmesine 
ilişkin ulusal program, Komisyonun yıllık genişleme paketinde yer alan raporlar ve strateji 
belgesi ve müzakere çerçeve belgesi gibi belgelerde yer alan önceliklere dayanır. 

(3) Bir Sektörel Anlaşma ya da Finansman Anlaşmasıyla aksi yönde karar alınmadıkça, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı kapsamında yardım alan tüm faaliyetler prensip olarak Yararlanıcı ve 
Topluluk tarafından ortaklaşa finanse edilir. 

(4) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Yararlanıcının kendi kaynaklarına ya da başka fon 
kaynaklarına dayanan mali taahhütlere bağlı olduğunda, Topluluğun fon temini 
Yararlanıcının mali taahhütleri ya da diğer fon kaynakları kullanılabilir durumda olduğu 
zaman mümkün olur. 

(5) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Topluluk finansmanı sağlanması Yararlanıcının 
işbu Çerçeve Anlaşma ile eğer varsa Sektörel Anlaşmalar ve Finansman Anlaşmaları 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. 

Madde 5 Uygulama Yöntemleri 

(1) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yardımın Türkiye Cumhuriyetinde 
uygulanmasında, Komisyonun, Mali Tüzüğün 53c Maddesi ve AT Antlaşmalarının ilgili 

3 16 Eylül 2002 tarih ve L 248 sayılı Resmi Gazete s. 1, 13 Aralık 2006 tarih ve 1995/2006 sayılı Tüzükle.(A.vrupa 
Toplulukları Resmi Gazetesi L 390, 30 Aralık 2006, s. 1) değiştirilmiş haliyle ., ' " v . 
4 23 Nisan 2007 tarihli ve 478/2007 sayılı Komisyon Tüzüğüyle (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L>11 î. 
28.4.2007) son olarak değiştirilen 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin aynptılı kurallarr: 
ortaya koyan 23 Aralık 2002 tarih ve 2342/2002 tarihli Komisyon Tüzüğü (AT, Euratom) (AvrupafTophalpİ^n 
Resmi Gazetesi L 357,31.12.2002, s. 1) 
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hükümleri uyarınca genel bütçenin uygulanması konusundaki nihai sorumluluğunu saklı 
tutarken, belirli faaliyetlerin yönetimini Yararlanıcıya bıraktığı merkezi olmayan yönetim 
ana kural olarak uygulanır. Merkezi olmayan yönetim en azından ihaleye çıkma, sözleşme 
yapma ve Yararlanıcınm ulusal idaresi tarafından yapılan ödemeleri kapsar. İşlemler, Mali 
Tüzüğün 53c maddesinde yer alan ve bu maddede atıfta bulunulan hükümler uyarınca 
uygulamaya koyulur. 

(2) Bununla birlikte, Âkit Taraflar aşağıdakilerden yararlanmak konusunda anlaşabilirler: 
(a) Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında, özellikle 

bölgesel ve yatay programlar için ve Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni kapsamında, Mali 
Tüzüğün 53a maddesinde tanımlandığı şekliyle merkezi yönetim. Merkezi yönetim 
herhangi bir Katılım Öncesi Yardım Aracı Bileşeni kapsamında teknik yardım için de 
kullanılabilir. İşlemler, Mali Tüzüğün 53(a), 53a ve 54'ten 57'ye kadar olan 
maddelerinde ortaya konan hükümler uyannca uygulanır. 

Komisyon Yararlanıcıya, Avrupa Komisyonu Delegasyonu tarafından yönetilön 
projeler de dâhil olmak üzere merkezi yönetim kapsamında uygulanan programlar we 
projelere ilişkin gerekli bilgiyi yıllık olarak sağlar. 

(b) Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında özellikle 
bölgesel ve yatay programlar için ve uluslararası örgütleri içine alan programlar için 
Mali Tüzüğün 53d maddesinde tanımlandığı şekliyle ortak yönetim. Faaliyetler, Mali' 
Tüzüğün 53 (c), 53 (d) maddelerinde ortaya konan hükümler uyarınca uygulanır. 

i 
(c) Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin de katıldığı sınır ötesi programlar için Sınır Ötesi 

İşbirliği Bileşeni kapsamında, Mali Tüzüğün 53b maddesinde tanımlanan şekliyle 
paylaşılan yönetim. Faaliyetler, Mali Tüzüğün 53 (b), 53b maddelerinde ve İkinci 
Bölümünün İkinci Başlığı altında ortaya konan hükümler uyannca uygulanır. 
Aşağıdaki özel hüküm Üye Devletlerle sınır ötesi programlar uygulanması sırasında 
göz önünde bulundurulur. 

Sınır ötesi bir programa dahil olan bir ya da birden fazla Avrupa Birliği Üyesi Devlet 
ve Yararlanıcı tüm programın paylaşılan yönetim ile uygulanmasına henüz hazır 
olmadığında, programın üye Devlet(ler)le ilgili olan kısmı Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Uygulama Tüzüğü Başlık II (Sınır Ötesi işbirliği Bileşeni), Bölüm III, Kısım 2 
(madde 101-138) uyannca, programın Yararlanıcıyla ilgili olan kısmı da Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü Başlık II, Bölüm III, Kısım 3 uyannca 
uygulanır. (142. madde hariç Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü Madde 
139-146. 110. maddenin Ortak İzleme Komitesiyle ilgili hükümleri uygulanır). 

(3) İlgili Finansman Kararı gerektirdiği takdirde, Komisyon ve Yararlanıcı, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 8. Maddesi uyannca çok yıllı veya yıllık 
programlara ilişkin olarak bir Finansman Anlaşması yaparlar. Çok ülkeli programlar 
ve yatay inisiyatifler için yardım yapılmasına ilişkin Finansman Anlaşmaları Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Çerçevesinde Komisyon ile Yararlanıcı dâhil farklı yararlanıcı 
ülkeler arasında yapılabilir. 

(4) Bu Çerçeve Anlaşma, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında verilen mali yardım 
için Âkit Taraflar arasında yapılan tüm Finansman Anlaşmalarına uygulanır. Belirli 
bir bileşenle ilgili olarak Sektörel Anlaşmalar yapıldığında, b,u anlaşmalar o bileşen 
altında yapılan tüm finansman anlaşmalarına uygulajrnr. Hiçbir finansman anlaşması 
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bulunmadığında bu Çerçeve Anlaşmada yer alan kurallar, eğer varsa, sektörel 
anlaşmalarla birlikte uygulanır. Bu Çerçeve Anlaşmanın hükümleri Katılım Öncesi 
Yardım Aracı kapsamında yapılan Finansman Anlaşmalarından üstündür. 

BÖLÜM II. YÖNETİM YAPILARI VE YETKİLİLER 

Madde 6 Merkezi Olmayan Yönetim için Yapıların Oluşturulması ve Yetkililerin Atanması 

(1) Merkezi Olmayan Yönetim uygulanması durumunda Yararlanıcı, aşağıda belirtilen 
yapıları oluşturmalı, yetkilileri atamalıdır. 

(a) Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO); 
(b) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC); 
(c) Bölgesel Kalkınma Bileşeni ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bileşeni için stratejik 

koordinatör; 
(d) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO); 
(e) Ulusal Fon; 
(f) Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü kapsamında yapılan yardımın yönetimi ve 

uygulanmasını sağlayacak, her bileşen ya da program için program otoriteleri; 
(g) Denetim otoritesi 

(2) Yukarıda tanımlanan birimler ve yetkililer tarafından belirlenen genel çerçeve 
kapsamında, program otoritelerinin içinde veya dışında spesifik birimler kurulabilir. 
Yararlanıcı, program otoritelerinin işlevleriyle ilgili nihai sorumluluğun başlangıçta 
belirlenen program otoritesinde kalmasını temin eder. Bu şekilde bir yeniden yapılanma 
yazılı anlaşmalarla resmileştirilir ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akreditasyonuna 
ile Komisyon tarafından yönetsel yetkilerin verilmesine bağlıdır. 

(3) Yararlanıcı, yukarıda yer alan 1. ve 2. paragraflarda belirtilen birim ve yetkililer için 
uygun bir görev ayrımına gidilmesini Mali Tüzüğün 56. maddesi uyarınca temin eder. Bir 
işlemle ilgili farklı görevler birbirinden farklı personele verildiği zaman görevler ayrılmış 
olur ve böylece her bir ayrı görevin layıkıyla yerine getirilmesinin sağlanmasına yardımcı 
olunur. 

Madde 7 Merkezi ya da Ortak Yönetim için Yapıların Oluşturulması ve Yetkililerin 
Atanması 

(1) Merkezi ya da ortak yönetim uygulanması durumunda, Ulusal Katılım Öncesi Yardım 
Koordinatörü Yararlanıcının Komisyon nezdinde temsilcisi olarak hareket eder. Ulusal 
Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü hem genel katılım süreciyle hem de Katılım Öncesi 
Yardım Aracı kapsamında AB katılım öncesi yardımıyla ilgili olarak Komisyonla 
Yararlanıcı arasında yakın bir bağın korunmasını sağlar. 

(2) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ayrıca, Yararlanıcının hem Üye Devletlerle 
hem de diğer Yararlanıcılarla birlikte ilgili sınır-ötesi programlara ve başka Topluluk 
araçları kapsamında ulusötesi, bölgelerarası ya da deniz havzası programlarına katılımının 
eşgüdümünden sorumludur. Bu ikinci sorumlulukla ilgili görevleri bir sınır ötesi işbirliği 
koordinatörüne de devredebilir. 

(3) Sınır-ötesi İşbirliği Bileşeninin uygulanması durumunda, program otoriteleri Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 139. maddesi uyarınca Yararlanıcı tarafından 
belirlenir ve ihdas edilirler. 
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Madde 8 Yapıların, yetkililerin ve birimlerin işlevleri ve ortak sorumlulukları 

(1) Yukanda kayıtlı 6. maddede belirtilen birim ve yetkililere bu Çerçeve Anlaşmanın A 
• EK'inde ortaya konan görevler ve ortak sorumluluklar verilir. 

(2) Bileşenlerle ilintili işlev ve sorumlulukların özel olarak tahsisi Sektörel Anlaşmalar ya da 
Finansman Anlaşmalarıyla yapılabilir. Bunlar, EK A'da gösterildiği şekilde işlev ve ortak 
sorumlulukların tahsisi için tercih edilen yaklaşımla çelişkili olamazlar. 

(3) Merkezi olmayan yönetim kapsamında belirli kişilere programların yönetimi, 
uygulanması ve kontrolü konusunda sorumluluk yüklendiğinde, Yararlanıcı, bu kişilerle 
gerçekleştirilmekte olan faaliyete katılan birimler arasında herhangi bir hiyerarşik bağ 
bulunmadığı durumlar da dahil olmak üzere, onların sorumluluklarıyla bağlantılı 
görevlerini yerine getirmelerini sağlar. Yararlanıcı, bu kişilere, ilgili birimlerle kendileri 
arasındaki resmi çalışma düzenlemeleri aracılığıyla, özellikle, 

(a) bilgi talep etme yetkisi ve gerektiğinde belgelere ve çalışanlara yerinde erişim hakkı da 
dahil olmak üzere, bilgi alışverişini gerçekleştirmek için uygun sistemi; 

(b) karşılanacak standartları; 
(c) takip edilecek prosedürleri oluşturmaları için gereken yetkiyi verir. 

BÖLÜM III MERKEZİ OLMAYAN YÖNETİM KAPSAMINDA YÖNETİM 
YETKİLERİNİN VERİLMESİ VE AKREDİTASYONU 

Madde 9 Ortak koşullar 

Bir bileşene, bir programa ya da bir tedbire ilişkin yönetim yetkileri, yalnızca aşağıdaki 
koşulların yerine getirilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti'ne verilebilir: 

a) Yararlanıcı, özellikle yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin olanlar olmak üzere, Mali 
Tüzüğün 56. Maddesinde yer alan koşulları yerine getirmelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti'nde oluşturulan yönetim ve kontrol sistemleri, en azından Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü Ekinde belirtilen alanlarda ve bu Çerçeve Anlaşmanın 
EK A l c) sayılı başlığında sıralandığı şekilde etkili ve etkin kontrol sağlamalıdır. Akit 
taraflar, Sektörel Anlaşmalar ya da Finansman Anlaşmalarında ilave hükümler 
tanımlayabilir. 

b) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisini aşağıdaki hususlar 
bağlamında akredite etmelidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti'nde AB fonlarının mali yönetiminden bütünüyle sorumlu ve 
bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan sorumlu 
olan Ulusal Fonun Başkanı olarak; 

• Ulusal yetkilendirme görevlisinin, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki 
yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişini temhıej^sorumluluklarını yerine 
getirme kapasitesiyle ilgili olarak. 
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Ulusal yetkilendirme görevlisinin akreditasyonu, EK A 5'tc tanımlandığı şekilde Ulusal Fonu da 
kapsar. 

c) Ulusal yetkilendirme görevlisi ilgili program otoritelerini akredite etmelidir. 

Madde 10 Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin ve Ulusal Fonun Yetkili Akreditasyon 
Görevlisi tarafından akreditasyonuna ilişkin usul 

(1) Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesi uyarınca Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisinin akredite edilmesi, sözkonusu Tüzüğün 11. maddesinde 
belirtilen ve EK A 4'te daha detaylı tanımlanan uygulanabilir koşulların yerine 
getirilmesine bağlıdır. Bu akreditasyon, yönetim ve kontrol sistemleri içinde yer alan bütün 
aktörlerden işlevsel olarak bağımsız bir dış denetçi tarafından hazırlanacak bir denetim 
görüşü ile desteklenmelidir. Denetim görüşü, uluslararası olarak kabul görmüş denetim 
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen incelemelere dayanmalıdır. 

(2) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, ilk program otoritesinin akredite edildiğine dair 
bildiriminden daha geç olmayacak şekilde, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin 
akreditasyonunu Komisyona bildirir. Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Komisyon tarafından 
talep edilen ilgili bütün destekleyici bilgileri sağlar. 

(3) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ya da Ulusal Fona ilişkin 
değişiklikler hakkında Komisyonu derhal bilgilendirir. Meydana gelen değişikliğin Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisini ya da Ulusal Fonu Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama 
Tüzüğünün 11. Maddesinde yer alan uygulanabilir koşullarla bağlantılı olarak etkilemesi 
halinde, Yetkili Akreditasyon Görevlisi bu değişikliğin akreditasyonun geçerliliği 
üzerindeki sonuçlarına dair değerlendirmesini Komisyona iletir. Değişikliğin önemli 
olması halinde, Yetkili Akreditasyon Görevlisi Komisyonu akreditasyona ilişkin karan 
hakkında bilgilendirir. 

Madde 11 Program otoritelerinin Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından 
akreditasyonuna ilişkin usul 

(1) Bir program otoritesinin akredite edilmesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama 
Tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu 
akreditasyon, yönetim ve kontrol sistemleri içinde yer alan bütün aktörlerden işlevsel 
olarak bağımsız bir dış denetçi tarafından hazırlanacak bir denetim görüşü ile 
desteklenmelidir. Denetim görüşü, uluslararası olarak kabul görmüş denetim standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirilen incelemelere dayalıdır. 

(2) Ulusal yetkilendirme görevlisi program otoritelerinin akreditasyonu hakkında Komisyonu 
bilgilendirir ve yönetim ve kontrol sistemlerinin tanımlanması dâhil, Komisyon tarafından 
talep edilen ilgili bütün destekleyici bilgileri temin eder. 

Madde 12 Komisyon tarafından yönetim yetkilerinin verilmesine ilişkin usul 

(1) Komisyon yönetim yetkilerini Yararlanıcıya yalnızca, yukarıda 6. Maddede yer alan 
kurumların ihdas edilmesi ve yetkililerin atansı ve görevlendirijnıesi ve bu maddede 
belirtilen koşulların yerine getirilmesinden sonra verir. 
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(2) Yönetim yetkilerinin verilmesinden önce Komisyon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve 
program otoritelerinin akreditasyonlarını yukarıda 10 ve 11. Maddelerde belirtilen 
çerçeve içinde gözden geçirir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan ilgili kurumlar ya da 

•yetkililerin çalışma usullerini ve yapılarını inceler. Bu, Komisyon birimleri tarafından 
yerinde kontroller şeklinde veya alt yüklenici bir denetçi firma tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

(3) Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesinde atıfta bulunulan-
koşulların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Komisyon, yönetim yetkilerinin 
verilmesine ilişkin kararında ilave koşullar getirebilir. Yönetim yetkilerinin verilmesinin 
geçerli olmaya devam edebilmesi için bu koşulların, Komisyon tarafından tespit edilecek 
belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi gereklidir. 

(4) Yönetim yetkilerinin verilmesine ilişkin Komisyon Kararında, ihaleye çıkılması, ihale 
duyurularının yapılması ve ihale ve hibelerin verilmesi konularında şayet varsa 
Komisyon tarafından gerçekleştirilecek ön kontrollerin listesi yer alır. Bu liste bileşen ya 
da programa göre değişiklik gösterebilir. Ön kontroller, bileşen ya da programa bağlı 
olarak, Komisyonun aşağıda 16. Maddede atıfta bulunulduğu şekilde ön kontrol olmadan 
merkezi olmayan yönetime imkân tanımasına dek uygulanır. 

Madde 13 Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin ve Ulusal Fonun akreditasyonunun 
kaldırılması veya askıya alınması 

(1) Komisyon tarafından yönetim yetkilerinin verilmesinden sonra. Yetkili Akreditasyon 
Görevlisi bu akreditasyonun sürdürülmesi için bütün koşulların devamlı olarak yerine 
getirilmesinin izlenmesinden sorumlu olur ve Komisyonu bununla ilgili önemli 
değişiklikler hakkında bilgilendirir. 

(2) Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen ilgili 
koşullardan herhangi biri yerine getirilmez ya da yerine getirilmeye devam edilmez ise, 
Yetkili Akreditasyon Görevlisi Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akreditasyonunu 
askıya alır veya kaldırır ve Komisyonu bu kararı ve kararının gerekçeleri hakkında derhal 
bilgilendirir. Yetkili akreditasyon görevlisi akreditasyonu yeniden tesis etmeden önce bu 
koşulların tekrar yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Bu güvence yukarıda Madde 
10(l)'de belirtildiği şekilde bir denetim görüşü ile desteklenir. 

(3) Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akreditasyonunun Yetkili Akreditasyon Görevlisi 
tarafından askıya alınması veya kaldırılması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

• Komisyon, akreditasyonun yürürlükte olmadığı dönem süresince Yararlanıcıya fon 
aktarımı yapmayı durdurur; 

• Akreditasyonun yürürlükte olmadığı dönem süresince, tüm avro hesapları ya da ilgili 
bileşenler için açılmış bulunan avro hesapları bloke edilir ve Ulusal Fon tarafından bu 
bloke edilen avro hesaplarından yapılan hiçbir ödeme Topluluk finansmanına uygun 
olarak değerlendirilmez; 

• Diğer mali düzeltmeler saklı kalmak kaydıyla Komisyon, yönetim yetkilerinin 
verilmesine ilişkin koşullara geçmişte uygun hareket etmediğinden ötürü Yararlarhcı 
aleyhinde aşağıda 30. Maddede belirtildiği şekilde mali düzeltmeler yapabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 308) 



- 2 0 -

Madde 14 Program Otoritelerinin akreditasyonunun kaldırılması veya askıya alınması 

(İ) Komisyon tarafından yönetim yetkilerinin verilmesinden sonra, Ulusal Yetkilendirme 
• Görevlisi bu akreditâsyonun sürdürülmesi için gerekli bütün koşulların devamlı olarak 
yerine getirilmesinin izlenmesinden sorumlu olur ve Komisyonu ve Yetkili Akreditasyon 
Görevlisini bununla ilgili önemli değişiklikler hakkında bilgilendirir. 

(2) Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen 
koşullardan herhangi biri yerine getirilmez ya da yerine getirilmeye devam edilmez ise, 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ilgili program otoritesinin akreditasyonunu askıya alır 
veya kaldırır ve Komisyonu ve Yetkili Akreditasyon Görevlisini bu kararı ve kararının 
gerekçeleri hakkında derhal bilgilendirir. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi akreditasyonu yeniden tesis etmeden önce bu koşulların 
tekrar yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Bu güvence yukarıda Madde 1 l(l)'de atıfta 
bulunulduğu şekilde bir denetim görüşü ile desteklenir. 

(3) Bir program otoritesinin akreditasyonunun Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından 
askıya alınması veya kaldırılması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

• Komisyon, akreditasyonunun askıya alındığı veya kaldırıldığı dönem süresince, ilgili 
program otoritesi tarafından yürütülen programlar ya da işlemlerle ilgili olarak 
Yararlanıcıya herhangi bir fon aktarımında bulunmaz; 

i 
• Diğer mali düzeltmeler saklı kalmak kaydıyla Komisyon, yönetim yetkilerinin 

verilmesine ilişkin şartlara ve gerekliliklere geçmişte uygun hareket etmemesi 
nedeniyle Yararlanıcı aleyhinde aşağıda 30. Maddede belirtildiği şekilde mali 
düzeltmeler yapabilir. 

• Akreditâsyonun yürürlükte olmadığı dönem süresince, ilgili program otoritesi 
tarafından yapılan hiçbir yeni hukuki taahhüt geçerli kabul edilmez; 

• Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, ilgili program otoritesi tarafından imzalanan 
sözleşmelere veya yapılan ödemelere ilişkin uygun koruma tedbirlerini almakla 
yükümlüdür. 

Madde 15 Yönetim yetkilerinin verilmesinin kaldırılması veya askıya alınması 

(1) Komisyon, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün Hinci Maddesinde 
belirtilen koşullara uyulmasını izler. 

(2) Yetkili Akreditasyon Görevlisinin Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akreditasyonunu 
sürdürme, askıya alma veya kaldırma kararından ya da Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisinin program otoritesinin akreditasyonunu sürdürme, askıya alma veya kaldırma 
kararından bağımsız olarak Komisyon, herhangi bir zamanda ve özellikle Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11. Maddesinde bahsekonu koşullardan herhangi 
birinin yerine getirilmemesi ya da yerine getirilmeye devam edilmemişi halinde, yönetim 
yetkilerinin verilmesini askıya alabilir veya kaldırabilir. 
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(3) Yönetim yetkilerinin verilmesinin Komisyon tarafından askıya alınması veya kaldırılması 
halinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

• Komisyon, Yararlanıcıya fon aktarımı yapılmasına son verir; 

• Diğer mali düzeltmeler saklı kalmak kaydıyla Komisyon, yönetim yetkilerinin 
verilmesi şartlarına geçmişte uygun hareket etmemesi nedeniyle Yararlanıcı 
aleyhinde aşağıda 30. Maddede belirtildiği şekilde mali düzeltmeler yapabilir. 

Komisyon bu tür bir askıya alma veya kaldırmanın diğer sonuçlarına belirli bir Komisyon 
Kararında yer verebilir. 

(4) Komisyon Kararı, belirli kurumlar ya da yetkililer ilgili olarak yönetim yetkilerinin 
verilmesinin askıya alınması veya kaldırılmasına ilişkin hükümleri ortaya koyabilir. 

Madde 16 Komisyon tarafından ön kontrol yapılmaksızın merkezi olmayan yönetim 

(1) Yardımın yukarıda Madde 5'e uygun olarak merkezi olmayan bir temelde yürütüldüğü 
bütün Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerinin uygulanmasının hedefi, Komisyon 
tarafından ön kontrol yapılmaksızın merkezi olmayan yönetim tesis edilmesidir. Bu 
hedefe ulaşmanın zamanlaması, ilgili Katılım Öncesi Yardım Aracı Bileşenine bağlı 
olarak değişebilir. 

i 
(2) Yönetim yetkilerinin verilmesine ilişkin Komisyon Kararında öngörülen ön kontrolleri 

kaldırmadan önce Komisyon, yönetim ve kontrol sisteminin ilgili Topluluk kuralları ve 
ulusal kurallara uygun olarak etkin şekilde işlediğinden emin olur. Komisyon özellikle, 
Finansman Anlaşmasında yer alan ve farklı ön kontrol türlerinin aşamalı olarak 
kaldırılmasını da içerebilecek yol haritasının Yararlanıcı tarafından uygulanmasını izler. 
Komisyon bu bağlamda, özellikle yardımın sağlanmasında ve müzakere sürecinde olmalar 
üzere Yararlanıcı tarafından elde edilen başarıları gerektiği şekilde dikkate alır. 

Madde 17 Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından verilen Güvence Beyanı 

(1) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi aşağıdaki hususları kapsayan Yıllık Yönetim Beyaçırjday 
bulunur. 

• Ulusal Fonun başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan AB fonlarının mali 
yönetimi ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usule uygunluğu 
konusundaki genel sorumluluğu; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin 
işleyişine yönelik sorumluluğu. 

Bu yönetim beyannamesi, bir nüshası Yetkili Akreditasyon Görevlisine verilmek üzere 
her yıl 28 Şubat tarihine kadar Komisyona sunulacak bir güvence beyanı biçimini alır. 

(2) Güvence Beyanı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin yönetim ve kontrol sistemini mali 
yıl boyunca asli gözetimine dayalıdır. 

(3) Güvence Beyanı işbu Çerçeve Anlaşmaya eklenen EK B'deki modele göre hazırlanır. 
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(4) Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişini ve işlemlerin mevzuata ve usule 
uygunluğunu teyid edecek verilerin Güvence Beyanında mevcut olmaması halinde, 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Komisyonu ve Yetkili Akreditasyon Görevlisini bunun 
nedenleri ve muhtemel sonuçlan ile Topluluğun çıkarlarını korumak ve bu duruma 
çözüm getirmek üzere yapılan işlemler hakkında bilgilendirir. 

Madde 18 Denetim Otoritesi tarafından raporların ve görüşlerin oluşturulması ve Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi ile Komisyon tarafından bunların takibi 

(1) Denetim Otoritesi, işbu Çerçeve Anlaşmanın A EK'inde yer verilen detaylı görev ve 
sorumlulukları çerçevesinde özellikle aşağıdaki rapor ve görüşleri hazırlar: 

a) İşbu Çerçeve Anlaşmanın eki C EK'indeki modele uygun olarak hazırlanacak Yıllık 
Denetim Faaliyet Raporu; 

b) İşbu Çerçeve Anlaşmanın D EK'indeki modele uygun olarak hazırlanacak yönetim ve 
kontrol sistemi hakkında Yıllık Denetim Görüşü; 

c) İşbu Çerçeve Anlaşmanın E EK'indeki modele uygun olarak hazırlanacak bir 
programın ya da bir programın bölümlerinin kapatılmasına ilişkin nihai harcama 
beyannamesi hakkında denetim görüşü. 

(2) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, 1. paragrafta atıfta bulunulan Yıllık Denetim Faaliyet 
Raporu ve Yıllık Denetim Görüşünü almasını müteakip: 

a) Yönetim ve kontrol sistemlerinde iyileştirmeler yapılmasının gerekli olup olmadığına 
karar verir, buna ilişkin kararları kaydeder ve bu iyileştirmelerin zamanında 
uygulanmasını sağlar; 

b) Komisyona yapılan ödeme başvurularında gerekli düzeltmeleri yapar. 

(3) Komisyon, raporlar ve görüşlere cevaben, örneğin bir mali düzeltme prosedürü başlatmak 
suretiyle kendisi takibe karar verebilir ya da Yararlanıcıdan harekete geçmesini talep 
edebilir ve buna dair kararı hakkında Ulusal Yetkilendirme Görevlisini ve Yetkili 
Akreditasyon Görevlisini bilgilendirir. 

BÖLÜM IV TOPLULUK MALİ YARDIMINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

Madde 19 Harcamaların uygunluğu 

(1) Merkezi olmayan yönetim durumunda, Yetkili Akreditasyon Görevlisi ve Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi tarafından akreditasyonlar yapılmış olsa da, ulusal makamlar 
tarafından imzalanan sözleşmeler ve zeyilnameler ile yapılan harcamalar ve ödemeler, 
ilgili yapılara ve makamlara Komisyon tarafından yönetim verilmeden önce Katılım 
Öncesi Yardım Aracı kapsamında finansman için uygun hale gelmezler. Gerekli olduğu 
yerlerde, harcamaların uygunluğuna dair son tarih Finarışman-Anlaşmalarında belirtilir. 

(2) 1. paragrafa istisna olarak, 
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a) Yönetim ve kontrol sistemlerinin kurulmasına destek olmak için sağlanan teknik 
yardım, 1 Ocak 2007'den sonra yapılan harcamalar için geçerli olmak üzere, yönetim 

• yetkilerinin başlangıçtaki devrinden önce uygun addedilebilir; 

b) thale duyurularının ve teklif çağrılarının yapılmasını takiben gerçekleştirilen 
harcamalar, duyuruların başlangıçtaki yönetim devrinden önce yapılmış olması koşuluyla 
ve sözkonusu yönetim devrinin ilgili işlemler veya çağrılara dercedilecek bir ihtirazı 
kayıtta tanımlanan süre sınırlamaları içinde gerçekleşmesine ve ilgili belgelerin 
Komisyon tarafından ön kabulüne tabi olmak kaydıyla uygun bulunabilir. İlgili ihale 
duyuruları veya teklif çağrıları, yönetimin devri kararma bağlı olarak iptal edilebilir ya da 
değiştirilebilir. 

(3) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen harcamalar. Topluluk bütçesi 
kapsamında diğer herhangi bir finansmana tabi değildir. 

(4) Yukarıdaki 1 ila 3. paragraflara ek olarak, Finansman Anlaşmaları ya da Sektörel 
Anlaşmalarla harcamaların uygunluğu ile ilgili daha detaylı kurallar getirilebilir. 

Madde 20 Faize ilişkin tasarruf 

Herhangi bir bileşene özgü avro hesabından elde edilen faiz Yararlanıcının tasarrufunda kalır. 
Bir programın Topluluk tarafından finansmanı neticesinde kazanılan faiz, Yararlanıcı için ulusal 
kamu katkısı biçiminde bir kaynak olarak değerlendirilerek münhasıran o programa aktarılır ve 
programın nihai olarak tamamlandığı tarihte Komisyona bildirilir. 

Madde 21 Denetsel Takip 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, her zaman yeterince detaylandınlmış bir denetsel takibe imkân 
verecek şekilde ilgili bütün bilgilerin hazır bulundurulmasını temin eder. Bu bilgiler, ödeme 
başvurularının onaylanması, bu tür başvuruların muhasebesinin tutulması ve ödenmesi, avanslar, 
teminatlar ve borçlara ilişkin belgeye dayalı kanıtları ihtiva etmelidir. 

Madde 22 Yardımın yoğunluğu ve Topluluk katkısının oranı 

(1) Topluluk katkısı, her bir Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni için Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Uygulama Tüzüğünün II. Bölümünde tanımlandığı şekilde, uygun görülen 
harcamalar temel alınarak hesaplanır. 

(2) Her bir Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni için yıllık ya da çok yıllı programların kabul 
edilmesine ilişkin finansman kararları, Topluluk katkısının azami endikatif miktarıni-v„e her 
bir öncelik alanı için sözkonusu olan müteakip azami oranı belirler. 

BÖLÜM V UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

Madde 23 Satın alma kuralları 

(1) Bütün Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri kapsamında yapılan yardımlar, Mali 
Tüzük'te yer alan Dış Yardıma ilişkin kurallara göre yönetilir. Katılımcı Üye Ülke aksine karar 
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vermediği sürece bu kural. Sınır Ötesi İşbirliği Bileşenine ilişkin olarak Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Uygulama Tüzüğünün 99. Maddesinde yer alan geçici düzenlemeler kapsamında, 
programın Üye Ülkelerin topraklarında yürütülen bölümü için verilen yardıma uygulanmaz. 

(2) İhale sürecinin sonuçları, yukarıda 1. paragrafta atıfta bulunulan kurallar uyarınca ve aşağıda 
Madde 24(3)'te belirtildiği üzere yayımlanır. 

(3) Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Tüzüğü'nün 19. Maddesinde belirtilen katılım ve 
menşe kuralları, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki tüm ihale verme usûllerinde 
uygulanır. Yararlamcı, gümrük kaynaklı nedenlerle, menşeamaçlı menşei kuralları hakkındaki 
ilgili Topluluk mevzuatına uygun şekilde yerel olarak üretilen mallar için, talep üzerine, menşe 
sertifikalarını veya benzer belgeleri hazırlamakla görevli bir makam tayin edecektir. Tayin edilen 
makam bu kurallara tam olarak uyulduğunu temin etmek üzere etkin kontroller uygulayacaktır. 

(4) Sektörel Anlaşmalarda veya Finansman Anlaşmalarında aksine bir düzenleme getirilmedikçe; 
tüm hizmet, satın alma ve iş sözleşmeleri, Komisyon tarafından dış faaliyetlerin uygulanmasına 
ilişkin olarak düzenlenen ve yayımlanan ve sürecin başladığı dönemde yürürlükte olan usul ve 
standart belgelere göre yapılır ve yürütülür. 

Madde 24 Tanıtım ve görünürlük 

(1) Merkezi ve ortak yönetim olması durumunda; program ve faaliyetlerle ilgili bilgi, Ulusal 
Katılım Öncesi Yardım Koordinatörünün uygun düşecek yardımıyla Komisyon tarafından 
sağlanır. Merkezi olmayan yönetim durumunda ya da paylaşılan yönetim ile yürütülmeyen sınır 
ötesi işbirliği kapsamındaki programlara ya da programların bazı kısımlarına ilişkin olarak, 
Yararlamcı, özellikle de Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, programlar ve 
faaliyetlerle ilgili bilgi sağlar ve bunları tanıtır. Paylaşılan yönetim durumunda ise, Üye 
Devletler ve Yararlamcı, programlar ve faaliyetlerle ilgili bilgi sağlar ve bunları tanıtır. Tanıtım 
faaliyeti, Topluluğun rolünü vurgulamak ve şeffaflık sağlamak amacıyla vatandaşlara ve 
yararlanıcılara yöneltilir. 

(2) Merkezi olmayan yönetim durumunda, program otoriteleri, nihai yararlanıcıların listesinin, 
faaliyetlerin adlarının ve hibe temini yoluyla faaliyetlere tahsis edilen Topluluk fonlarının 
miktarlarının aşağıda belirtilen şekilde yayımlanmasından sorumludurlar: 

a) Yayımlama, Yararlanıcının internet sitesinde bunun için ayrılmış ve kolayca erişilebilir bir 
yerde standart bir sunuma uygun olarak yapılır. Eğer internette bu tarz bir sunumun yapılması 
imkân dâhilinde değilse, bilgi, ulusal resmi gazete de dâhil olmak üzere uygun başka bir 
vasıtayla yayımlanır. 

b) Yayımlama, fonların Yararlanıcıya tahsis edildiği bütçe yılının kapanmasının ardından gelen 
yılın ilk yarısında gerçekleşir. 

c) Yararlamcı, yayımlamanın yapılacağı yerin adresini Komisyona iletir. Eğer bilgi başka bir 
şekilde yayımlanırsa, Yararlamcı, Komisyon'a kullanılan araçlarla ilgili tüm detayları iletir. 

d) Program otoriteleri, finansman desteği sağlanmasının aynı zamanda yayımlanacak 
yararlanıcılar listesine dâhil olunması anlamına geldiği konusunda nihai yararlanıcının 
bilgilendirilmesini sağlar. Listede yer alan herhangi bir kişisel bilgi Topluluk kurumları ve 
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organlan tarafından kişisel bilgilerin kullanımı ve bu bilgilerin serbest dolaşımı5 ile ilgili 18 
Aralık 2000 tarih ve 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nde yer alan 
kurallara uygun olarak ve güvenlik gereklerine riayet ederek kullanılır. 

(3) Merkezi olmayan yönetim durumunda, ilgili birimler, ihale imzalandıktan sonra ihalenin 
verildiğine dair bildirimi hazırlar ve bunu yayımlanmak üzere Komisyon'a gönderirler. İhale 
verildiğine dair bildirim aynca yararlanıcı tarafından uygun düşen ulusal yayın organlannda da 
yayımlanabilir. 

(4) Komisyon ve Yararlanıcının ilgili ulusal, bölgesel veya yerel yetkilileri, Türkiye 
Cumhuriyeti'nde Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yapılan yardımı tanıtmak amacıyla 
birbiriyle uyumlu bir dizi etkinlik düzenlenmesi hususunda anlaşmaya vanrlar. Bu tür 
etkinliklerin uygulanmasına ilişkin usûller Sektörel Anlaşmalarda veya Finansman 
Anlaşmalarında belirtilir. 

(5) 4. Paragrafta bahsedilen etkinliklerin uygulanması nihai yararlanıcıların sorumluluğundadır 
ve bu etkinlikler ilgili program ya da faaliyetlere ayrılan miktardan karşılanabilir. 

Madde 25 Programların uygulanması ve sözleşmelerin yerine getirilmesi için kolaylıklar 
sağlanması 

(1) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki programlann etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için Yararlanıcı, kamu güvenliği ve sağlığına halel getirmeksizin aşağıdakileri temin 
etmek üzere gerekli tüm önlemleri alır: 

a) hizmet, tedarik veya iş ihale usûllerinde, sözleşmenin taşıdığı önemin gerektirdiği şekilde, 
yukarıdaki 23. Madde uyarınca ihalelere katılmaya ehil gerçek ya da tüzel kişilere geçici 
kurulum ve ikamet hakkı verilmesi. Bu hak, ihaleye çıkıldıktan sonra kazanılır ve çalışmalann 
yürütülmesi ile ihale tekliflerinin tanzim edilmesine yönelik diğer hazırlık tedbirlerini 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan teknik personel bu haktan yararlanır. Bu hak, ihalenin 
verilmesinden itibaren bir ay sonra son bulur; 

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı eşleştirme projelerinde görev alan Yerleşik Eşleştirme 
Danışmanları da dahil olmak üzere, finansmanı Toplulukça sağlanan etkinliklerde yer alan 
personele ve bunlann yakın aile üyelerine, diğer ikili ya da çok taraflı anlaşma veya yardım ve 
teknik işbirliği düzenlemeleri altında Türkiye Cumhuriyeti'nde istihdam edilen muadili seviye ve 
statüdeki uluslararası personele verilenden daha az imtiyaz, ayncalık ve muafiyet sağlanmaması; 

c) Finansmanı Toplulukça sağlanan etkinliklerde yer alan personel ve yakın aile üyelerinin, 
sözleşmenin niteliği gerektirdiği ölçüde, Yararlanıcının mevcut ulusal mevzuatına uygun olarak 
Türkiye Cumhuriyeti'ne girme, Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşme, çalışma ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nden aynlmalanna izin verilmesi; 

d) Yararlanıcının mevcut kanun, kural ve düzenlemelerine tabi olarak sözleşmenin yerine 
getirilmesi için gerekli mallann ithalatını sağlayacak tüm izinlerin verilmesi; profesyonel 
ekipman ithal edecek gerçek ve tüzel kişiler, talepleri halinde, sözkonusu ekipmana ilişkin olarak 
Yararlanıcının ulusal mevzuatında tanımlandığı şekilde geçici ithalat sistemindeti, 
yararlanacaklardır. 

* Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 8, 12 Ocak 2001, s. 1 
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e) Katılım öncesi Yardım Aracı kapsamında gerçekleştirilen ithalatların, vergiler, gümrük ve 
ithalat vergileri ve/veya eş etkili diğer vergilerden muaf tutulmaları; 

f) sözleşmenin bütünüyle gerçekleştirilmesini müteakip, yukarıda bahsedilen malların yeniden 
ihracı için gerekli tüm izinlerin verilmesi; 

g) sözleşmenin yürütülmesi için gerekli yabancı döviz edinimi veya ithali için izin verilmesi ve 
milliyetlerine ya da yerleşim yerlerine bakılmaksızın, ulusal döviz kontrol düzenlemelerinin 
yüklenicilere ayrımcılık yapmadan uygulanması; 

h) Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan döviz kontrolü düzenlemeleri uyarınca, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen etkinlik çerçevesinde alınan fonların iadesi için 
gerekli tüm izinlerin verilmesi. 

i. Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli 
işlemler, Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankalar ve mali kurumlar 
aracılığıyla yurtdışındaki yükleniciye ürünlerin ve/veya hizmetlerin ücretlerinin 
transferini gerektiren usullerden muaf olacaktır. 

(2) Yararlanıcı ilgili tüm makamların tam işbirliği göstermelerini sağlayacaktır. Yararlanıcı 
ayrıca, programa dahil olan ya da programın uygulanması veya sözleşmenin gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan kamuya ait şirketlere ya da diğer kamu kurumlarına erişimi sağlar. 

(3) İşbu Çerçeve Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Yararlanıcı, bu maddede yer verilen 
usullerin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak için bir ikincil düzenleme yapacak ve 
uygulamadaki gecikmeleri önlemek üzere bu usulleri olabildiğince basit ve hızlı uygulanabilir 
kılacaktır. 

Madde 26 Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve/veya eş etkili vergilere ilişkin 
kurallar 

(1) Sektörel Anlaşma ya da bir Finansman Anlaşmasında başka bir şekilde belirtilmedikçe 
vergiler, gümrük ve ithalat vergi ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler, Katılım Öncesi Yardım 
Aracı kapsamında finanse edilmeyecektir. Bu muafiyet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 
ortak finansmanı da kapsamaktadır. 

(2) Aşağıda yer alan ayrıntılı hükümler uygulanacaktır: 

a) AT yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatın, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, 
Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi veya herhangi bir diğer benzeri vergi, 
harç veya ücrete tabi olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesine izin verilir. Bu muafiyet, 
sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya 
verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti, yukanda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir 
uyuşmazlık veya gecikmeye bakılmaksızın, sözleşme hükümlerinde belirlendiği üzere ve 
sözleşmenin normal olarak uygulanması için gerektiği gibi hemen kullanılmak üzere AT 
yüklenicisine teslimi için giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlayacaktır. 
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b) AT yüklenicileri, AT sözleşmesi kapsamında sunulan herhangi hizmet ve/veya tedarik edilen 
mal ve/veya yapılan iş için KDV'den muaf tutulacaklardır. Bir tedarikçi tarafından AT 
yüklenicisine temin edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler de KDV'den muaf 
tutulacaktır. Bu muafiyet sâdece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından teslim 
edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler ile bağlantılı olarak temin edilen mallara 
veya sunulan hizmetlere veya yapılan işlere uygulanacaktır. 

Bir AT yüklenicisi veya bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde muafiyete hak kazanan AT 
yüklenicisine mal teslim eden ve/veya hizmet sunan veya iş yapan herhangi bir tedarikçi, bu 
Anlaşmada öngörüldüğü şekilde KDV'den muaf olarak teslim ettiği mallar veya sunduğu 
hizmetler veya yürüttüğü işlerle ilgili olarak ödediği KDV'yi, diğer işlemleri için tahsil ettiği 
KDV'den indirme hakkına sahiptir. Eğer AT yüklenicisi veya tedarikçi bu imkânı kullanamazsa, 
KDV'nin iadesine ilişkin Türk mevzuatı kapsamında istenen gerekli belgelerle birlikte vergi 
idaresine yazılı talepte bulunması halinde vergi idaresinden doğrudan KDV iadesi alabilecektir. 

c) Türk vatandaşı olmayan ve Türkiye'de ikamet etmeyen gerçek kişiler tarafından, 
Yararlanıcının ortak finansman katkısı ve Topluluk tarafından finansmanı sağlanan hizmet 
ve/veya iş ve/veya hibe ve/veya eşleştirme sözleşmelerinin ifasından elde edilen gelirler 
Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulmaz. 
Tüzel kişiler de, Türkiye'de iş yeri veya sabit yerleri olmaması kaydıyla, yukarıdaki aynı hükme 
tabi olacaklardır. 
AT sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve/veya gelir, bu kâr ve/veya geliri elde eden gerçek 
ve/veya tüzel kişilerin Yararlanıcı tarafından onaylanan ve bu kişilere uygulanabilir çifte 
vergilendirme anlaşmalarının hükümleri uyarınca, Türkiye'de iş yeri veya sabit yerleri var ise, 
Türkiye'nin vergi sistemine göre vergiye tabi tutulacaktır. 

d) AT yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet 
yalnızca, AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya 
sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanacaktır. 

e) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki proje ve/veya sözleşme ve/veya faaliyetlerden 
faydalananlar, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında ne şekilde olduğuna bakılmaksızın 
kendilerine transfer edilen mal ve/veya hak ve/veya sağlanan olanaklar ve/veya fonlar ile ilgili 
olarak doğan 'Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklardır. 

f) Hizmet ve/veya iş ve/veya hibe sözleşmeleri ve/veya eşleştirme sözleşmelerinde veya 
anlaşmalarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yerel olarak istihdam edilenler dışında 
kalan gerçek kişiler (ve onların birinci derecedeki aile üyeleri) tarafından kişisel kullanımlarına 
yönelik olarak ithal edilen şahsi eşyalar ve ev eşyaları, sözleşmenin sona ermesinden sonra 
Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri ya 
da ülke içinde elden çıkarılmaları kaydıyla gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler, yükler 
ve/veya eş etkiye sahip diğer vergilerden muaf tutulacaktır. 

g) AT sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde damga vergisine veya tescil harcına veya eş etkili 
diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır. Bu muafiyet, tedarik sözleşmeleri hariç, AT 
sözleşmeleri kapsamındaki işlemler ve ilgili ödeme emirlerine de uygulanacaktır. 

h) Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "AT yüklenicisi" terimi, AT sözleşmesi kapsamında 
mal tedarik eden ve/veya hizmet sunan ve/veya iş yapan ve/veya hibe yürüten gerçek ve tüzel 
kişiler olarak kabul edilir. "AT yüklenicisi" terimi aynca, bir koj^^yurn., veya ortak 
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teşebbüsteki ortakları, yüklenicileri ve yerleşik eşleştirme danışmanları olarak bilinen katılım 
öncesi danışmanları kapsamaktadır. 
'AT sözleşmesi' terimi, Avrupa Topluluğu veya Yararlanıcı veya hibe yararlanıcısı tarafından 
imzalanan ve bir faaliyetini muhtemel ortak finansmanı da içerecek şekilde Katılım Öncesi 
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilmesini sağlayan yasal olarak bağlayıcı herhangi bir belge 
anlamına gelir. 

i) Yukarıda bahsedilen vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ile yükler ve/veya eş etküi 
vergilerden başka; aşağıda belirtilenler de muafiyet kapsamındadır: 

• Özel İletişim Vergisi, 
• Motorlu Taşıt Vergisi. 

(3) a) Gerektiğinde Yararlanıcı, bu Anlaşmadaki vergi hükümlerini yürütebilmek için 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra ikincil mevzuat çıkaracaktır. 

(b) Bir önceki paragraf (a)'da bahsi geçen mevzuat, AT yüklenicileri için KDV İstisna Sertifikası 
verilme usulleri ile bu sertifikaların 30 takvim gününü aşmayan verilme sürelerini düzenleyen 
kuralları içerecektir. Mevzuat ayrıca, vergi iadesi, beyan ve mahsup usullerini ve önemli ilave 
maliyetler getirmeksizin en fazla 10 takvim günü içinde bu işlemlerin tamamlanması 
gerekliliğini içerecektir. Sözkonusu mevzuat bunlann yanı sıra, istisna usulüyle doğrudan 
bağlantılı olması gereken ibraz edilecek belgelerin kapsamlı bir listesini içerecektir. Red halinde 
mevzuat, açık ve tam olarak kabul edilebilir gerekçelere mesnet oluşturacak hükümlere de yer 
verecektir. Bu Anlaşma kapsamında sağlanacak olan vergi muafiyeti önceden uygulama 
temelinde olacaktır. 

(4) Bu madde altında belirtilen usul ve esaslar, mevcut olanların yerine veya onlara ilave olarak 
bu anlaşmanın imza tarihinden sonra yürürlüğe konulabilecek benzer vergi, gümrük vergisi veya 
yük ve/veya eş etkili vergilere de uygulanacaktır. 

Madde 27 Komisyon ve Avrupa Sayıştayı tarafından gerçekleştirilen gözetim, korî rt)! ye 
denetim 

(1) Tüm Finansman Anlaşmaları ve bunlann neticesinde ortaya çıkan tüm program ve müteakip 
sözleşmeler, Komisyonun Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosunu da (OLAF) içeren gözetim 
ve mali kontrolü ile Avrupa Sayıştayrnın denetimine tabidirler. Bu, yukanda kayıtlı 16. Madde 
uyannca ön kontrol kaldırılmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Komisyonu 
Delegasyonu'nun ön kontrol önlemlerini yürütmesini ve ilgili program otoritelerince 
gerçekleştirilen ihale, sözleşme yapma ve sözleşme yürütmeye dair uygulamaların kontrolleri 
gibi harcama sonrası denetimleri içerir. Komisyon ve OLAF'ın usulünce yetkilendirilmiş birim 
ya da temsilcileri, Komisyon'un finanse ettiği etkinliklerin yürütüldüğü alan ve binalara yapılan 
ziyaretler de dahil olmak üzere programın uygulanmasını izlemek için Komisyon ya da OLAF'ın 
gerekli gördüğü teknik ya da mali incelemeyi yürütme hakkına sahiptirler. Komisyon, ilgili 
ulusal yetkililere bu tarz inceleme ziyaretleriyle ilgili ön bildirimde bulunur. 

(2) Yararlanıcı, bilgisayara aktanlmış veriler de dahil olmak üzere talep edilen tüm bilgi ve 
belgeleri temin eder ve denetim veya teftişleri yürütmekle görevlendirilmiş kişilerin 
çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli tüm önlemleri alır. 

(3) Yararlanıcı, güvenilir muhasebe usulleri çerçevesinde, ilgili , Finansman Anlaşması 
kapsamında finanse edilen hizmet, tedarik, iş ve hibeleri belirlemeye yarayacak kayıt ve 
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hesapları muhafaza eder. Yararlanıcı ayrıca, OLAF ve Komisyon temsilcilerinin ya da 
birimlerinin ilgili Finansman Anlaşması kapsamında finanse edilen unsurlarla ilgili tüm belge ve 
hesaplan inceleme haklarının olmasını ve Topluluk fonlarının kullanımı ile ilgili denetimlerin 
gerçekleştirilmesinde Avrupa Sayıştayına yardımcı olmayı temin eder. 

(4) Topluluğun mali çıkarlarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için, OLAF ve 
Komisyon, 11 Kasım 1996 tarih ve 2185/1996 sayılı Konsey Tüzüğünün (AT, AAET) (6) usûle 
ilişkin hükümleri uyarınca belgeye dayalı ya da yerinde kontroller yapabilir ve teftiş yürütebilir. 
Bu teftiş ve kontroller, Yararlanıcı tarafından belirlenen ve gerekli tüm yardımı 
sağlayabilmelerini teminen teftiş ya da kontrolün kanuni gerekçesi, konusu ve amacı konusunda 
zamanlıca bilgilendirilen yetkili makamlarla yakın işbirliği içerisinde hazırlanır ve yürütülür. 
Yararlanıcı, 2185/19966 (AT, AAET) sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca soruşturmaların 
yürütülmesinde OLAF ile birlikte çalışacak bir birim belirler. Bu birim aynı zamanda OLAF ile 
ulusal makamlar arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracaktır. Yararlanıcının talep etmesi 
halinde, yerinde kontrol ve teftişler ulusal makamlarla ortaklaşa yürütülebilir. Toplulukça 
finanse edilen faaliyetlerin katılımcılarının yerinde kontrol ve teftişe direnmeleri durumunda 
ulusal kurallar çerçevesinde hareket eden Yararlanıcı, Komisyon/OLAF müfettişlerine, 
soruşturma çerçevesinde işbirliği yapılması da dahil olmak üzere, yerinde kontrol veya 
soruşturmayı yürütürken görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yardımı sağlar. 

Komisyon/OLAF müfettişlerine, yararlanıcının usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilci 
veya ajansları eşlik edebilir. 

Komisyon/OLAF yerinde kontrol ya da teftiş sırasında dikkatini çeken usulsüzlükle bağlantılı 
herhangi bir şüpheyi yada durumu mümkün olan en kısa sürede Yararlanıcıya rapor eder. Her hal 
ve karda, Komisyon/OLAF'ın bu tarz kontrol ve teftiş sonuçlarını, yukarıda bahsedilen makama 
bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

(5) Yukarıda tanımlanan kontrol ve teftişler, ulusal katkıya ilişkin olarak Yararlanıcının Ulusal 
Fon belgelerinde yer alan ilgili tüm bilgileri de içerecek şekilde, Topluluk fonlarından yararlanan 
tüm yüklenici ve alt-yükleniciler için geçerlidir. 

(6) Komisyonun ve Avrupa Sayıştayı'nın sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Fonun 
hesap ve faaliyetleri ve ayrıca ilgili oldukları takdirde program otoriteleri ve diğer yönetim 
yapılan, otoriteleri ve kurumlarının hesap ve faaliyetleri de, Komisyon'un insiyatifıne bağlı 
olarak, Komisyon'un kendisi tarafından ya da Komisyon tarafından görevlendirilen bir dış 
denetçi tarafından kontrol edilebilir. 

Madde 28 Usulsüzlük ve sahteciliğin önlenmesi, yolsuzluğa karşı önlemler 

(1) Yararlanıcı, usulsüzlük ve sahtecilik şüphelerinin soruşturulmasını ve etkin bir şekilde ele 
alınmasını ve 8 Aralık 2006 tarih ve 1828/2006 (AT) numaralı Komisyon Tüzüğünde 7 

öngörülenlere eşdeğer kontrol ve raporlama mekanizmalannın işleyişini temin eder. 
Sahtecilik ya da usulsüzlük şüphesi durumunda Komisyon'a gecikmeksizin bilgi verilir. 

(2) Yararlanıcı ayrıca, satın alma ya da hibe verilmesi işlemlerinin herhangi bir aşamasında 
ya da ilgili sözleşmelerin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir.aklif-ya 
da pasif yolsuzluğu önlemek için her türlü uygun önlemi alır. 

6 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 292, 15 Kasım 1996, s. 2 
7 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 371, 27 Aralık 2006, p.4 
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(3) Yararlanıcı, Topluluğun finanse ettiği faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu personel de 
dahil olmak üzere, herhangi bir çıkar çatışması riskini önlemek için gerekli tüm 

• önlemleri alır ve böyle bir çıkar çatışması riski olması durumunda yada buna meydan 
verecek bir durum oluşması halinde Komisyon'u derhal bilgilendirir. 

(4) İşbu Anlaşma kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerlidir; 

a) Usulsüzlük, iktisadi işletmecinin, AB genel bütçesine hesabı verilemeyen bir harcama 
unsuru yüklemek suretiyle AB genel bütçesine halel getirme etkisini doğuran veya 
doğuracak şekilde, geçerli kuralların ve sözleşmelerin bir hükmünün ihlaline neden 
olan fiil veya ihmali anlamına gelecektir. 

b) Sahtecilik, aşağıdakilere ilişkin herhangi bir kasti fiil veya ihmal anlamına 
gelmektedir: Avrupa Toplulukları genel bütçesi içindeki veya Avrupa Toplulukları 
tarafından veya Topluluklar adına yönetilen bütçelerdeki fonların yanlış tahsis 
edilmesi veya haksız yere alıkonulması sonucunu doğuran sahte, gerçek dışı veya 
eksik ifadelerin veya belgelerin kullanılması ya da sunulması; aynı etkiyi doğuracak 
belirli bir yükümlülüğün ihlal edilmesi suretiyle bilginin gizlenmesi; bu tür fonların 
hibe ediliş maksatları dışında başka amaçlara yönelik olarak kötü kullanılması. 

c) Aktif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin Avrupa Topluluğu'nun mali çıkarlarına zarar 
veren veya zarar verme potansiyeli taşıyan görevini kötüye kullanma veya görevin 
gereklerini yerine getirmekten kaçınma şeklindej davranışlara girmesi için, doğrudan 
ya da bir aracı vasıtasıyla bu görevliye veya bu görevli namına üçüncü bir kişiye 
menfaat sağlamaya veya menfaat sağlama vaadine yönelik kasti hareketi ifade eder. 

d) Pasif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin, Avrupa Topluluğu'nun mali çıkarlarına zarar 
veren veya zarar verme potansiyeli taşıyan görevini kötüye kullanma veya görevin 
gereklerini yerine getirmekten kaçınma şeklinde davranışlara girmesi için, doğrudan 
veya bir aracı vasıtasıyla kendisi veya bir üçüncü kişi için kasti olarak menfaat temin 
veya talep etmesi ya da menfaat sağlama vaadini kabul etmesidir. 

(5) Bu maddedeki tanımlar Türk Ceza Kanuna yeni suç türleri eklenmesi veya kanundaki suç 
türlerinin değiştirilmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. 

Madde 29 Usulsüzlük ve dolandırıcılık durumlarında fonların geri alınması 

(1) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yardımın uygulanması esnasında herhangi 
bir zamanda veya bir mali denetim sonucunda ortaya çıkan kanıtlanmış bir usulsüzlük ya 
da dolandırıcılık, Komisyonun fonları Yararlanıcıdan geri almasına yol açacaktır. 

(2) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Yararlanıcıya ödenen topluluk katkısını, usulsüzlük, 
dolandırıcılık veya yolsuzluk yapan ya da bundan yarar sağlayanlardan, ulusal geri alma 
usüulleri uyarınca geri alır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin fonların tamamen ya da 
kısmen geri alınmasında başarı sağlayamaması, Komisyonun fonlar^Yararlanıcıdan geri 
almasını engellemez. 
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Madde 30 Mali düzeltmeler 

(1) Merkezi olmayan yönetim durumunda, fonların ilgili kurallar uyarınca kullanılmasını 
sağlamak üzere, Komisyon, Mali Tüzüğün 53b(4) ve 53c(2) Maddeleri uyarınca ve 
Sektörel Anlaşmalar, veya Finansman Anlaşmalarında detaylandırıldığı üzere, hesapların 
temizlenmesi prosedürünü veya mali düzeltme mekanizmalarını harekete geçirir. 

(2) Mali düzeltme aşağıdaki durumlardan sonra ortaya çıkabilir: 
• Dolandırıcılık dahil spesifik bir usulsüzlüğün belirlenmesi; 
• Yararlanıcının yönetim ve kontrol sistemlerinde bir zayıflığın veya eksikliğin 
belirlenmesi; 

(3) Eğer Komisyon, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki programlar için yapılan 
harcamaların ilgili kural lan ihlal edecek şekilde gerçekleştirildiği sonucuna varırsa, hangi 
miktarların Topluluk finansmanının dışında bırakılacağına karar verir. 

(4) Bu şekildeki mali düzeltmelerin ve geri alımların hesaplanması ve tesisi aşağıda 32, 33 ve 
34. Maddelerde belirtilen kriterler ve usuller doğrultusunda Komisyon tarafından yapılır. 
Sektörel Anlaşmalarda veya Finansman Anlaşmalarında yer alan mali düzeltmelere 
ilişkin hükümler bu Çerçeve Anlaşmadakilere ilave olarak uygulanır. 

Madde 31 Mali ayarlamalar 
i 

Merkezi olmayan yönetim durumunda, ilk etapta usulsüzlükleri soruşturma sorumluluğunu 
taşıyan Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, usulsüzlüklerin veya ihmalin tespit edildiği işlemler 
veya operasyonel programlarda, sözkonusu işlemler veya ilgili operasyonel programlara yönelik 
Topluluk katkısının tamamını ya da bir kısmını iptal etmek suretiyle, mali ayarlamaları yapar. 
Ulusal yetkilendirme görevlisi, usulsüzlüklerin yapısını ve derecesini ve bunun Topluluk 
katkısına mali zararını göz önünde bulundurur. 

Madde 32 Mali düzeltmelere yönelik kriterler 

(1) Yukarıda 30 (2). Maddede atıfta bulunulan durumlarda, Komisyon, bir programa yönelik 
Topluluk katkısının tamamını ya da bir kısmını iptal etmek suretiyle mali düzeltmeler 
yapabilir. 

(2) Şahsi usulsüzlüklerin tespit edildiği durumlarda, Komisyon, sabit düzeltmelerin, anlık 
düzeltmelerin veya bulgulara dayanan düzeltmelerin uygulanıp uygulanmaması gerektiği 
konusunda karar verirken usulsüzlüğün sistematik yapısını göz önünde bulundurur. 
Kırsal Kalkınma Bileşeni için, mali düzeltmelere yönelik kriterler Finansman 
Anlaşmalarında veya Sektörel Anlaşmalarda ortaya konulmaktadır. 

(3) Düzeltmenin miktarına karar verirken, Komisyon, usulsüzlüğün yapısını ve derecesini ve 
/veya ilgili programa ilişkin yönetim ve kontrol sisteminde bulunan zayıflıkların veya 
eksikliklerin boyutunu ve mali sonuçlarını göz önünde bulundurur. 
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Madde 33 Mali düzeltmelere ilişkin usul 

(1) Komisyon, mali düzeltme kararı almadan önce, Ulusal Yetkilendirme Görevlisini vardığı 
• geçici sonuçlar hakkında bilgilendirir ve görüşlerini iki ay içinde bildirmesini Ulusal 

Yetkilendirme Görevlisinden talep eder. 

Komisyon, bulgulara veya sabit orana dayanan bir mali düzeltme önerisinde 
bulunduğunda, Yararlanıcıya, ilgili belgelerin incelenmesi yoluyla usulsüzlüğün asıl 
boyutunu ortaya koyma fırsatı tanınır. Yararlanıcı, Komisyon ile mutabakat halinde, bu 
incelemenin kapsamını uygun düşecek oran ve miktarda belgeyle sınırlandırabilir. Süre 
uzatımının makul görüleceği durumlar hariç olmak üzere, bu inceleme için tanınan süre 
birinci bentte bahsi geçen iki aylık süreyi geçmez. 

(2) Komisyon, 1. paragrafta bahsi geçen zaman sınırlamaları dahilinde, Yararlanıcı 
tarafından sağlanan her türlü kanıtı göz önünde bulundurur. 

(3) Komisyon, 1. paragrafta ortaya konulan prosedürü başlatmasını izleyen altı ay içerisinde 
mali düzeltme ile ilgili bir karar almaya gayret eder. 

Madde 34 Geri Ödeme 

(1) Avrupa Birliği'nin genel bütçesine yapılacak geri ödemeler, Mali Tüzüğün 72. Maddesi 
uyarınca düzenlenmiş olan geri alım talimatında belirtilen tarihten önce yapılır. Bu tarih, 
talimatın yayımlanmasını takip eden ikinci ayın son günüdür. 

(2) Geri ödemede gecikme yaşanması, ödemenin yapılması gereken günden ödemenin 
yapıldığı güne kadar faiz işletilmesine yol açar. Sözkonusu faiz, Avrupa Merkez 
Bankasının son ödeme tarihine tekabül eden ayın ilk iş gününde başlıca geri finansman. 
işlemlerinde uyguladığı oranın %1,5 üzerinde gerçekleşir. 

Madde 35 Topluluk katkısının tekrar kullanımı 

(1) 30. Madde uyarınca yapılan mali düzeltmeleri müteakip iptal edilen Topluluk katkımdan 
ayrılan kaynaklar faiziyle beraber Topluluk Bütçesine geri ödenir. 

(2) Yukanda kayıtlı 31. Madde uyarınca iptal edilen veya geri alınan katkı, geri almaya veya 
düzeltmeye konu olan işlem veya işlemler için tekrar kullanılamaz. Sözkonusu katkı, geri 
alma veya düzeltmenin sistematik bir usulsüzlükle bağlantılı olması durumunda, 
sistematik usulsüzlüğün gerçekleştiği öncelik alanının tamamen veya kısmen içinde 
gerçekleşen işlemler için de kullanılamaz. 

Madde 36 Merkezi olmayan yönetim durumunda izleme, izleme komiteleri 

(1) Merkezi olmayan yönetim durumunda, Yararlanıcı, ilk finansman anlaşmasımn yürürlüğe 
girmesini izleyen altı ay içerisinde, Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerinin 
uygulanmasında bütünlüğü ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, Komisyonla mutabakat 
içinde, bir Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi oluşturur. 

(2) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri 
altında oluşturulan sektörel izleme komiteleri tarafından desteklenir. Bunlar programlara 
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veya bileşenlere bağlı, kalırlar. Uygun olduğu durumlarda, bahsekonu izleme komiteleri 
sivil toplum temsilcilerini banndırabilir. Finansman Anlaşmaları veya Sektörel 
Anlaşmalarla daha detaylı kurallar getirilebilir. 

(3) Katılım Öncesi Yârdım Aracı İzleme Komitesi, tüm program ve işlemlere ilişkin 
uygulamaların, çok yıllı endikatif planlama belgeleri ve finansman anlaşmalarında ortaya 
konulan amaçları karşılama yolunda, etkinliği, kalitesi ve bütünsel tutarlılığından emin 
olmalıdır. 

(a) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi, Komisyona, Ulusal Katılım öncesi 
Yardım Aracı Koordinatörüne ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine, farklı bileşenler 
altında uygulanan programlar ve işlemler arasında bütünlüğün ve eşgüdümün sağlanması 
ve temin edilen yardımın genel amaçlarına ulaşması ve genel etkinliğinin artması için 
gerekli olan bileşenler arası düzeltme tedbirlerinin alınması için girişilecek eylemlerle 
ilgili önerilerde bulunabilir. Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi, ayrıca, 
programlar veya ilgili Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni/bileşenleri altında sağlanan 
yardımın etkililiğini artırmak ve programın amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için 
alınabilecek düzeltme tedbirlerine ilişkin kararlara yönelik olarak ilgili sektörel izleme 
komitesine/komitelerine önerilerde bulunabilir; 

(b) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi, Komisyonun belirlediği izleme 
komitesi görev yönergeleriyle uyumlu olmak ve Türkiye'nin kurumsal, yasal ve mali 
çerçevesi içinde kalmak üzere iç usul kurallarını kabul eder; 

i 
(c) Komisyon tarafından belirlenen izleme komitesi görev yönergesinde aksi 
belirtilmedikçe, aşağıdaki hükümler uygulanır: 

aa) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesinin üyeleri arasında, Komisyon 
temsilcileri, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi, program otoriteleri temsilcileri ve stratejik koordinatör yer alır. 

bb) Komisyondan temsilcisi ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü 
Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi toplantılarına eş başkanlık ederler. 

cc) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi senede en az bir kere toplanır. 
Konusuna göre ara toplantılar da yapılabilir. 

Madde 37 Merkezi ve ortak yönetim durumunda izleme 

Merkezi ve ortak yönetim durumunda, Komisyon, Yararlanıcıya uygun bir biçimde bilgi vererek, 
ilgili programların izlenmesi için gerekli gördüğü tüm eylemleri üstlenir. Ortak yönetim 
durumunda, bu eylemler ilgili uluslararası organizasyonlarla beraber ortaklaşa yürütülebilir. 

Madde 38 Uygulama hakkında yıllık ve nihai raporlar 

(1) Program Otoriteleri sorumlusu oldukları programların uygulanması hakkında, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün II. Kısmında her bir Katılım Öncesi Yardım 
Aracı bileşeni için tanımlanan usullerle uyumlu olmak kaydıyla, sektörel yıllık rapor ve 
sektörel nihai rapor hazırlar. 
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Uygulama hakkındaki sektörel yıllık raporlar mali yılı kapsar. Uygulama hakkındaki 
sektörel nihai raporlar tüm uygulama süresini kapsar ve son sektörel yıllık raporu 
içerebilir. 

(2) 1. paragrafta bahsi geçen raporlar, sektörel izleme komitelerince incelendikten sonra, 
Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne, Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve 
Komisyona gönderilir. 

(3) Katılım Öncesi Yardım Kordinatörü, 1. paragrafta bahsi geçen raporlara dayanarak, 
Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü altındaki yardımın uygulanmasına yönelik yıllık ve 
nihai raporları Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi tarafından yapılan 
incelemeden sonra, Komisyona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderir. 

(4) ilki 2008 yılında olmak üzere, her yıl 31 Ağustos'a kadar gönderilecek olan, 3. paragrafta 
bahsi geçen uygulama ile ilgili yıllık rapor, farklı bileşenler altında yayımlanan farklı 
sektörel yıllık raporları birleştirir ve aşağıdaki konular ile ilgili bilgiler içerir: 

a) Çok yıllı endikatif planlama dokümanı ve farklı programlarda oluşturulan öncelikler 
ile ilintili olarak, Topluluk yardımının uygulanmasında kaydedilen ilerleme; 

b) Topluluk yardımının mali uygulaması. 

(5) 3. paragrafta bahsedildiği gibi, uygulama ile ilgili nihai rapor tüm uygulama süresini 
kapsar ve 4. paragrafta bahsi geçen son yıllık raporu içerebilir. 

Madde 39 Merkezi olmayan yönetim sistemi kapsamındaki programların kapanışı 

(1) Komisyonun Yararlanıcının nihai ödemeye yönelik başvurusunu almasından sonra* 
aşağıda sıralananlardan birinin gerçekleşmesiyle bir program kapanmış sayılır. 

• Komisyon tarafından ödenmesi gereken nihai bakiyenin ödenmesi; 
• Komisyon tarafından bir geri alım talimatının çıkarılması; 
• Komisyonun ödeneklerin tahsisatlarını sona erdirmesi. 

Bir programın kapatılması, Komisyonun daha sonraki bir aşamada mali bir düzeltrftV< 
yapma hakkına halel getirmez. 
Bir programın kapatılması, Yararlanıcının ilgili belgeleri elinde bulundurmaya devam 
etmesi yükümlülüğünü etkilemez. 
Yukarıda l'den 3'e kadar olan paragraflara ilave olarak, programların kapanışı ile ilgili 
daha detaylı kurallara Finansman Anlaşmalarında veya Sektörel Anlaşmalarda yer 
verilebilir. 

Madde 40 Merkezi ve ortak yönetim kapsamındaki programların kapanışı 

(1) Bir program, bu program tarafından finanse edilen tüm anlaşmaların ve hibelerin 
kapanışı yapıldığı zaman kapatılır. 

(2) Nihai ödeme başvurusu alındıktan sonra, aşağıda sıralananlardan birinin 
gerçekleşmesiyle, bir anlaşma veya hibe kapatılmış sayılır: 

• Komisyon tarafından ödenmesi gereken nihai miktarın ödenmesi; 
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• Nihai ödeme başvurusunun alınmasını takiben Komisyon tarafından bir geri alım 
talimatının çıkarılması; 

• Komisyonun ödeneklerin tahsisatlarını sona erdirmesi. 

(3) Bir anlaşmanın veya hibenin kapatılması, Komisyonun daha sonraki bir aşamada mali 
düzeltme yapma hakkına halel getirmez. 

(4) Yukarıda l'den 3'e kadar olan paragraflara ilave olarak, programların kapanışı ile ilgili 
daha detaylı kurallara Finansman Anlaşmalarında veya Sektörel Anlaşmalarda yer 
verilebilir. 

BÖLÜM VI NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 41 Danışma 

(1) İşbu Çerçeve Anlaşmanın icrası ve yorumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi 
bir sorun, gerektiği takdirde, Anlaşma'da değişiklik yapılmasına da yol açacak şekilde, 
Akit Taraflar arasında danışmalara tabi olacaktır. 

(2) İşbu Çerçeve Anlaşmayla getirilen bir yükümlülüğün yerine getirilememesi ve bu 
durumun zamanında telafi edilememiş olması halinde, Komisyon, Yararlamcı ile 
danışmalarda bulunduktan sonra, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki 
faaliyetlerin finansmanını askıya alabilir. 

(3) Yararlamcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki faaliyetlerin tamamen veya 
kısmen uygulanmasından feragat edebilir. Akit Taraflar sözkonusu feragatin detaylarını 
mektup teatisi ile belirleyeceklerdir. 

Madde 42 Farklılıkların giderilmesi, tahkim 

(1) İşbu Çerçeve Anlaşmanın, yorumu, yürütülmesi ve uygulanmasından doğan her 
düzeydeki farklılıklar, 41. Maddede öngörüldüğü üzere danışmalar yoluyla dostane bir 
biçimde halledilecektir. 

(2) Dostane bir çözüme varılamaması durumunda, her bir Akit Taraf, işbu Çerçeve 
Anlaşmanın imzalandığı tarihte yürürlükte olan Hakemlik Daimi Mahkemesi'nin 
Uluslararası Örgütler ve Devletlere Yönelik ihtiyari Tahkim Kuralları uyarınca konuyu 
tahkime götürebilir. 

(3) Tahkim duruşmalarında kullanılacak dil İngilizce'dir. Hakemler, Akit Taraflardan birinin 
yazılı talebi üzerine Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin Genel Sekreteri tarafından 
atanırlar. Hakemlerin kararı tüm taraflar üzerinde bağlayıcıdır ve karara karşı temyiz yolu 
kapalıdır. 

Madde 43 Üçüncü taraflarla uyuşmazlık 

(1) Sözleşmenin tarafları arasında sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak 
sözleşmede yetkili mahkeme olarak belirlenen mahkemenin yargı yetkisi saklı kalmak 
kaydıyla, Avrupa Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde Avrupa Topluluğu ve/veya 
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Yararlanıcı ile üçüncü taraf veya üçüncü taraflar arasında doğrudan veya dolaylı olarak 
işbu Çerçeve Anlaşma kapsamında Yararlanıcıya Topluluk yardımı sağlanmasıyla ilgili 
uyuşmazlıklarda dava ve hukuki süreçten bağışık tutulacaktır; meğerki Avrupa 

• Topluluğu belirli bir durumla ilgili olarak bu bağışıklığını açıkça kaldırmış olsun. 

(2) Yararlanıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bir mahkeme veya idari mercide görülen 
herhangi bir yasal veya idari süreçte bu bağışıklığı savunur ve Avrupa Topluluğunun 
çıkarlarını gerektiği şekilde dikkate alan bir tutum benimser. Gerektiği takdirde; 
Yararlanıcı ve Avrupa Komisyonu takınılacak tutum konusunda danışmalarda bulunur. 

Madde 44 Duyurular 

(1) İşbu Çerçeve Anlaşmayla ilgili herhangi bir bildirim yazılı olarak ve İngilizce dilinde 
yapılır. Her bir bildirim imzalanmalı ve asıl belge olarak veya faks marifetiyle tedarik 
edilmelidir. 

(2) İşbu Çerçeve Anlaşmayla ilgili herhangi bir bildirim, aşağıda yer alan adreslere 

gönderilmelidir: 

Komisyon adına: Yararlanıcı adına: 

Genişleme Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
1049 Brüksel Eskişehir Yolu 9. Km. 06800 
BELÇİKA ANKARA/TÜRKİYE 

Faks: +32 2 295.95.40 Faks: +90 (312) 286 04 08 

Madde 45 Ekler 

Ekler, işbu Çerçeve Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Madde 46 Yürürlüğe Giriş 

İşbu Çerçeve Anlaşma, Akit Tarafların, iç mevzuatı veya usulü uyarınca onaylandığını 
birbirlerine yazılı olarak bildirdikleri gün yürürlüğe girer. 

Madde 47 Değişiklik 

Akit Taraflarca yapılmasına karar verilen herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılacak ve bu 
anlaşmanın bir parçasını oluşturacaktır. Bu değişiklik, Akit Taraflarca kararlaştırılan tarihte 
yürürlüğe girer. 

Madde 48 Sona Erme 

(1) Akit Taraflardan biri tarafından yazılı bildirimle soniandmlmadığı müddetçe, bu 
Çerçeve Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam eder. İşbu Anlaşma, fesihe 
ilişkin yazılı bildirimin alındığı tarihten 3 ay sonra yürürlükten kalkar. 
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(2) İşbu Çerçeve Anlaşmanın sona ermesi halinde, halen yürütülmekte olan herhangi bir 
yardım, bu Çerçeve Anlaşma ve herhangi bir Sektörel Anlaşma ve Finansman 
Anlaşması uyarınca tamamlanır. 

Madde 49 Dil 

İşbu Çerçeve Anlaşma, Türkçe ve İngilizce olarak iki nüsha halinde hazırlanmıştır. İşbu 
Anlaşmanın iki nüshası arasında farklılık olması veya yoruma ilişkin uyuşmazlık halinde 
İngilizce metin esas alınır. 

Komisyon Adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına 

Marc PIERINI 
Delegasyon Başkanı 
Avrupa Komisyonu Delegasyonu 
Ankara, 

Oğuz DEMİRALP 
Büyükelçi 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Ankara 

Tarih: 10.07.2008 Tarih:; 11.07.2008 
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EKA 

Komisyon ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Çerçeve Anlaşmanın 8. maddesi 
uyarınca yapılar, yetkililer ve kurumların işlevleri ve ortak sorumlulukları 

Ön söz: 
Bu liste, ilgili yapıların, yetkililerin ve birimlerin temel görev ve ortak sorumluluklarını 
göstermektedir. İşbu liste, Çerçeve Anlaşmanın esas kısmına ek mahiyette olup, bütün görev ye 
sorumlulukları içermemektedir. 

1) Yetkili Akreditasyon Görevlisi: 

a) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Yararlanıcı tarafından atanır. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinde ya da devlet yönetiminde üst düzey bir yetkili konumundadır. 

b) Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akredite edilmesi, 
akreditasyonunun izlenmesi ve askıya alınması veya kaldırılmasından aşağıdaki hususlar 
bağlamında sorumludur; 

• Türkiye Cumhuriyeti'ndeki AB fonlarının mali yönetiminden bütünüyle sorumlu ve bu 
çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usule uygunluğundan sorumlu Ulusal Fonun 
başkanı olarak; 

• Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yönetim 
ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi için sorumluluklarını yerine getirme kapasitesi ile 
ilgili olarak. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin akreditasyonu Ulusal Fon'u da kapsar. 

Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Komisyonu Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin akreditasyonu 
ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin akreditasyonuna ilişkin değişiklikler hakkında 
bilgilendirir. Komisyonun talep edeceği ilgili bütün destekleyici bilgilerin sunulması da bu 
kapsam içerisindedir. 

c) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin akredite edilmesinden önce, Yetkili Akreditasyon 
Görevlisi, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Kurallarının 11. Maddesinde belirtilen ilgili 
koşulların yerine getirildiğinden emin olur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin bu sorumluluğu, 
en azından Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün (akreditasyon kriterleri) Ekinde 
yer alan alanlarda etkili denetimler yapılabilmesi için Yararlanıcı tarafından kurulan yönetim ve 
kontrol sisteminin kurallara uygun hareket ettiğinin teyidini de kapsar. Söz konusu ek aşağıdaki 
genel koşulları öngörmektedir: 

• Etik ve dürüstlük politikaları, usulsüzlük yönetimi ve raporlaması, personel planlaması, 
istihdam, hassas görev yönetimi dahil eğitim ve değerlendirme, hassas görevler ve çıkar 
çatışması, bireyler ve kurumlar için yasal zeminlerin oluşturulması, hesap verilebilirliğin 
tesisi, sorumluluk, sorumluluğun devri ve teşkilat çapında bütün görevler ve mevkiler 
için gerekli yetkileri kapsayan denetim ortamı (teşkilatın ve personelin oluşturulması ve 
yönetilmesi); 
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• Risk tanımlaması, değerlendirme ve yönetimi, hedef belirleme ve hedeflere yönelik 
kaynakların tahsisi ve uygulama sürecinin planlanmasını içeren planlama ve risk 
yönetimi; 

• Doğrulama usullerini, astlar tarafından sunulan yıllık güvence beyanları da dahil olmak 
üzere astlara devredilen görevlerin hesap verilebilir şekilde yönetimine ilişkin gözetim 
usullerini, her bir ihale türü ve ihale çağrısı için kuralları, ihale ve ihale çağrılarının her 
aşaması için kontrol listelerini içeren usulleri, tanıtım için kural ve usulleri, ödeme 
usullerini, eş finansman aktarımının izlenmesine dair usulleri, fonların kullanılabilmesini 
sağlamaya yönelik bütçesel usulleri, işlemlerin devamlılığına ilişkin usulleri, muhasebe 
usullerini, uzlaşma usullerini, uygun seviyede kabul edilmiş normal usullere tanınan 
istisnalarla birlikte istisnaların, onaylanmamış istisnalar ile denetim eksikliklerinin 
saptandıkları durumlarda raporlanmalannı, güvenlik usullerini, arşivleme usullerini, 
görev ayrımlarının ve iç denetim zaaflarının raporlanmalannı kapsayan denetim 
faaliyetleri (müdahalelerin uygulanması); 

• Denetim raporlarının ve tavsiyeler ile değerlendirmelerin ele alındığı iç denetimi 
kapsayan izleme faaliyetleri (müdahalelerin denetimi); 

• tç denetimin verimliliği ve etkinliği ile ilgili olarak uygun olan bütün düzeylerde düzenli 
raporlama ve planlama ve uygulamaya ilişkin bütün hususlar hakkında farklı kurumlar 
arasında bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla düzenli eşgüdüm toplantıları 
gerçekleştirilmesini kapsayan iletişim (bütün aktörlerin görevlerini yerine getirmeleri için 
gerekli bilgileri almalarının sağlanması). i 

2) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü : 

a) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü Yararlanıcı tarafından atanır. Ulusal Katılım 
Öncesi Yardım Koordinatörü, Yararlanıcı'nın devlet ya da hükümet yönetiminde üst düzey bir 
yetkili olmalıdır. 

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki AB mali yardımlarının genel koordinasyonunu 
sağlamakla görevlidir. 

c) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Komisyon ve Yararlanıcı arasında ortaklık 
kurulmasını ve genel katılım süreci ile Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında sağlanacak AB 
katılım öncesi mali yardımlarının kullanılması arasında yakın ilişki tesis edilmesini sağlar. 
Başlıca görevleri şunlardır: 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde sağlanan programların eşgüdümü ve uyumu; 

• Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşenine ilişkin ulusal düzeyde yıllık 
programlama; 
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• Üye ülkeler ve diğer Yararlanıcı ülkelerle birlikte, ilgili sınır ötesi işbirliği programlarına 
ve diğer Topluluk araçları çerçevesinde yapılan ulusötesi, bölgeler arası ya da deniz 
havzaları programlarına Yararlanıcının katılımının eşgüdümü. Ulusal Katılım Öncesi 
Yardım Koordinatörü, sözü edilen eşgüdümle ilgili görevlerini bir sınır ötesi işbirliği 
koordinatörüne devredebilir. 

d) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü, Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme 
Komitesinin değerlendirmesini müteakip, bu Çerçeve Anlaşmanın 38. Maddesinde ve Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 61(3) Maddesinde tanımlandığı şekliyle, 
uygulamaya ilişkin Katılım Öncesi Yardım Aracı yıllık ve nihai raporlarını hazırlar ve 
Komisyona sunar. Bu raporların bir kopyasını Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne gönderir. 

3) Stratejik Koordinatör: 

a) Yararlanıcı tarafından, Bölgesel Kalkınma Bileşeni ile İnsan Kaynaklarını Geliştirme 
Bileşeninin eşgüdümünü sağlamak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörünün 
sorumluluğu altında bir stratejik koordinatör atanır. Stratejik koordinatör, Yararlanıcının devlet 
idaresi içerisinde, bahsi geçen bileşenlerin uygulanmasıyla doğrudan ilgisi bulunmayan bir 
oluşumdur. 

b) Stratejik koordinatörün başlıca görevleri: 

• Bölgesel Kalkınma Bileşeni ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında 
sağlanacak yardımların eşgüdümünü sağlamak; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 154. Maddesinde tanımlandığı 
şekliyle stratejik uyum çerçeve belgesini hazırlamak; 

• Sektörel stratejiler ve programlar arasında eşgüdümü sağlamak 

4) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Yararlanıcı tarafından atanır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 
Yararlanıcı'nın devlet ya da hükümet yönetiminde üst düzey bir yetkili olmalıdır. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi aşağıdaki görevleri yerine getirir ve sorumlulukları üstlenir: 

a) Türkiye'de AB fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve 
usulüne uygunluğundan Ulusal Fonun başkanı olarak bütünüyle sorumludur. 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi bu sorumlulukları bağlamında başlıca aşağıdaki görevleri yerine 
getirir: 

• İşlemlerin usulüne uygunluğu ve yasalhğı hususunda güvence vermek; 

• Onaylanmış harcama ve ödeme beyannameleri hazırlamak ve Komisyona sunmak; 
ödeme başvurularının doğruluğundan ve fonların program otoritelerine ve /veya nihai 
yararlanıcılara doğru bir şekilde aktarılmasından bütünüyle sorumludur; 

• Eş finansman unsurlarının mevcudiyetini ve doğruluğunu teyit etmek; 
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• Usulsüzlükleri tespit ederek derhal bildirmek; 

• • Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 50. Maddesi uyarınca, tespit edilen 
usulsüzlüklerle ilgili olarak gerekli mali ayarlamaları yapmak; 

• Komisyon ile Yararlanıcı arasında mali bilgi alışverişi için temas noktası olmak. 

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin 
işleyişinden sorumludur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi bu sorumlulukları bağlamında başlıca 
aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

• Program otoritelerinin akreditasyonunu sağlamak, izlemek, askıya almak veya kaldırmak; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yardımın yönetim sistemlerinin 
mevcudiyetini ve etkin işleyişini sağlamak; 

• Fonların yönetimine ilişkin iç kontrol sisteminin etkin ve verimli olmasını sağlamak; 

• Yönetim ve kontrol sistemi hakkında rapor hazırlamak; 

• Uygun bir raporlama ve bilgi sisteminin işleyişini sağlamak; 

• Bu Çerçeve Anlaşmanın 18. Maddesi ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama 
Tüzüğünün 30(1) Maddesi uyarınca, denetim otoritesinden alınan denetim raporlarında 
yer alan bulguların takibini yapmak; 

• Yönetim ve kontrol sistemlerinde meydana gelen önemli değişiklikleri, bildirimin bir 
suretini Yetkili Akreditasyon Görevlisine de göndererek Komisyona derhal bildirmek. 

Yukarıda a) ve b)'de belirtilen sorumlulukların sonucu olarak, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, 
bu Çerçeve Anlaşmasının 17. Maddesinde tammlandığı şekilde ve bu Anlaşmanın EK B'sine 
göre içinde aşağıdaki hususları barındıran Yıllık Güvence Beyanında bulunur: 

• Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişine ilişkin teyit; 

• İşlemlerin yasallığı ve usulüne uygunluğuna ilişkin teyit; 

• Yönetim ve denetim sistemlerinde ve destekleyici hesap bilgilerinin unsurlarında 
meydana gelen değişikliklere dair bilgi. 

(5) Yukarıda a) ve b)'de belirtilen Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişini ve 
işlemlerin yasallığını ve usule uygunluğunu teyid edecek verilerin Güvence Beyanında 
mevcut olmaması halinde, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Komisyonu ve Yetkili 
Akreditasyon Görevlisini bunun nedenleri ve muhtemel sonuçları ile Topluluğun 
çıkarlarım korumak ve bu duruma çözüm getirmek üzere yapılan işlemler hakkında 
bilgilendirir. 
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5) Ulusal Fon : 

a) Ulusal Fon, Yararlanıcı ülkede Devlet bakanlığı bünyesinde yer alan bir kurumdur. Ulusal 
Fon, merkezi bütçesel yetkiyi haizdir ve merkezi hazine birimi olarak hareket eder. 

b) Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi Yardım 
Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi ile görevlidir. 

c) Ulusal Fon özellikle, banka hesaplarının düzenlenmesi, Komisyondan fonların talep edilmesi, 
Komisyondan temin edilen fonların program otoritelerine veya nihai yararlamcılara transferinin 
yetkilendirilmesi ve Komisyona mali raporların sunulmasından sorumludur. 

6) Program Otoriteleri: 

a) Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yardımın yönetimi ve uygulanması ile görevli 
olmak üzere her bir Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni ya da programı için bir program 
otoritesi oluşturulur. Program otoritesi, Yararlanıcı ülkenin idaresi içinde bir kurum ya da 
kurumlar topluluğudur. 

b) Program otoritesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı programı ya da ilgili programların sağlıklı 
mali yönetim prensibine uygun olarak yönetiminden ve uygulanmasından sorumludur. Bu 
hedeflere yönelik olarak program otoritesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

• Yıllık ya da çok yıllı programları hazırlamak; 

• Özellikle programların uygulanmasının niteliğini izlemek için gerekli belgeleri sağlamak 
suretiyle, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 59. Maddesinde ve bu 
Çerçeve Anlaşmasının 36(2) Maddesinde tanımlandığı şekilde programın uygulanmasını 
izlemek ve sektörel izleme komitesinin çalışmalarına kılavuzluk etmek; 

• Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 61(1) Maddesinde ve bu Çerçeve 
Anlaşmanın 38(1) ve (2) Maddesinde tanımlanan sektörel yıllık ve nihai uygulama 
raporlarını hazırlamak ve bu raporları, sektörel izleme komitesince incelenmesi 
sonrasında Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü'ne ve Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi'ne sunmak; 

• Fon sağlanacak projelerin programlara uygulanabilir kriterlere ve mekanizmalara uygun 
şekilde seçilmesini ve onaylanmasını ve ilgili Topluluk kuralları ve ulusal kurallar ile 
uyumlu olmalarını sağlamak; 

• Yeterli bir denetim takibi sağlamak üzere gerekli bütün harcama ve denetim belgelerinin 
muhafazasını sağlamaya ilişkin prosedürleri oluşturmak; 

• ihale usulleri, hibe verme usulleri, bunları takip eden sözleşmeler ve nihai Yararlanıcıya 
ödeme ile nihai Yararlanıcıdan tazmine ilişkin düzenlenmeleri yapmak; 

• İşlemlerin uygulanmasında görev alan bütün kurumların ayrı bir muhasebe sistemi ya da 
ayrı bir muhasebe tedvini yürütmesini sağlamak; 

• Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin harcamalara ilişkin prosedür ve 
tahkikler hakkında gerekli bütün bilgileri almasını sağlamak; 
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• Raporlama ve bilgi sistemini oluşturmak, muhafaza etmek ve güncellemek; 

• • Beyan edilen harcamanın kurallara uygun olarak gerçekleştiğine, ürün ya da hizmetlerin 
kabul kararına uygun olarak teslim edildiğine ve nihai Yararlanıcının ödeme taleplerinin 
doğruluğuna dair uygun idari, mali, teknik ve işlemlerin fiziksel yönlerine ilişkin 
tahkikleri yapmak; 

• Program otoritesini oluşturan birimlerin iç denetimini sağlamak; 

• Usulsüzlük raporlamasının yapılmasını sağlamak; 

• Bilgilendirme ve kamuya açık olma gerekliliklerine uyulmasını sağlamak; 

c) Program otoritesini oluşturan kurumların başkanları bu Çerçeve Anlaşmasının 8(3) Maddesi 
ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 11(3) Maddesine uygun olarak açık 
biçimde görevlendirilirler ve başkanı oldukları kurumlara verilen görevlerin yerine 
getirilmesinden sorumludurlar. 

7) Denetim Otoritesi: 

a) Denetim Otoritesi Yararlanıcı tarafından belirlenir ve yönetim ve kontrol sisteminde yer alan 
bütün taraflardan işlevsel olarak bağımsızdır. Otorite uluslararası kabul görmüş tüm mali 
denetim standartlarına uygun bir şekilde faaliyet gösterili. 

b) Denetim Otoritesi yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve anlamlı bir şekilde işlediğine dair 
doğrulamayı yapmakla sorumlu olur. 

c) Başkanının sorumluluğu altındaki Denetim Otoritesi, özellikle aşağıda yer alan işlevleri yerine 
getirir ve sorumlulukları üstlenir: 

• Her yıl aşağıdakilerin doğrulanmasına yönelik denetimleri içeren bir yıllık 
denetim iş planının oluşturulması: 

- yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili işleyişi; 
- Komisyona verilen hesap bilgilerinin güvenilirliği. 

Denetim işi, uygun sayı ve kapsamda işlem veya muamelenin denetimi ile 
prosedürlerin incelenmesini içerir. 

Yıllık denetim iş planı söz konusu yılın başlangıcından önce Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi ve Komisyona verilir. 

• Aşağıda sıralandığı gibi raporların ve görüşlerin arz edilmesi: 

- Bu Çerçeve Anlaşmasının C Ek'inde yer alan modele göre bir Yıllık 
Denetim Faaliyet Raporunun hazırlanması, bu raporda Denetim 
Otoritesince kullanılan kaynakların belirlenmesi, ve ilgili yılın 30 Eylül 
tarihinde biten bir önceki 12 aylık süre boyunca yıllık denetim iş planına 
uygun olarak yürütülen denetimlerde yönetim ve kontrol sisteminde veya 
muamelelerde tespit edilen zayıflıkların özeti. Yıllık Denetim Faaliyet 
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Raporu, Komisyona, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'ne (NAO) ve 
Yetkili Akreditasyon Görevlisine (CAO) her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle 
iletilir. Bu şekilde hazırlanacak ilk rapor 1 Ocak 2007-30 Kasım 2007 
dönemini kapsar. 

- Yönetim ve kontrol sistemlerinin etkili bir biçimde işleyip işlemediğine ve 
bu Çerçeve Anlaşmasının ve Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama 
Tüzüğünün ve /veya Komisyon ile Yararlanıcı arasındaki herhangi bir 
diğer anlaşmanın gerekliliklerine uyum sağlanıp sağlanmadığına dair, bu 
Çerçeve Anlaşmasının D Ek'inde belirtilen modele göre bir Yıllık 
Denetim Görüşü. Bu görüş, Komisyona, Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi'ne ve Yetkili Akreditasyon Görevlisine iletilecektir. Bu görüş, 
Yıllık Denetim Faaliyet Raporu ile aynı süreyi kapsar ve aynı bitiş 
süresine sahiptir. 
Herhangi bir programın veya bir kısmının kapanışı için Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi tarafından Komisyona sunulan son harcama 
beyanı hakkında görüş. Uygun düştüğü yerlerde, son harcama beyanı 
hakkında görüş, yıllık olarak sunulan hesap formları halinde, ödeme 
başvurularım içerebilir. Bu görüş, nihai ödeme başvurusunun 
geçerliliğine, mali bilgilerin doğruluğuna yönelik olur ve gerektiği 
takdirde nihai denetim faaliyet raporu ile desteklenir. Bu görüş, işbu 
Çerçeve Anlaşmanın E Ek'inde yer verilen modele göre hazırlanır. Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi tarafından sunulan nihai harcama bildirimi ile 
aynı zamanda, veya en azından nihai harcama bildiriminin verilmesini 
izleyen üç ay içerisinde Komisyona ve Yetkili Akreditasyon Görevlisine 
gönderilir. 

• Önceki madde imi kapsamında bahsi geçen yıllık denetim iş planı ve/veya 
raporları ve görüşlerine yönelik ilave özel gereklilikler Sektörel Anlaşmalar veya 
Finansman Anlaşmalarında ortaya konulabilir. 

• Denetim işinin, raporların ve denetim görüşlerinin yöntemi ile ilgili olarak, 
Denetim Otoritesi özellikle risk değerlendirmesi, denetimin önem derecesi ve 
örneklendirme olmak üzere denetime yönelik uluslararası standartlara uymalıdır. 
Bu yöntem, Komisyon tarafından sağlanan, özellikle örnekleme ile gizlilik ve 
önem derecelerine yönelik uygun bir genel yaklaşım ile ilişkili ilave yönlendirme 
ve tanımlarla tamamlanabilir. 
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Komisyon ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Çerçeve 
Anlaşmaya 

EK B 

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin ' 

GÜVENCE BEYANI2 

Ben, (soyad, ad, resmi unvan veya görev), Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi, 01/01/20xx'den 31/12/20xx'e kadar olan mali yıl için Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik 
olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın [harcama beyanı], [hesaplar ve harcama beyanı]3, bu 
mektupla Komisyona sunarım. 

[l'den 5'e] Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni ile ilgili bir yönetim ve iç kontrol sistemini 
uygulayıp denetimini yaptığımı bildiririm. (Yıllık Yönetim Bildirisi) 

Diğerleri meyanında, iç denetim çalışmasının sonuçları da dahil olma üzere, kendi kararım ve 
elimdeki bilgiye dayanarak teyit ederim ki: 

• 01/0t/20xx'den 31/12/20xx'e3 kadar olan malij yıl esnasında Komisyona bildirilen 
harcama [ve sunulan hesaplar]3 bildiğim kadarıyla, yukarıda bahsi geçen mali yıla 
yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni [l'den 5'e] ile ilgili harcamaların ve 
makbuzların doğru, tam ve gerçek durumlarını yansıtmaktadır; 

• Diğerleri meyanında, güvenilir bir mali yönetimin ilkelerine bağlılık da dahil olmak 
üzere, ilgili işlemlerin yasallığı ve usulüne uygunluğu hakkında makul bir teminat 
sağlamak üzere yönetim ve kontrol sistemleri etkili bir biçimde işlemiştir; 

• [1 'den 5'e ] kadar olan bileşenlere yönelik yürütülen yönetim ve kontrol sistemi, idarenin 
istişaresine yönelik başvurunun yapıldığı sırada elde edilen tanımla kıyaslandığında 
[belirgin olarak] değiştirilmemiştir (geçmiş yıllarda Komisyona bildirilen değişiklikler 
göz önüne alınaraktan); 

• Yukarıda maruz tarihleri kapsayan mali yıl süresince, beyan edilen harcamalar [ve 
sunulan hesaplar] 3 üzerinde maddi etkisi olabilecek tüm ilgili sözleşmeli anlaşmalar, 
uyumsuzluk durumunda, uyumlu hale getirilmiştir. Bildirilen harcamalar [ve sunulan 
hesaplar]3 üzerinde uyumsuzluk halinde maddi etkisi olabilecek, Topluluk kurallarıyla 
uyumsuzluk arzeden bir vaka olmamıştır. 

1 Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 27. maddesine göre 
2 Her bir bileşen 
3 5. Bileşen için tercih edilecek seçenek 
4 Uygun olduğu halde 
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Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29. Maddesi uyarınca yayınlanan denetim 
otoritesinin raporları ve görüşleri hakkında, gerektiği durumlarda, uygun önlemleri aldığımı teyit 
ederim.1 

Lakin, bu teminat aşağıdaki çekincelere tabidir <çözüme yönelik eylemleri de tanımlar>: 

Ayrıca, Topluluğun mali çıkarlarına halel getirecek, henüz açıklığa kavuşmamış herhangi bir 
durum farketmediğimi teyit ederim. 

(yayın yeri ve tarihi 

İmza 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin adı ve resmi unvanı veya görevi) 
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Komisyon ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; Arasındaki Çerçeve Anlaşmaya 

EKC 

Türkiye Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin 

Yıllık Denetim Faaliyet Raporu1 

- Avrupa Komisyonu, ...Genel Müdürlüğüne, 
- (ülke) Yetkili Akreditasyon Görevlisine ve 
- (ülke) Ulusal Yetkilendirme Görevlisine [kopyası]3 yöneltilen 

1. GİRİŞ 

• Raporun kapsadığı Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeninin/programının tespit edilmesi 
• Denetim Otoritesi de dahil olmak üzere raporun hazırlanmasında yer alan kurumların 

belirtilmesi 
• Raporun hazırlanması için atılan adımların tanımlanması 
• Denetimlerin kapsamının belirtilmesi (ilgili işlemler hakkında ilgili seneye yönelik 

Komisyona bildirilen harcamalar dahil) ' 
• Yıllık Denetim Faaliyet Raporunun kapsadığı dönemin belirtilmesi (30/09/20xx tarihinde 

sona eren önceki 12_ay) 

2. BULGULARIN ÖZETİ 

• Hem sistemlerden, hem bağımsız olarak yapılan testlerden kaynaklanan bulguların yapısının 
ve kapsamının tanımlanması. (Bu bulguların önem derecesine göre "büyük", "orta" ve 
"küçük" olarak sınıflandırılması. Bu bulguların listesi, bu raporun ekinde maruzdur. Yapısı 
gereği sistemden kaynaklanan hataların belirlenmesi ve bir sonraki teşhisin hatalarla ilintili 
olarak ortaya çıkması ihtimalinin değerlendirilmesi. Karşılaşılan herhangi bir usulsüzlüğün 
tanımlanması ve rakamla ifade edilmesi. 

3. İDARE VE KONTROL SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

• İdarenin (merkezi olmayan yönetim) istişaresine yönelik başvurunun yapıldığı sırada elde 
edilen tanımla kıyaslandığında ve son Yıllık Denetim Faaliyet Raporundan bu yana olan 
yönetim ve kontrol sistemlerindeki herhangi bir belirgin değişikliğin belirtilmesi. 

• Çerçeve Anlaşmanın A Eki 4) b) uyannca, bahsi geçen değişikliklerin Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi tarafından iletilip iletilmediğinin teyit edilmesi. 

'her bir bileşen 
2 Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29(2) (b) Maddesine göre 
3tercih edilecek seçenek 
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4. YILLIK D E N E T İ M İŞ PLANİNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

• Yıllık denetim iş planında yapılmış olan veya önerilen herhangi bir değişikliğin açıklama ve 
sebepleri verilerek belirtilmesi. 

• Yukarıda listelenmiş değişikliklere göre, cevaben kabul edilen denetim yaklaşımının 
tanımlanması. Düzelti lmiş yıllık denetim iş planı bağlamında, herhangi bir ek denetimin 
seçilmesine yönelik dayanağın belirtilmesi de dahil değişiklikler ve sapmalara ait 
çıkarımların ana hatlarıyla verilmesi. 

5. SİSTEM D E N E T İ M L E R İ 

. • Denetim Otoritesi dahil, bu raporun amacı doğrultusunda sistemin kontrolünü yapan 
kurumların belirtilmesi. 

• Gerektiği takdirde, yapılan denetimlerin özet bir listesinin eklenmesi; uygun olduğunda, 
uygulanan önem ve gizlilik derecelerinin (%) ve Komisyona iletilen denetim raporunun 
tarihinin belirtilmesi. 

• Yıllık denetim iş planı bağlamında, denetimlerin seçilmesine dair dayanağın tanımlanması. 
• Yapılan denetsel takibin yeterliliği ve Topluluk koşulları ve politikaları ile olan uyumu dahil, 

yönetim ve kontrol sistemlerine yönelik yürütülen denetim işinden çıkarılan başlıca 
bulguların ve sonuçların tanımlanması 

• Bulguların herhangi bir mali etkisinin belirtilmesi. 
• Denetim bulgularının takibi ve özellikle de uygulanan veya önerilen herhangi bir düzeltici ya 

da önleyici tedbir hakkında bilgi verilmesi. 

6. İŞLEMLERİN Ö R N E K L E R İ N İ N DENETİMİ 

• Denetim otoritesi dahil, bu programın amacı doğrultusunda bağımsız ölçüm yapan 
kurumların belirtilmesi. 

• Gerektiği takdirde, yapılan denetimlerin sayısının, uygulanan önem ve gizlilik derecelerinin 
(%), bileşenlere bölünen kontrolü yapılmış harcamaların miktarının, risk temelli ve istatistiki 
örneklemeyi birbirinden ayırt ederek program öncelik ekseninin ve/veya tedbirinin bir özet 
listesinin eklenmesi. Kontrolü yapılmış harcamaların Komisyona bildirilen ilgili toplam 
harcamaya olan yüzdesinin temin edilmesi (hem söz konusu süreye yönelik olarak hem de 
toplam olarak) 

• Denetimi yapılmış işlemlerin seçimine yönelik olarak dayanağın tanımlanması. 
• Bağımsız olarak yapılan testin belli başlı sonuçlarının özellikle mali hataların genel oranının, 

örnekleme neticesinde ortaya çıkan denetimden geçmiş toplanı harcamaya göre oranının 
belirtilerek tanımlanması , 

• Hataların takibi, mali düzeltmeler ve/veya çözüme yönelik eylem planı hakkında bilgi 
verilmesi 

• Sonuçlanan herhangi bir mali düzeltmenin belirtilmesi. 

7. DENETİM K U R U M L A R I İLE DENETİM OTORİTESİNİN TEFTİŞİ 
ARASINDAKİ K O O R D İ N A S Y O N 

• Farklı ulusal denetim kurumları ile Denetim Otoritesi arasındaki koordinasyona yönelik 
usulün tanımlanması (uygulanabilirse) 

• Denetim Otoritesi tarafınca diğer denetim kurumlarına uygulanan teftişe yönelik usulün 
tanımlanması 

8. GEÇMİŞ S E N E L E R E Y Ö N E L İ K YÜRÜTÜLMÜŞ DENETİM FAALİYETİNİN 
TAKİBİ 

• Gerektiği takdirde, daha önceki senelerde yürütülmüş olan denetimlerin sonuçları ve denetim 
önerilerinin takibi hakkında bilgi sağlanması. 

9. DENETİM OTORİTESİ TARAFINDAN KULLANILAN K A Y N A K L A R 

• Yıllık Denetim Faaliyet Raporunun hazırlanması için kullanılan kaynakların tanımlanması. 

EK: Referans yıla ilişkin yıllık denetim iş planı (30/09/20xx tarihinde biten önceki 
12 ay) 

[Yukarıda 2. konuya göre bulguların listesi] 
[Yukarıda 4. konuya göre değişikliklerin listesi] 
[Yukarıda 5. konuya göre, ilişikte yer alan modeli takiben özet liste] 
[Yukarıda 6. konuya göre, ilişikte yer alan modeli takiben özet liste] 
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SİSTEM DENETİMİNE YÖNELİK [Yukarıdaki 5. konuya göre özet liste] 

Sistem denetiminin 
yapıldığı tarih 

Denetimi yapılan 
program/sistem 

Denetimi yapan 
kurum 

Referans yılda 
bildirilen harcama 

Bildirilen topl 
harcama 

BİLDİRİLEN HARCAMALAR VE ÖRNEK DENETİMLERE YÖNELİK [Yukandaki 6. konuya gör 

Fon Referans 
(CCI 
no) 

Program Referans 
yılında 
bildirilen 
harcama 

Rastgele 
seçilmiş 
örneğe yönelik 
denetimi 
yapılmış 
referans 
yılının 
harcaması 

1 2 

Rastgele seçilmiş 
örnekte (3) yer 
alan usule uygun 
olmayan 
harcamanın 
miktan ve 
yüzdesi (hata 
oranı) 

Miktar % 
! 

Denetimi 
yapılmış 
diğer 
harcamalar 
(4) 

l 

Diğer 
harcama 
örneğinde 
yer alan 
usule 
uygun 
olmayan 
harcamanm 
miktarı 

Bildirilen 
toplam 
harcama 

1. Denetimi yapılan harcamanın miktarı 
2. Referans yılda Komisyona bildirilen harcama ile ilgili olarak, denetimi yapılan harcamanın yüzdesi 
3. Rastgele seçilmiş örneğin birden fazla fonu veya programı kapsadığı durumlarda, örneğin tümü için bilgi 
4. Referans yılda yer almayan tamamlayıcı örnek ile rastgele seçilmiş örneğe yönelik harcama 
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Komisyon ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Çerçeve 
Anlaşmaya 

EK D' 

Türkiye Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin2 yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin 
Yıllık Denetim Görüşü 

- Avrupa Komisyonu, Genel Müdürlüğü, 
- Türkiye Cumhuriyetinin Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO) ve 
- [kopya]3 Türkiye Cumhuriyetinin Ulusal Yetkilendirme Görevlisine hitap eder. 

Giriş: 
Ben (soyad, ad, resmi unvan yada görev), Türkiye Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin Başkanı 
olarak, (görevlendirilen Denetim Otoritesinin adı), yönetim yetkisinin verilmesi için yapılan 
başvuru sırasında (tarih) Komisyon'a gönderilen açıklamada sunulduğu üzere, (tarih)'inde sona 
eren önceki 12 aylık dönem süresince Katılım Öncesi Yardım Aracının [l'den 5'e kadar] 
bileşeni kapsamındaki işlemler için yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişini (bu görüşe ekli 
Yıllık Denetim Faaliyet raporunda belirlenen değişikliklerle birlikte (tarih)'inde önceki yıllarda 
Komisyon'a bildirilen değişiklikleri de dikkate alarak) inceledim. 

Bu incelemenin amacı, Çerçeve Anlaşması ve/veya Katilim Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komisyon arasında yapılan diğer anlaşmalar ile yönetim ve 
kontrol sistemlerinin uygunluğuna ve - Komisyon'a sunulan [harcama beyannameleri] [hesaplar 
ve harcama beyannameleri]4,nin güvenilir bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmak için 
tasarlanan ve böylece başka unsurların yanı sıra bu beyannamelerin temelini oluşturan işlemlerin 
yasallıklarının ve uygunluklarının teminine yardımcı olan - bu yönetim ve kontrol sistemlerinin 
etkin bir şekilde işletildiğine ilişkin bir görüş yayınlamaktır. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve denetçilerin sorumlulukları: 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 25. Maddesine göre Ulusal Yetkilendirme 
Görevlisi, diğer işlerin yanı sıra Güvence Beyanının hazırlanması ve uygun bir şekilde 
sunulmasından sorumludur. Bu sorumluluk; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki 
yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin bir biçimde işleyişinin, Beyanın temelini oluşturan 
işlemlerin yasallıkları ve uygunlukları açısından makul bir teminat sağlayıp sağlamadığının yanı 
sıra Komisyon'a beyan edilen harcamanın [ve sunulan hesapların]3 doğruluk, eksiksizlik ve 
kesinliğine ilişkin yapılan bildirime yönelik bir açıklama içerir. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi değerlendirmesinde, kendinde bulunan tüm bilgileri esas 
almalıdır. Bu, iç denetim biriminin yaptığı çalışmayı da içerir. 

Bu raporda benim sorumluluğum, - Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 
29(2)(b) Maddesi 2. paragrafına göre - tüm maddi açılardan (tarih)'inde sona eren önceki 12 

1 Her bir bileşen için 
2 Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 29(2)(b) Maddesine uygun olarak 
3 Seçilecek opsiyon 
4 Bileşene bağlı olarak seçilecek opsiyon 
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aylık dönem süresince Katılım Öncesi Yardım Aracının [1 'den 5'e kadar] bileşeni kapsamındaki 
işlemler için oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işleyişine ilişkin 
görüş açıklamaktır. 

Denetimlerimiz bu amaç (ve beyan edilen harcama [ile 5. Bileşenin yıllık hesaplan]5 ile nihai 
ödeme beyannamelerine ilişkin görüş sağlama amacı ile birlikte) göz önünde bulundurularak 
düzenlenmiştir. Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü Madde 29 kapsamındaki tüm 
sorumluluklarımızı yerine getirmek için genel denetim çalışma planı düzenleriz. Denetimlerimizi 
aslında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin Güvence Beyanının güvenilirliğine ilişkin genel bir 
görüş açıklayabilme unsurunu dikkate alarak planlamadık ve gerçekleştirmedik. Ancak, 
yürüttüğümüz denetim çalışmasının sonuçlarının Güvence Beyanı açısından önemli kaygılara yol 
açıp açamayacağı yönündeki kararlarımızı belirtiyoruz. Özellikle de denetim bulgularımızın 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin Güvence Beyanına yönelik çekincelerinin olması ya da 
olmaması durumu ile tutarlı olup olmadığını değerlendirdik. Denetimlerimizi uluslar arası 
denetim standartlarına göre yerine getirdik. Bu standartlar, diğer unsurların yanı sıra etik 
gerekliliklere uymamızı ve denetimlerimizi, görüşümüzü dayandıracağımız makul bir teminat 
elde edecek şekilde planlayıp gerçekleştirmemizi gerektirmektedir. 

Yapılan çalışmanın görüşünüz için sağlam bir temel sağlayacağına inanıyorum. 

İncelemenin kapsamı: 

Denetim görevleri, söz konusu 12 aylık dönem süresince bu bileşen açısından yıllık denetim 
çalışma planına göre yapıldı ve (tarih)'e kadar olan dönemi kapsayan Yıllık Denetim Faaliyet 
raporunda açıklandı. 

Sisteme dayalı denetimimiz, denemeyi temel alarak, Komisyon'a sunulan [harcama 
beyannameleri] [hesaplar ve harcama beyannameleri]^ 'nin güvenilir bir şekilde oluşturulmasını 
tehdit eden risklerin etkin bir biçimde idaresi için Yararlanıcı tarafından ortaya konulan yönetim 
ve kontrol sistemlerinin tasarımı ve işletilmesinin incelenmesini içermekledir. 

İncelemenin kapsamına ilişkin herhangi bir sınırlamayı belirtin: 

•^ Her türlü sınırlamayı açıklayın 

Denetçinin Görüşü: 

[Görüş 1 - Olumlu görüş 

Yukarıda bahsedilen incelemeye dayalı olarak benim görüşüm, 1 Ekim 20xx - 30 Eylül 20xx +1 
dönemi için Komisyon'a sunulan [harcama beyannameleri] [hesaplar ve harcama 
beyannameleri]3 'nin güvenilir bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmak için tasarlanan ve 
böylece başka unsurların yanı sıra bu Beyannamelerin temelini oluşturan işlemlerin 
yasallıklannın ve uygunluklarının teminine yardımcı olan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin 
olarak işledikleri ve tasarım ve işletmeye yönelik olarak ise Katılım Öncesi Yardım Aracı 
Çerçeve Anlaşması ile ve/veya Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Komisyon arasında yapılan diğer anlaşmalar ile maddi tüm açılardan uyumlu 
oldukları yönündedir. Güvence Beyanının genel güvenilirliğine ilişkin bir görüş açıklamadan, 

5 5. Bileşen için tercih edilecek seçenek 
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Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından çıkarılan Güvence Beyanının bizim denetim 
bulgularımızla maddi açılardan uyumsuz hiçbir beyan içermediği ve bu nedenle Güvence 
Beyanının uygulanabilir mevzuata uygun olarak doğru bir şekilde hazırlandığı hususunda 
herhangi bir şüphe yaratmadığı sonucuna ulaştım. 
Denetimler GÜN/AY/20YIL ve GÜN/AY/20YIL tarihleri arasında yapılmıştır. Bulgularıma 
ilişkin rapor bu görüşle aynı tarihte teslim edilir. 

(Onay Yeri ve Tarihi 

İmza 
Görevlendirilen Denetim Otoritesi Amirinin Adı ve Resmi Unvanı yada görevi)] 

[Görüş 2 - Şartlı görüş 6 

Yukarıda bahsedilen incelemeye dayalı olarak benim görüşüm, 1 Ekim 20xx - 30 Eylül 20xx +1 
dönemi için Komisyon'a sunulan [harcama beyannameleri] [hesaplar ve harcama 
beyannameleri^ 'nın güvenilir bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Katılım 
Öncesi Yardım Aracı bileşeni [l'den 5'e kadar] için tasarlanan ve böylece başka unsurların yanı 
sıra bu beyannamelerin temelini oluşturan işlemlerin yasallıklarını ve uygunluklarının teminine 
yardımcı olan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin olarak işledikleri ve tasarım ve işletmeye 
yönelik olarak ise Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması ile ve/veya Katılım Öncesi 
Yardım Aracı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komisyon arasında yapılan diğer 
anlaşmaların uygulanabilir gerekliliklerinin tamamına aşağıdaki unsurlar hariç olmak üzere 
maddi tüm açılardan uygun oldukları yönündedir: 

+ Şartları belirtin ve açıklayın (Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile anlaşmazlıktan dolayı mı 
yoksa kapsam sınırlamasından mı); özellikle de ilgili organları belirtin 

•> Şartların tekrar eden/ sistemik bir yapıda mı ya da tek mi olduklarını belirtin. 

Sonuç olarak, [Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti] [... otorite] [herhangi bir diğer aktör] Katılım 
öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşmasına ve/veya Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komisyon arasında yapılan diğer anlaşmaların 
gerekliliklerine uyum sağlayamadı. 

Şart(ların) etkisinin, kamu katkısının [%]... EUR'ına tekabül eden ve beyan edilen toplam 
harcamanın [%]... EUR'su olduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle etkilenen Topluluk katkısı 

Bir bütün olarak Güvence Beyanının genel güvenilirliğine ilişkin bir görüş açıklamadan, 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından çıkarılan Güvence Beyanının bizim denetim 
bulgularımızla maddi açılardan uyumsuz beyanlar içerdiği ve bu nedenle de Güvence Beyanının, 
bu yöndeki uygulanabilir mevzuata uygun olarak doğru bir şekilde hazırlandığını hususunda bazı 
şüphelere yol açtığı sonucuna ulaştım. 

Bu beyan(lar) ve uyumsuzluk(lar) şudur(şunlardır): <beyanı açıklayın> 

Denetimler GÜN/AY/20YIL ve GÜN/AY/20YIL tarihleri arasında yapılmıştır. Bulgularıma 
ilişkin rapor bu görüşle aynı tarihte teslim edilir. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile anlaşmazlık ya da kapsam sınırlaması nedeniyle uygulanabilir 

I 
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(Onay Yeri ve Tarihi 

İmza 
Görevlendirilen Denetim Otoritesi Amirinin Adı ve Resmi Unvanı yada görevi)] 

[Görüş 3 — Olumsuz görüş 

Yukarıda bahsedilen incelemeye dayalı olarak benim görüşüm, 1 Ekim 20xx 'den - 30 Eylül 
20xx +1 'e kadar olan dönemi için Komisyon 'a sunulan [harcama beyannameleri] [hesaplar ve 
harcama beyannameler i^ 'nın güvenilir bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 
Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni [ l ' d e n 5'e kadar] için tasarlanan ve böylece başka 
unsurların yanı sıra bu beyannamelerin temelini oluşturan işlemlerin yasallıklarının ve 
uygunluklarının teminine yardımcı olan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin olarak 
işlemedikleri ve tasarım ve işletmeye yönelik olarak ise Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve 
Anlaşması ile ve/veya Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde (ülke) ve Komisyon arasında 
yapılan diğer anlaşmaların uygulanabilir gerekliliklerine önemli açılardan uyum sağlamadıkları 
yönündedir. 

Bu olumsuz görüş aşağıdaki gözlem(ler)e dayanmaktadır: 

r> Beyana neden o lan koşulları tanımlayın — Topluluk kurallarıyla önemli ölçüde uyum içinde 
olmasının sonuçlan ile birlikte- ve eğer uygunsa, özellikle etkilenen organları sıralayın. 

Bir önceki paragrafta değerlendirilen konulann etkileri nedeniyle, [Türkiye Cumhuriyeti] [... 
otorite] [herhangi bir diğer aktör] Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması ile ve/veya 
Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde (ülke) ve Komisyon arasında yapılan diğer 
anlaşmaların gerekliliklerine uyum sağlayamadı. 

Denetimler GÜN/AY/20YIL ve GÜN/AY/20Y1L tarihleri arasında yapılmıştır. Bulgularıma 
ilişkin rapor bu görüşle aynı tarihte teslim edilir. 

(Onay Yeri ve Tarihi 

İmza 
Görevlendirilen Denetim Otoritesinin Amirinin Adı ve Resmi Unvanı yada görevi)] 

[Görüş 4 — Görüş bildirmeme 

Bir önceki paragrafta ele alınan konunun önemi nedeniyle, 1 Ekim 20xx 'den 30 Eylül 20xx+l ' e 
kadar olan döneın için Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşeni [ l ' d e n 5'e kadar] kapsamında yer 
alan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkinlikleri ve bunun Katılım Öncesi Yardım Aracı 
Çerçeve Anlaşması ile ve/veya Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 
ve Komisyon arasında yapılan diğer anlaşmalar ile uyumluluğuna ilişkin bir görüş 
bildirmiyorum. Bir bütün olarak Güvence Beyanını genel güvenilirliğine ilişkin bir görüş 
açıklamadan, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından çıkarılan Güvence Beyanının bizim 
denetim bulgularımızla maddi açılardan uyumsuz beyanlar içerdiği ve bu nedenle de Güvence 
Beyanının, bu yöndeki uygulanabilir mevzuata uygun olarak doğru bir şekilde hazırlandığını 
hususunda bazı şüphelere yol açtığı sonucuna ulaştım. Bu beyan(lar) ve uyumsuzluk(lar) 
şudur(şunlardır): <beyanı açıklayın> 

(Onay Yeri ve Tarihi 

İmza 
Görevlendirilen Denetim Otoritesinin Amirinin Adı ve Resmi Unvanı yada görevi)] 
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Komisyonla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Çerçeve Anlaşmaya 

EKE1 

Türkiye Cumhuriyeti Denetim Otoritesinin 2 

[5. Bileşenin hesapları ve harcama beyannamesi hakkındaki]3 

[... ilgili programın] nihai harcama beyannamesi hakkındaki 
(...ilgili programın ...Bölümü) 

4 
(Nihai Denetim Faaliyet Raporu tarafından desteklenen) 

Denetim Görüşü 

- Avrupa Komisyonu, ...Genel Müdürlüğüne 
- Türkiye Cumhuriyeti'nin Yetkili Akreditasyon Görevlisine (CAO) 

1. Giriş 

Ben, (ad, soyad, resmi unvan ya da görev) Türkiye Cumhuriyeti'ninDenetim Otoritesinin 
(belirlenen Denetim Otoritesinin adı) Başkanı olarak, denetim çalışma planına uygun olarak 
Denetim Otoritesi tarafından ya da onun sorumluluğu altında, programla (programın adı, 
bileşeni, dönemi, referans (CCI) numarası)) ilgili olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasının 
sonuçlarını inceledim [ve gerekli gördüğümde ilave çalışmaları yaptım]. 

2. Ulusa] Yetkilendirme Görevlisinin ve Denetçilerin Sorumlulukları 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğünün 25. maddesine göre. Komisyona bildirilen 
harcama beyannamelerinin hazırlanması ve kurallara uygun bir biçimde sunulması, bu 
beyannamelerin temelini oluşturan işlemlerin hukukiliğinin ve usule uygunluğunun sağlanması 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin sorumluluğu altındadır. 

[Bu sorumluluk, hileden ya da hatadan kaynaklanabilecek maddi bir yanlış beyan içermeyen 
yıllık hesapların hazırlanması ve kurallara uygun bir biçimde sunulmasıyla ilgili olarak iç 
denetimin kurulmasını, uygulanmasını ve muhafaza edilmesini; uygun muhasebe politikalarının 
uygulanmasını ve içinde bulunulan koşullar için akla uygun muhasebe tahminleri yapmayı içine 
almaktadır.]3 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) maddesinin 3. paragrafı uyarınca 
benim bu rapordaki sorumluluğum, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından sunulan [nihai 
harcama beyannamesinin güvenilirliği], [harcama beyannamesi ve yıllık hesapların güvenilirliği] 
3 ve [nihai ödeme başvurusunun geçerliliği] konusunda görüş beyan etmektir. Denetimleri 
uluslararası denetim standartlarına uygun bir biçimde yürüttüm. 

' Her bir bileşen için 
2 Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama tüzüğünün 29(2)(b) maddesi uyarınca 
3 5. Bileşen için tercih edilecek seçenek 
4 Uygun görüldüğünde ve bileşene uygun olmayan tüm durumlarda 
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Bu standartlar, benim, denetimleri, harcama beyannamesi ve yıllık hesaplar ile programa 
sağlanan Topluluk katkısının nihai dengesi için yapılan ödeme başvurusunun herhangi bir maddi 
hatalı beyan içerip içermediği ve iç denetim prosedürlerinin etkinliği konusunda makul bir 
teminat elde etmek amacıyla planlayıp uygulamamı gerektirmektedir. 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29. maddesi kapsamındaki bütün 
sorumluluklarımızı yerine getirmek için genel bir denetim çalışma planı düzenlemekteyiz. 
Denetimler, (nihai harcama beyannamesindeki ve programa sağlanan Topluluk katkısının nihai 
dengesi için yapılan ödeme başvurus undaki meblağları ve açıklamaları destekleyen kanıtların 
örnekleme yöntemiyle incelenmesini) (yıllık hesaplardaki bilgileri destekleyen kanıtların 
örnekleme yöntemiyle incelenmesini, harcama beyannamesindeki yıllık hesaplardaki meblağ ve 
açıklamalar hakkındaki denetim kanıtları elde etmek amacıyla prosedürlerin ve uygun işlem 
öneklerinin incelenmesini) içermektedir.3 (Denetimler, ödemelerin Topluluk kurallarına 
uygunluğunu, sadece akredite edilmiş idari yapıların, kurallara uygunluğun ödemeler yapılmadan 
önce kontrol edilmesini temin etme ehliyetine sahip olmaları bakımından kapsar).5 

Denetimlerimin, görüşüm için makul bir dayanak oluşturduğuna inanıyorum. 

3. İncelemenin kapsamı 

İncelememi Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) maddesine uygun bir 
biçimde gerçekleştirdim. 

İncelememizin kapsamı, Komisyon'a sunulan nihai harcama beyannamesinin temelini oluşturan 
işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu konusunda bir görüş oluşturmak için belirlenmemiştir.6 

İncelemenin kapsamı konusunda herhangi bir sınırlama olmamıştır." 

Kapsam daha sonra aşağıdaki unsurların etkisiyle sınırlandırılmıştır: 

(a) ... 
(b)... 
(c) ... vs. 
(Sistematik sorunlar, yönetim ve kontrol sistemindeki zayıflıklar, destekleyici dokümanların 
bulunmayışı, dava konusu olan vakalar vs. gibi incelemenin kapsamıyla ilgili her türlü 
sınırlamayı belirtiniz ve harcama miktarlarını ve yapılacak Topluluk katkısını hesaplayınız. 
Denelim Otoritesi, sınırlamaların açıklanan nihai harcamalar üzerinde herhangi bir etkisi 
olmayacağını düşünüyorsa bu durum da ifade edilmelidir.) 

4. Hatalar ve usulsüzlükler 

Denetim çalışması sırasında tespit edilen hata oranlan ve usulsüzlük vakaları, Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi'nin bu konularla tatmin edici bir biçimde ilgilenmiş olması ve zaman 
içinde ortaya çıkış seviyelerindeki eğilim göz önünde bulundurulduğunda, olumlu görüş 
verilmesini engelleyecek boyutta değildir. 

Yada 

Denetim çalışması sırasında tespit edilen hata oranları ve usulsüzlük vakaları ve Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi'nin bu konuyu ele alış biçimi, olumlu görüş verilmesini engelleyici 

5 5. bileşen için seçimlik 
b Tercih edilecek seçenek 
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niteliktedir. Bu vakaların bir listesi nihai denetim faaliyet raporunda, tüm sistemi etkilemesi 
mümkün olan özellikleri ve sorunun boyutu da belirtilerek, sunulmaktadır. 

5. Denetçilerin Nihai Harcama Beyannamesi Hakkındaki Görüşü 

1. Seçenek - Olumlu Görüş 

{incelemenin kapsamına herhangi bir sınırlama getirilmemiş olması ve hata oranları, usulsüzlük 
vakaları ve 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 'nin bunları ele alış biçiminin, olumlu görüş verilmesine engel 
oluşturmaması halinde) 

Yukarıda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni 
kapsamında, (tarih)-(tarih) dönemine ait işlemlerle ilgili olarak Komisyona bildirilen hesapların 
(özellikle, harcama beyannamesi), <temel işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu ile ilgili 
olanlar da dahil olmak üzere> esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunulmuş olduğu ve iç 
denetim prosedürlerinin yeterince iyi uygulanmış olduğu görüşündeyim.3 

Yada 

Yukarıda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, nihai harcama beyannamesinin, (tarih)-(tarih) 
dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni ilgili çalışma programı kapsamında 
yapılan harcamayı -temel işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu ile ilgili olanlar da dahil 
olmak üzere7- esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunmakta olduğu ve programa sağlanan 
Topluluk katkısının nihai miktarı için yapılan ödeme başvurusunun geçerli olduğu 
görüşündeyim. 

Denetimlerim GG/AA/20YY - GG/AA/20YY tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Düzenlendiği yer ve tarih 

imza 
Atanan Denetim Otoritesi Başkanının adı, resmi unvanı ya da görevi 

2. Seçenek - Koşullu Görüş 

{İncelemenin kapsamına sınırlamalar getirilmiş olması ve/veya hata oranları, usulsüzlük 
vakaları ve 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 'nin bunları ele alış biçimi, koşullu görüş verilmesini gerektirdiği 
ancak bunun ilgili tüm harcamalar için olumsuz görüş verilmesine neden olmayacağı 
durumlarda) 

7 Uygulanabildiği durumlarda isteğe bağlı olarak bileşenlere dahil edilir (bkz. Dipnot 6) 
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Yukarıda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni 
kapsamında, (tarih)-(tarih) dönemine ait işlemlerle ilgili olarak Komisyon'a bildirilen hesapların, 
aşağıda belirtilen hususlar dışında, <temel işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu ile ilgili 
olanlar da dahil olmak üzere>7 esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunulmuş olduğu ve iç 
denetim prosedürlerinin yeterince iyi uygulanmış3 olduğu görüşündeyim: 

(a). . . 
(b)... 
(c) ...vs. 

(koşulları, özellikle de ilgili kurumları belirtiniz ve tekrar eden / sistematik bir yapıya mı sahip 
olduklarını yoksa bir defaya mı mahsus olduklarını açıklayınız.) 

Koşulların etkisinin, açıklanan toplam harcamanın ...Avro'su kadar olduğunu tahmin ediyorum. 
[ kamu katkısının [%...'a] [Avro'suna] karşılık gelmektedir] Dolayısıyla, yapılan Topluluk 
katkısı...'dır. 

Yada 

Yukarıda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, nihai harcama beyannamesinin, (tarih)-(tarih) 
dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni.t ilgili çalışma programı kapsamında 
yapılan harcamayı, yukarıda 3. maddede belirtilen konularla ve/veya 4. maddede hata oranları, 
usulsüzlük vakaları ve bunların Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından ele alınış biçimleri 
hakkındaki gözlemlerle ilgili olanlar dışında, temel işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu ile 
ilgili olanlar da dahil olmak üzere7, esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunulmuş olduğu ve 
programa sağlanan Topluluk katkısının nihai miktarı için yapılan ödeme başvurusunun geçerli 
olduğu görüşündeyim. 

Koşulların etkisinin, açıklanan toplam harcamanın ... Avro'su kadar olduğunu tahmin ediyorum. 
[ kamu katkısının [%...'a] [Avro'suna] karşılık gelmektedir] Dolayısıyla, yapılan Topluluk 
katkısı...'dır. 

Denetimlerim GG/AA/20YY - GG/AA/20YY tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Düzenlendiği yer ve tarih 

İmza 
Atanan Denetim Otoritesi Başkanının adı, resmi unvanı ya da görevi 

3. Seçenek - Olumsuz Görüş 

(Hataların ve usulsüzlük vakalarının niteliği ve kapsamı ve bunların 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından ele alınış biçimi, bir koşulun, nihai harcama 
beyannamesinin bir bütün olarak yanıltıcı yönünü ortaya koymakta yetersiz kalmasına sebep 
oluyorsa ) 
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Yukanda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, özellikle de hataların ve usulsüzlük vakalarının 
niteliği ve kapsamı ve bunların 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından 4. maddede açıklandığı gibi tatmin edici bir biçimde 
ele alınmış olmamasını göz önünde bulundurarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni 
kapsamında, (tarih)-(tarih) dönemine ait işlemlerle ilgili olarak Komisyona bildirilen hesapların, 
esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunulmuş olmadığı ve iç denetim prosedürlerinin yeterince 
iyi uygulanmamış olduğu görüşündeyim.3 

Yada 

Yukarıda atıfta bulunulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak, nihai harcama beyannamesinin, (tarih)-(tarih) 
dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı [1-5] bileşeni ilgili çalışma programı kapsamında 
yapılan harcamayı -temel işlemlerin hukukiliği ve usule uygunluğu ile ilgili olanlar da dahil 
olmak üzere- esasa ilişkin yönlerden doğru olarak sunmadığı ve programa sağlanan Topluluk 
katkısının nihai miktarı için yapılan ödeme başvurusunun geçerli olmadığı görüşündeyim. 

Denetimlerim GG/AA/20YY - GG/AA/20YY tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Düzenlendiği yer ve tarih 

imza 
Atanan Denetim Otoritesi Başkanının adı, resmi unvanı ya da görevi 

4. Seçenek - Görüş Bildirmeme 

(Araştırmanın kapsamı üzerinde, daha başka çalışmalar yapılmadan nihai harcama 
beyannamesinin güvenilirliği konusunda bir sonuca varmayı engelleyen önemli sınırlandırmalar 
bulunuyorsa) 

Yukarıda atıfta bulunulan. Katılım Öncesi Yardım Aracı Uygulama Tüzüğü'nün 29(2)(b) 
maddesine uygun olarak gerçekleştirilen denetim çalışmasını [ve benim yaptığım ilave 
çalışmaları] içine alan incelemeye dayanarak ve özellikle de 3. maddede belirtilen hususlar göz 
önünde bulundurulduğunda, bir görüş belirtmem mümkün değildir. 

Düzenlendiği yer ve tarih 

İmza 
Atanan Denetim Otoritesi Başkanının adı, resmi unvanı ya da görevi 
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