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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 
II. - GELEN KÂĞITLAR 7 

III. - YOKLAMALAR 8,48,66,68 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 8 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 8:22 
1. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın, Samsun İlinde kurul

masına izin verilen mobil termik santral ile çevre kirliliğine ilişkin gündem
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 8:16 

2. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, kamu bankalarında çalışan per
sonelin özlük hakları ve Bankacılık Yasasındaki değişikliklere ilişkin gün
demdışı konuşması 16:19 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Kahramanmaraş İli 
ve ilçelerindeki çevre kirliliği ile Afşin Elbistan Termik Santralının yol aç
tığı hava kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması ve Çevre Bakanı Fevzi 
Aytekin'in cevabı 19:22 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Sımak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer 
İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya 
Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İz
mir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün
de Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) 
(S. Sayısı: 527) 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/744) (S. Sayısı: 786) 

3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 

4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurulu Teşkilâtının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) 
(S. Sayısı: 666) 

5. -Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kânun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) 

7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın-
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da 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) 24 

8. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki Arkadaşının, 
Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Tür-
ker ve Otuz Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu 
Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 2/883, 
2/884) (S. Sayısı: 825) . 24:48,49:66 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 69 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 69:120 
1. -AnkaraMilletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, TMSF'nadevredilen * 

bankalarda çalışan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Der-
viş'in cevabı (7/5588) 69:76 

2. - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Ziraat ve Halk Bankalarının 
özelleştirme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (7/5748) 77:81 

3. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Ziraat Bankası hizmet 
binaları tadilâtı ile Ziraat ve Halk Bankası personeline ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5791) 81:89 

4. - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, IMF'den alınan krediler ile 
kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal 
Derviş'in cevabı (7/5799) 90:101 

5. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yeni personel alımlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (7/5908) 101:104 

6. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, pancar alımında uy
gulanan polarizasyon sistemine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/5926) 104:106 

7. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; 

2002 yılında Erzincan İline yapılacak olan yatırımlara ve ödeneklerine, 
- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün; 
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinde çalışan hukukçulara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 

cevabı (7/5950, 5940) 106:108 
8. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, pancar ürün bedellerinin 

ödenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/6006) 109:110 
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9. - İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in, Atatürk Orman Çiftliği Hay
vanat bahçesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/6007) 110:111 

10. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Eğirdir Gölünün korun
masına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/6038) 112:115 

11. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in; 

Doğrudan gelir desteği uygulamalarına, 

- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın; 

Doğrudan gelir desteği uygulamalarına, 

- Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un; 

Afyon-Bolvadin Beldesindeki özburun Tarım Kredi Kooperatifinin 
kapatılma nedenine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı (7/6059, 6067, 6068) 116:120 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Yozgat Milletvekili Mesut Türker, küreselleşme ve millî kültüre, 

Ankara Milletvekili Birkan Erdal, Türkiye'nin ar-ge projesine katılımına, 
İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, devlet protokolünün demokrasiye uyumu ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin devlet protokolündeki konumlarına, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; 
Adalet Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 24 arkadaşının, futboldaki şike iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/259) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde 
yapılacağı açıklandı. 

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/1279), 
Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/1671), 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/1700), 

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 
verildiği bildirildi. 

4 Mart 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 825 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geç
meden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 in
ci sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 826 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 321 inci 
sırasında yer alan 824 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına alınmasına, 

Genel Kurulun 5 Mart 2002 Salı, 6 Mart 2002 Çarşamba ve 7 Mart 2002 Perşembe günleri 
15.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmasına; 5 Mart 2002 Salı günü sözlü sorular ile 
diğer denetim konularının görüşülmeyerek, bu günde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 
6 Mart 2002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine; 5 Mart 2002 Salı günü gündemin 8 
inci sırasına kadar, 6 Mart 2002 Çarşamba günü gündemin 10 uncu sırasına kadar, 7 Mart 2002 Per
şembe günü de gündemin 11 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, 

İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildi. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
223 üncü sırasında yer alan (10/255) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörül
melerinin 5 Mart 2002 Salı günü yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisinin, DSP, MHP ve ANAP 
Gruplarının müşterek önerisindeki, bugün denetim konularının görüşülmemesi hususu kabul edil
diği için, Başkanlıkça işleme konulamayacağı açıklandı. 

Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu Olan T.C.'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/512), 
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Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2863 Sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/737), 

Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Niğde İline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifinin (2/753), 

Doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
diği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından er
telendi. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının (1/744) 
(S. Sayısı: 786) görüşmelerine devam edilerek, 4 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
dı; maddenin oylamasından önce, istem üzerine elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

6 Mart 2002 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.54'te son verildi. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Ay Mehmet Batuk 
Gaziantep Kocaeli 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 

- 6 -



T.B.M.M. B : 70 6 . 3 . 2002 O : 1 

II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 96 

6.3.2002 ÇARŞAMBA 

Raporlar 

1. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayı
sı : 827) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) (GÜNDEME) 

2. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşının, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) (GÜNDEME) 

3. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayı
sı : 829) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki bazı ilçe yollarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.2002) 

2. - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, bir polis memurunun karıştığı ölümlü trafik kazasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2002) 

3. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.3.2002) 

4. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Abdullah Öcalan hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2002) 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un kamu yatırımlarına ait projelerden bazılarının 
DPT Müsteşarlığınca iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.3.2002) 

6. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, taşımalı eğitime ve İstanbul-Fenertepe İlköğretim 
Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.2002) 

7. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, IMF'den alınan mali kaynağın kullanımına ilişkin Dev
let Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2002) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi 
1. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, olağanüstü hal bölgesinde tutuklu sanıkların 

kolluk kuvvetlerince yeniden sorgulanabilmesine imkân veren 430 sayılı KHK hükmüne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5255) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

6 Mart 2002 Çarşamba 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYE : Mehmet BATUK (Kocaeli), Mehmet AY (Gaziantep) 

@ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, yoklama talebimiz var efendim. 

BAŞKAN - Yoklama istediler efendim, yoklama talebi var. Elektronik cihazla yoklama 
yapacağım. 

Yoklama için 10 dakika süre veriyorum efendim. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Samsun'da kurulmakta olan mobil santral ve bölgedeki çevre kirliliğiyle 

ilgili söz isteyen, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'a aittir. 

Buyurun Sayın Demircan. (SP sıralarından alkışlar) 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan 'in, Samsun İlinde kurulmasına izin verilen mobil ter

mik santral ile çevre kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gay
dalı 'nın cevabı 

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Samsun İli sınırların
da kurulmasına izin verilen mobil santral ve Samsun İlindeki çevre kirliliği hususunda gündemdışı 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı maddesinde "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çev
rede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 
vatandaşların ödevidir" denilmektedir. Bugünlerde Samsun'da bu hüküm unutulmuş görülmektedir. 

Samsun İli, Türkiye'nin Çukurova'dan sonra en geniş alüvyonlu ovalarına sahip ildir. 
Sulanabilir birinci sınıf tarım arazisine sahip Çarşamba Ovasının batı kenarında, Samsun İli sınır
larının hemen yanında, Kutlukent, Çınarlık ve Tekkeköy belediyelerinin arasına, 200 megavatlık 
"mobil santral" adı altında, 6 numaralı fuel oille çalışacak sabit bir termik santral kurulmaya çalışıl
maktadır. 

Bu bölgede, 1960'ların sonlarında kurulan azot ve bakır fabrikaları nedeniyle zaten uzun yıl
lardır çevre kirliliği sıkıntısı yaşanırken, bölge sakinleri, bir de, bütün dünyada terk edilmiş bir tek
noloji olan, 6 numaralı fuel-oille çalışan termik santral belasıyla karşılaşmış bulunmaktadırlar. Böl-
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gede, tüm sivil toplum kuruluşları harekete geçmiş, insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu san
tralın hangi akla hizmetle bölgeye kurulmakta olduğunu öğrenmeye çalışıyor. 

BAŞKAN - Sayın Demircan, bir dakika efendim... 
Muhterem arkadaşlar, hatibin konuşması kürsüye gelmiyor, lütfen... İstirham edeceğim efen

dim... Önemli bir konuya işaret ediyorlar. 
Sayın Demircan, buyurun. 

AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Samsun'da halk sormaktadır; Sam
sun'un içmesuyunu temin eden barajın üç dört kilometre yakınına ve baraj havzasının rüzgâr yönüne 
zararlı partikül ve kükürtdioksit, azotdioksit saçacak olan bu santrala nasıl izin verilir?! Samsun 
yöresinde 4 adet hidroelektrik santral mevcuttur. Bunların kurulu gücü yaklaşık 1 300 megavattır. 
Samsun'un puant yükü ise 450 megavatı geçmemektedir. Kaldı ki, bölgemizde doğalgaz boru hattı 
mevcut. Halen, İran doğalgazı boruda. Mavi Akım tamamlanınca, Rusya'dan da doğalgaz bağlan
mış olacak. Şurası yanlış anlaşılmamalı; Samsun halkı, ülkemizin enerji ihtiyacı için yapılacak 
yatırımlar konusunda gereken fedakârlığı geçmişte yapmıştır, şimdi de yapacaktır; ki, bunun en 
güzel göstergesi, 1970'lerde kurulan Altınkaya Barajında, 33 tane köy boşaltılmış, hatta, Sayın Baş
kanımızın ili Hatay'a göç etmişlerdir. Ancak, bölgede doğalgaz gibi temiz yakıt mevcut iken, Sam
sun, zehirlenmek istememektedir. Kaldı ki, bu santrallar. Samsun'a gelinceye kadar, Bartın, Trab
zon, Dalaman'ı dolaşmış. Bu bölgelerde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin muhalefeti 
nedeniyle Samsun'a kaydırılmış olması, Samsun halkını fevkalade rahatsız etmekte ve bölgede, in
sanımız, Samsun sahipsiz mi diye sormaktadır. 

Bir diğer cevap aranan husus ise, mobil santralların kurulması için ileri sürülen enerji yetersiz
liği gerekçesi ortadan kalkmış iken, neden Samsun'a alelacele böyle bir santral kurulmaktadır? Bu 
santralların hukukî dayanağı olan 16.3.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararında açıkça "mobil" yani, 
yüzer-gezer elektrikli santrallar denilmesine rağmen, kurulmakta olan santral sabit santraldir. Mobil 
santrallar, adı üzerinde, acil enerji sorunlarının giderilmesi ve elektrik kesintisinin istenilmediği 
önemli tesislerde acil çözüm için yedek güç olarak geliştirilmiş santrallardır. Samsun'da "mobil san
tral" adı altında 100 megavatlık mobil santral denilmekte; oysa, yapılmak istenen düpedüz 200 
megavatlık sabit termik santraldir. Yapımcı firma tarafından bölgede halk yoğun bir propaganday
la yanıltılmaya çalışılmakta, yerel medyada hoş olmayan birtakım iddialar gündeme gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Samsunluya, âdeta, 57 nci hükümet tarafından içine 
düşürüldüğü işsizliğin çaresizliğinde "ver temiz çevreni, ver sağlığını, al ekmeği" şantajı yapılır 
gibi, kuruluş aşamasında 1 500 kişiye, kurulduktan sonra da 200 kişiye istihdam temin edecek diye, 
bu santrala Samsun halkının razı olması sağlanmaya çalışılmaktadır; oysa, hem sağlık ve temiz çev
re hem de ekmek niye birlikte olmasın?! Konulacak filtre sistemiyle zararlı baca gazlarının 
tutulacağı söyleniyor. Samsun halkının ağzı daha önceki azot ve bakır işletmelerinde yanmıştır. 
Hava kirliliği olmayacak denilmesine rağmen, bölgede yıllardır hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu 
santral bardağa düşen son damla olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, konuya, iktidar-muhalefet ayırımı olmaksızın Samsun'un tüm millet
vekilleri sahip çıkmıştır. Değerli arkadaşımız Tarık Cengiz Beyin evvelki gün Çevre Bakanlığına bu 
işin düzeltilmesi için yaptığı müracaata on milletvekili arkadaşımız imza koyarak katılmışlardır. 
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Sonuç olarak diyoruz ki, acil enerji krizi ortadan kalkmıştır. "Mobil santral" adı altında Sam

sun'da kurulmak istenen, çevre ve insan sağlığı açısından hayatî tehlike oluşturan, 6 numaralı fuel 
oil kullanılacak bir sabit santraldir. Samsun'da enerji açığı yoktur. Doğalgazın bulunduğu bir yerde 
fuel oilli santralın kurulması yanlıştır. ÇED raporu istenilmemesi için, yapılan düzenleme iptal edil
miştir. Samsun içmesuyunun temin edildiği barajın ve arıtma tesislerinin dibine böyle bir tesisin 
kurulması ve bunu yaparken her türlü çevre ve sağlık mevzuatının devredışı bırakılması anlaşılabilir 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında Anayasanın 56 ncı maddesini zikrettim. İlgili her
kese, Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Anayasanın 
bu amir hükmünü hatırlatıyor, Samsun'un bu yanlışlıktan Bartın ve Dalaman gibi kurtulacağı inan
cıyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demircan. 

VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Çınaroğlu da, Samsun milletvekili olarak iştirak edecekler herhalde. 
Buyurun, çok kısa efendim. 

VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Demircan'ın konuyla ilgili :epkisine katılmakla birlikte, bu konuda bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki Çakan, 13 Şubat 2002 tarihinde, konuyla ilgili 
olarak Genel Kurula bilgi vermiş, Bartın ve Dalaman'a kurulmamasını, çeşitli nedenler ve teknik 
değerlendirmeye dayandırmıştır. Bu açıklama, şahsım, Samsun milletvekillerinin çoğu, Sam
sun'daki çoğu siyasî parti teşkilatlan, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Samsun halkı 
tarafından kabul görmemiştir. 

TEAŞ'ın teknik değerlendirmeleri aynı konudaki hususlarda değişebiliyorsa, bu kurumun cid
dî olarak mercek altına alınması gereklidir. Yoksa, gerçek nedenler gizlenerek, teknik değerlendir
me kılıfıyla örtülmek mi istenilmektedir? 

Samsun'daki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, konuyla ilgili kurumlar ve şahsımın yap
tığı araştırma ve incelemelerde biz, kurulması düşünülen mobil santralların -biraz önce Sayın 
Demircan'ın da açıkladığı teknik ayrıntılarda olduğu gibi- Samsun'a, Samsun halkına son derece 
zararlı olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Hal böyleyken, bu santralların kurulmasında ısrar edil
mesini anlamak da mümkün değildir; çünkü, santrallara filtre takılsa dahi çıkacak olan gazların 
Samsun içmesuyuna karışacağı ve bu nedenle içmesuyunun kirleneceği, aynı zamanda, Samsun'da 
denize etki edecek bu kirli gazların kl ik nesline de zararı olacağı bilinmelidir. 

Burada bir konuya daha temas etmek istiyorum. Santralları kurması düşünülen firma yet
kilileri, ikna çabaları niteliğinde görüştüğü kurum, kuruluş ve odaların endişelerini bugüne kadar 
giderememişlerdir. Kurban bayramında, santralların kurulması planlanan Tekkeköy İlçesinde, muh
tarlara, firma tarafından hediye olarak: kurbanlık gönderildiği, tepkileri önlemek amacıyla rüşvet 
niteliğinde gönderilen kurbanlıkların ulaşmasında ilçe kaymakamının gayretleri, muhtarlar tarafın
dan şahsıma iletilmiştir. 

Bütün bu tespit ve değerlendirmeler ışığında, mobil santrallar, sadece Samsun'a değil, ül
kemizin hiçbir iline kurulmamalıdır; aksi halde, ilgili makamların, millete hizmet etme sorumluluk
larını suiistimal ettikleri, sadece birilerine kazanç sağlama gibi yolsuzluk suçlamalarına muhatap 
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olacakları bilinmelidir. Yine bilinmelidir ki, Atatürk'ün millî mücadele hareketini başlattığı Sam
sun'un duyarlı insanları, aynı millî mücadele ruhuyla, zehirli santralların kurulmaması mücadelesini 
de sonuna kadar sürdüreceklerdir. 

Bu düşüncelerle, ben de konuya katkıda bulunuyor, kurulmamasını istiyor ve söz verdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. (MHP, DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çınaroğlu. 

Sayın Cengiz, çok kısa efendim... 

TARIK CENGİZ (Samsun) - Tabiî efendim. 

Sayın Başkanım, öncelikle Samsun kamuoyu adına size teşekkür ediyorum. İki değerli millet
vekili arkadaşımız da konuşmalarında belirttiler; bir araştırma yaptık, bu uygulanmak istenen tek
noloji, Orta Afrika ülkelerinden sadece Çad'da kullanılıyor. Dolayısıyla, 6 numaralı fuel-oil 
yakıtının çevreye vermiş olduğu zarar herkesçe malumdur. Samsun kamuoyu bu konuda çok has
sastır. İhaleyi alan firmanın siyasî tercihleri Samsun kamuoyunu kesinlikle ilgilendirmemektedir. 
Bartın İlinde, Trabzon İlinde ve Dalaman'da yapılması planlanan; ama, oralardaki halkın tepkisi 
nedeniyle oralarda yapılmaktan vazgeçilen bu santralın Samsun'da yapılmasına kesinlikle karşıyız. 

Bir de, buradan Sayın İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyorum; ayın 16'sında Samsun halkı bu 
tepkisini göstermek üzere bir gösteri, bir yürüyüş yapmak istiyor. Bu konuda, lütfen, Samsun 
Valiliği üzerinde baskı uygulamasın ki, Samsun halkının gerçekten bu konudaki tepkisi kamuoyuna 
yansısın. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN - İçişleri Bakanına mı seslendiniz? 
TARIK CENGİZ (Samsun) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Pek anlaşılmadı da, ben onun için düzelttim. 

Evet, Sayın İçişleri Bakanı bu meseleyi tezekkür edecektir. 

Sayın Kabataş, buyurun efendim; çok kısa olmasını istirham ediyorum. 
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Samsun İlimizin bu mobil santrallar projesiyle ilgili olarak 

yaşadığı aşırı duyarlılığı ve karşı karşıya bulunduğu aşırı riski gündeme getirdiler. Gerçekten, Sam
sun, tarım potansiyeli ve doğal güzelliğiyle zaten var olan kirlenme risklerine bir yenisini maalesef 
ekletme riskiyle karşı karşıyadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı çok önemli bir yanlışın için
dedir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin başka noktalarında -Bartın'da, Dalaman'da-
gerçekleştiremediği mobil santral projesini Samsun'a kaydırmıştır. Samsun'daki birtakım özel iliş
kiler, kamudan kaynaklanan ilişkiler değerlendirilmektedir. Kamu arazisi bir şekilde özel olarak bu 
santrallar için hazırlanmıştır. Bu santralların doğaya ve Çarşamba Ovasındaki tarıma, Samsun hal
kının sağlığına, içmesuyuna zarar vereceği kesin, açık ve net bir gerçektir. Bunu, devletin resmî 
kurumlarının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Çevre Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının bir 
yönetmelik değişikliğiyle yok sayması tümüyle yanlıştır. İlgili bakanlıkları, sorumlu bakanlıkları, 
Samsun halkının sağlığını, Samsun'un çevresini, tarımını birinci derecede tehdit eden ve kamu eliy
le yaratılmış bu çağdışı, çevre düşmanı iki önemli projenin yapımını durdurmaya davet ediyorum. 

Ben de, diğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte, Samsun halkının duyarlılığını, Yüce Meclis
te sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen, devletin sorumlu kurumlan, Samsun'u bu büyük riskten 
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kurtarma konusunda hareket etsinler. Devletin şeffaflığı bize lazım, kurumların şeffaflığı lazım, 
yapımcı firmanın, çevreye etkisi yoktur görüşleri ve propagandası hiçbir şey ifade etmiyor. Çevreye 
bu santralların zarar verip vermediği meselesinin sistem içinde nasıl ölçüleceği bellidir. Bu ölçüm 
yapılmadan, ÇED raporu ortaya konulmadan, alelusul ve gizlice, bu iki büyük santralın 100 artı 
100, 200 megavatlık santralın 6 numaralı fuel-oille çalışmak üzere Samsun'da kurulmasının hiçbir 
ekonomik gerekçesi yoktur. Samsun, fuel oil üreten bir merkez değildir. Samsun, elektriğe muhtaç 
bir il değildir; Samsun, sadece yapımcı firma için yaratılmış fırsatlar dikkate alınarak, 1998'deki 
Bakanlar Kurulu kararının işletilmesinde ve müteahhitlerin ödüllendirilmesinde bir üs olarak seçil
miştir. 

Burada, bu hususa işaret ediyor ve ilgili kurumları, tekrar, Samsun'la ilgili bu çok duyarlı 
konuda daha hassas davranmaya ve bu projeyi bir an önce durdurma konusunda girişimde bulun
maya davet ediyor, hepinize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kabataş. 

Sayın Açıkgöz, buyurun efendim. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu konuya hassasiyetle eğiliyorum. Samsun halkının sağlığın
dan hiçbir şey daha önemli değildir. Bu konuda, kaldı ki, biz, sabahleyin on parlamenter ar
kadaşımız, Çevre Bakanımıza yazılı bir dilekçeyle başvurduk. Çevre Bakanımız, sağ olsun, teşek
kür ediyoruz, bu konuyla ilgileniyor, talimat da verdi. Gerçekten, Samsun'da, Çarşamba Ovasında, 
böyle hava kirliliği yaratan, adı mobil; ama, aslında mobil olmayan, sabit, 200 megavatlık iki san
tralın kurulmasını biz de istemiyoruz. 

Tüm Samsun halkı adına, hem Sayın Çevre Bakanıma hem diğer arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum; sağ olun Sayın Bakanım. 

BAŞKAN- Efendim, teşekkür ediyorum. 

Enerji Bakanı adına, Sayın Bakan cevap verecekler. 
Çevre Bakanımız da söz istedi; ama, iki bakana söz veremediğim için, belki, yerinden bir 

ifadede bulunurlar. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, Sayın Çevre Bakanına da söz verin; onu da ilgilen
diriyor. 

BAŞKAN- Efendim, onu bilmem; bizim hakkımız bir tane. 
TURHAN GÜVEN (İçel)- Efendim, hükümet cevap verir... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Samsun Milletvekilimiz Sayın Ahmet Demircan'ın, Samsun İline kurulması kararlaştırılan mobil 
santrala ilişkin yapmış olduğu gündemdışı ve Sayın Çınaroğlu, Sayın Cengiz, Sayın Kabataş ve 
Sayın Açıkgöz'ün de yerlerinden yaptıkları açıklamalara cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Bilindiği üzere, 16.3.1998 tarih ve 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TEAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından tespit edilecek yerlere mobil santralların kiralanması ve hizmet alımı yoluy
la işletilmesi yetkisi TEAŞ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda 100 megavat gücünde, 
Batman, Bartın-Cide, Finike, Fethiye, Dalaman ve 130 megavat gücünde, Kırıkkale mobil santral-

- 1 2 -



T.B.M.M. B : 70 6 . 3 . 2002 O : 1 

lan için ihaleye çıkılmıştır. Mülkiyeti özel sektöre ait olan bu santralların kiralanarak hizmet alımı 
yoluyla işletilmesinden amaç, kamu yatırımlarının finansman teminindeki güçlükler gözönünde 
bulundurularak, acil enerji ihtiyacının en kısa sürede karşılanmasıdır. 

Santrallar 5 yıllığına kiralanmış olup, sözleşme süresi sonunda "ihtiyaç gerekçelerinin ortadan 
kalkması halinde üretimlerine son verilmesi veya Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün talebi 
halinde, ihtiyaç duyulan bir başka bölgeye kaydırılması" hükmü, şartname ve sözleşmelerinde yer 
almaktadır. 

Santrallar, mobil tanımlamasına uygun olarak, her biri, 17,5 megavat kurulu güce sahip dizel 
jeneratör gruplarından oluşmaktadır. 

Bu nedenle, sözleşmelerinde belirtildiği gibi, ihtiyaç halinde yer değiştirilmesi mümkündür. 
Daha önce Bartın ve Dalaman'a konuşlandırılması planlandığı halde, çeşitli nedenlerle, kararlaş
tırılan yerlere tesis edilemeyen bu santralların, yapılan teknik değerlendirme neticesinde, Samsun 
İline konuşlandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu teknik değerlendirmede, sistem yüklerinin 
yoğunluğu, enerji talebi, iletim sisteminin uygunluğu, fiziksel konuşlandırma ve enterkonnekte sis
teme bağlantı kolaylığı gibi kriterler baz alınmıştır. 

Mobil santral olarak tanımlanan santral, dizel jeneratör grupları ile yardımcı teçhizattan oluş
maktadır. Dizel motorların yeni teknolojileri gereği, verimliliği artırmak amacıyla, yakıtın yüksek 
ısıda yakılmasına bağlı olarak, egzoz gazı, diğer teknolojilere göre daha temizdir. Motorların bu 
özelliğinden dolayı, birçok Avrupa ülkesinde, bu santrallar, genelde, ilave bacagazı arıtma tesisi 
kurulmadan çalıştırılmaktadır. 

Türkiye'de, mevcut yasalara göre, gücü 150 megavat ve üzerinde olan santrallar için ÇED 
raporu alınması zorunludur. Kurulacak santralların her biri toplam 100 megavat gücünde olmasına 
rağmen, çevre ve insan sağlığının korunması yönünde gerekli hassasiyet gösterilmiş ve santralların, 
Türk çevre mevzuatına uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bacagazı arıtma tesislerinin -desül-
fîlrizasyon, denitratlaştırma- santrallarla birlikte devreye alınması hususu şarta bağlanmıştır. Fir
malarla imzalanan sözleşmelere göre, bacagazı arıtma tesisleri santralla birlikte tamamlanmayan 
veya işletme safhasında arıtma tesisi çalıştırmayan santrallar kesinlikle devreye alınmayacak ve bu 
kapsamda üretilmeyen enerjiden dolayı, firmaya, ağır para cezaları uygulanacaktır. 

Kurulacak arıtma tesisinde, denitratlaştırma için katalizör filtre ve desülfürizasyon için sulan
dırılmış toz kireç taşının, egzoz gazı üzerine püskürtülmesi metodu kullanılmaktadır. Bu şekilde, 
kimyasal reaksiyonla bacagazı içerisindeki zararlı maddeler çökertilmekte ve atık olarak sadece al-
çıtaşı üretilmektedir. Üretilen alçı -çimento, alçıpan, kartonpiyer vesaire gibi- yapı sektöründe ham
madde olarak kullanılmakta ve ekonomik değer taşımaktadır. Bu nedenle, katı atık olarak atılması 
söz konusu değildir. Çevrimden geri kalan su, tekrar, kapalı devre olarak aynı sistemde kullanılmak
tadır. Herhangi bir tehlikeli kimyasal madde filtre sisteminde kullanılmamaktadır. 

Bacagazının dışında, santral, tamamen kapalı devre çalışmaktadır. Santralın soğutulması, hava 
fanları ve kapalı devre radyatör sistemi vasıtasıyla yapılacağından, herhangi bir su kaynağına -akar
su, göl, deniz- sıcak su veya bir başka kimyasal atık verilmesi mümkün değildir. 

Santralda kullanılan 6 numara fueloil, ithal doğalgaza alternatif, rafinerilerimizin tabiî 
ürünüdür ve ülke içerisinde başka türlü değerlendirilemeyen ucuz bir yakıttır. Kömür gibi herhangi 
bir katı atık ve kül çıktısı yoktur. Kimyasal yapısı gereği ortaya çıkan kirletici etkileri de, yukarıda 
anlatılan demirnitrat ve demirsülfat arıtma tesisleriyle, sorunsuz olarak giderilmektedir. Santralda 
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kullanılan yakıt ve yağ, tamamen kapalı sistemlerde seperatörlerle temizlenmekte olup, seperatör 
atıkları da, atık arıtma sistemleriyle, tekrar, geri kazanılmaktadır. 

Santralın gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için hava emişleri ve egzozlarda kullanılmak 
üzere şehir tipi susturucular planlanmıştır. Soğutma fanları, düşük devirli ve olabildiğince sessiz 
seçilerek, ses yalıtımları yapılmıştır. Dizel grupların olduğu ünitede maksimum ses izolasyonu sağ
layan kaplamalar kullanılacaktır. 

Bu santrallar, uluslararası teknik standartlara uygun olarak yurt dışından sağlanan devlet ih
racat kredileriyle kurulmakta olup, söz konusu bu kuruluşlar, kredi vermeden önce, tesisin, çevreye 
zarar verip vermediğini araştırmakta ve buna göre kredi onayı vermektedir. Bu konu, çevre açısın
dan ayrı bir güvence teşkil etmektedir. 

VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının konuşma metninin aynısını okuyor. 

DEVLET BAKANI EDÎP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Bütün bu sayılan hususların 
yanında, söz konusu tesisler, Türk çevre mevzuatında tanımlanan yaptırımların uygulanması 
konusunda, mevzuatta adı geçen denetim mercilerinin denetimine de açıktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Çınaroğlu, anlıyorum, ama, affedersiniz, Sayın Bakan, hükümet adına 
konuşuyor. 

VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Hayır Sayın Başkan... Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
daha önceki konuşma metninin aynısını okudu Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Sayın Bakanımız aynısını okumaz, aynı düşüncelerle, aynı mütalaasını verdi efen
dim, ben karışamam, böyle bir yetkim yok ki. 

KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Efendim, Sayın Bakana soru sorabilir miyiz? 
VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Efendim, bu, istenen açıklamaları getirmiyor. Sayın 

Bakanın yaptığı aynı konuşma, burada tekrar ediliyor. Biz, istemiyoruz bu santralları. 

KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Bütün bunlar niçin ÇED raporuna yazılmıyor. 
VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Yani, hükümetin ve Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanının duyarlı olması lazım. 

KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Beyanla olacak işler değil, devletin resmî sisteminin olması 
lazım. 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğümüzde böyle bir usul yok. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bir de Çevre Bakanı var efendim. 
AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Çevre Bakanı da görüşünü bildirsin. 
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Çevre Bakanı, niçin, ÇED raporu düzenlenmesi konusunda ıs

rar etmiyor bu kadar önemli bir projede. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bakanlar Kurulunda ihtilaf var efendim. Çevre Bakanı 

bu konuda ne diyor?.. 

BAŞKAN - Efendim, böyle bir imkânım yok. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, böyle bir imkânım yok. 
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AHMET DEMÎRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Çevre Bakanı yerinden bildirsin... 

TARIK CENGİZ (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Çevre Bakanımız söz istiyor. 

BAŞKAN - Sayın Cengiz, imkânım olsa yaparım yani... İstirham ederim... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, bakınız, ben, bir konuyu arz etmek istiyorum: 
Bundan takriben üç hafta önce, burada, gündemdışı olarak yaptığım konuşmaya, o gün Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanımızın verdiği cevabın özeti yapıldı şurada, kısaltıldı; ama, aynı konuşma... 

BAŞKAN - Hükümetin fikri aynı demek ki! 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Lütfen... Ama, bakın, ondan sonra akademik çevrelerin 
raporları var. Çevre Bakanımız burada... ÇED raporumuz neden değiştirilmiş? Yani, 200 megavat 
ve daha fazlası için gerekliydi deniliyor. Samsun suyunun kirlenmesine ve 1 000 000 insanın 
ölümüne imkân tanıyacak bir uygulama yapılıyor. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, aynı hislerle doluyum. Doğru söylüyorsunuz; ama, Sayın Bakan, 
hükümet adına açıklama yaptı efendim. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkanım, o zaman, lütfen, işin ilgilisi Çevre 
Bakanımız açıklama yapsın. Ben, Samsunlular adına, Çevre Bakanını açıklama yapmaya davet 
ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, siz, deneyimli bir milletvekilisiniz... Ben, İçtüzüğe göre idare 
ediyorum; fakat, Samsun, çok önemli bir badireyle karşı karşıya diye, her gruptan bir sayın millet
vekiline 2'şer dakika söz verdim. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Samsun, Çevre Bakanını dinlemek istiyor... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri topyekûn olmuş bir şeyi ifade ediyorlar, hükümet üyesi de ay
nen cevap veriyor. Yapacak başka bir şey yok! 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ben, şimdi, Sayın Çevre Bakanına, buradan, bir soru sormak 
istiyorum; eğer müsaade ederseniz. 

BAŞKAN - Efendim, edemiyorum... İstirham edeyim efendim... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Yani, Samsun suyuna... 

BAŞKAN - Efendim, Samsun'a canım feda; ama, İçtüzük de var yani!.. Olmaz... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

VEDAT ÇINAROĞLU (Samsun) - Çevre Bakanı söz istiyor... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Çevre Bakanı söz istiyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, böyle bir hakkı yok ki Sayın Bakanın... İstirham ediyorum... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Çevre Bakanı burada açıklama yapsın, desin ki "suya 

zararı yoktur" biz de kana kana içelim bu sudan. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, bir Sayın Bakan konuşma talep ediyor. 

BAŞKAN - Efendim, bu hükümette 37 bakan var, 37 bakan da konuşmaya kalkarsa, ben nasıl 
idare edeceğim Meclisi?! İstirham ederim efendim... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkanım, bu işi... 
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BAŞKAN - Efendim, ikinci söz isteyen arkadaşımdan sonra Çevre Bakanı söz istesin, kullan
sın. Her şeyin bir usulü var. Efendim, istirham edeceğim... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Tamam... 

VEDAT ÇINAROGLU (Samsun) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan bir iki cümle söylesin... 
Müsaade edin... 

BAŞKAN - Hayhay Sayın Çınaroğlu... 

Gündemdışı ikinci söz, kamu bankalarında çalışan personelin özlük hakları ve Bankacılık 
Yasasındaki değişikliklerle ilgili söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Süha Tanık'a aittir. 

Buyurun Sayın Tanık. 

2. - İzmir Milletvekili Süha Tanık 'in, kamu bankalarında çalışan personelin özlük hakları ve 
Bankacılık Yasasındaki değişikliklere ilişkin gündemdışı konuşması 

SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis Başkanlığına yaptığım 
müracaat, kamu bankalarında çalışan personelin özlük hakları ve Bankacılık Yasasındaki bazı 
değişikliklerle ilgili. 

BAŞKAN - Sayın Tanık, bir dakika sözünüzü kesiyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, anlaşılan, milletvekili arkadaşlarımı istemeyerek kırdım; ama, İçtüzük 
bunu icap ettirdiği için. Ancak, size bir kolaylık yapacağım. 

Efendim, Kahramanmaraş milletvekilimiz, çevre sorunlarıyla ilgili bir konuşma talep etmişti. 
Sayın Avni Doğan'dan sonra, Sayın Bakan hem buna hem de Avni Doğan Beye cevap vermiş olur. 

Sayın Süha Tanık, buyurun efendim. 

SÜHA TANIK (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, kamu bankalannda çalışan personelin özlük haklan ve Bankacılık Yasasın
daki bazı değişikliklerle ilgili olarak Meclis Başkanlığınızdan istediğim söze olumlu cevap ver
diğiniz için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; inanın, bugün, bu konuşmayı burada yapmak üzere 
huzurunuza geldiğim şu ana kadar, konuşmamın hangi bölümünden, nasıl başlamam gerektiği 
konusunda, daha, kesin bir olguya sahip olamadım. O kadar önemli bir konuyu gündeminize getir
meye çalışıyorum ki, eğer, bu konuya, siyasî hüviyetim yönünden bakarsanız, siyasî partim yönün
den bakarsanız, size, siyasî partimin, Anayasa Mahkemesine gittiği 4743 sayılı Yasanın bazı mad
delerinin iptali konusuyla ilgili bilgi vermem gerekiyor; ama, konunun, kamu bankalannda çalışan 
ve özlük haklarına ve ülkeye sahip çıkmayı hedeflemiş personelle, 16 000 personelle ilgili yönün
den bakmam gerekirse, o zaman, daha farklı boyutlarda- anlatmam gerekiyor. Halk Bankası ile 
Ziraat Bankasının, Türkiye'deki bu iki köklü bankanın kapatılmasıyla ilgili vatandaşta oluşacak 
olan isyanın sesini size duyurmam açısından, konunun neresinden başlayacağıma şaşırmış vaziyet
teyim. 

Bakın, isterseniz, şöyle bir noktadan başlayayım: Buradan, kamu bankalarında çalışarak, 
şerefiyle, namusuyla, ülkesine, kıt kanaat aldığı maaşla hizmet eden bir banka müdürünün vefatıy
la ilgili; 49 yaşında, Adana Yumurtalık Şubesi Müdürü Ahmet Mertoğlu'nun vefatıyla ilgili... Ken
disine, buradan, Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. 

Sıkıntı, Sayın Müdürün, makamında, bir kalp sektesiyle hayata gözlerini yummasına sebep ol
du. 
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Şimdi, şu anda, televizyonlarının başında, yüzlerce kamu personeli, banka müdürü, bu konuy
la ilgili gelişecek, Meclisin vereceği kararın ne olabileceği ve Doğru Yol Partisinin Anayasa Mah
kemesine götürdüğü 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun maddelerinden kendilerini nasıl soyut
layacakları konusunda beklenti içerisindeler. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; ben, İzmir Milletvekiliyim; huzurunuza, İzmir'den 
gelerek çıktım. Tabiî, İzmir Milletvekili arkadaşlarımın fevkalade dikkatini çekerek, burada değin
mek istiyorum. Şu anda, kendi seçim bölgelerinde, Bayındır'da, Kiraz'da, Dikili'de, Kınık'ta, Bey
dağ'da, Menemen'de, Eski İzmir'de, Yenişehir'de, Çankaya'da, Merkez Cumhuriyet'te, Kemeral-
tı'nda ve Kordon'da şubeler kapanmıştır; Halk Bankası tarafından, kapatılması konusunda karar 
alınmıştır. 

Ben, bunu İzmir Milletvekili olarak söylerken, Denizli Milletvekili arkadaşım kalkıyor, Deniz
li Tavas'ta kapatılan banka şubeleriyle ilgili söylüyor. Ben, bunu buradan söylerken, Balıkesir Mil
letvekili arkadaşım kalkıyor, Balıkesir'de kapatılan Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerini söy
lüyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Giresun, Giresun... 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - İsparta, İsparta... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sakarya efendim, Sakarya... 

SÜHA TANIK (Devamla) - Trabzon'dan, Adana'dan, Manisa'dan, Giresun'dan arkadaşlar bunu 
söylüyorlar. (DYP sıralarından alkışlar) Yani, buradaki olay, sizin bildiğiniz boyutların üzerinde. 16 
000 personel... 

BAŞKAN - Sayın Tanık, "bütün Türkiye" demek lazım. 

SÜHA TANIK (Devamla) - Efendim, bütün Türkiye... 

Ben de, o zaman, diyorum ki: Sayın milletvekilleri, kalkın, sesinizi yükseltin de, Sayın Baş
bakana söyleyelim. Sayın Başbakanım, bu kapatma kararından, Bakanlar Kurulunda verdiğiniz şu 
bankalarla ilgili kapatma kararından vazgeçiniz. Lütfen bir kere geri adım atınız Sayın Başbakanım 
diyelim. (DYP sıralarından alkışlar) 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sen niye oy kullandın?! 

SÜHA TANIK (Devamla) - Şimdi, bakınız, şu anda, Sayın Başbakanın vermiş olduğu karar 
çerçevesinde, Bakanlar Kurulu kararıyla, her gün 25 tane banka şubesi kapatılmakta ve Türkiye 
genelinde 897 tane şube kapatılmakta... 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Sayın Tanık, buraya bak, bu ilana bak!.. 

SÜHA TANIK (Devamla) - Vatandaş, onun hesabını, sizden daha çok soracak. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayınız efendim. 

SÜHA TANIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, bu 57 nci koalisyon hükümetine oy 
veren tüm milletvekillerine, vatandaş, sandıkta, seçim günü hesap soracak. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Buraya bak, buraya! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayın. 

Mecliste pankart açmak yasak efendim. 
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SÜHA TANIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, ben kendi konumla ilgili 
gündemdışı konuşmama devam edeyim. 

Sayın milletvekilleri, ben, bir İzmir milletvekili olarak, bu konuda, İzmir'de, Halk Bankası ve 
Ziraat Bankası personelinin bana ilettiği rahatsızlığı sizin huzurunuza getirmeye çalışıyorum. 4743 
sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun karşısında, ben, bir parti tutumu içerisinde, İzmirli olmak üzere, yurdumuz
daki tüm vatandaşlarımızın, çalışanların, çiftçilerin, esnafın, bankalarla iş yapan herkesin ve çok 
sahip çıktığımız reel sektörün temsilcilerinin bu konuda fevkalâde rahatsız olduklarına ilişkin -
telefonla, faksla ve makamıma ziyarete gelerek- şikâyetlerine muhatap oldum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanım; esasında, kamu bankaları, özel hukuk hükümlerine tabi 
de olsa, birer kamu bankası ve sermayelerinin tamamı Hazineye ait olduğu gerekçesinin unutul
maması gerekir. Bu noktada, yönetimden beklenen banka bilançolarındaki bozulmaların gideril
mesi, çağdaş bankacılık ilke, kural ve tekniklerinin ve de teknolojinin uygulanması, yine, bünyeye 
uygun organizasyonel yapının hayata geçirilmesi ve bu süreçte, personelin katılımının sağlan
masıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
SÜHA TANIK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Kamu bankalarının, son bir yılda, temel sorunu, sanki personelmiş gibi gösterilmektedir. Per

sonelin zorla sözleşmeye geçirilmesi esas alınmıştır. 
Bakın, bana gelen banka müdürü arkadaşlarım, aldıkları maaştan çok düşük miktarda olan 

maaş karşılığında sözleşmeye geçtikleri takdirde, kendilerine yüksek maaşlar teklif edildiğini söy
lemektedirler; ama, bir vatandaş, bir kamu sektörü çalışanı bilinci içerisinde böyle bir sözleşmeyi 
kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, sayın 57 nci koalisyon hükümetine destek veren milletvekili arkadaş
larım; lütfen, Sayın Başbakana, bu konuda, bu kamu personeline sahip çıkması konusunda gerekli 
desteği sağlaması talebinin iletilmesini, özenle, Meclisteki tüm milletvekili arkadaşlarımdan rica 
ediyorum. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kırkpınar, biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde pankart açmak yasak. Vatan

daş açınca hapse giriyor, biliyorsunuz. Siz de yapmayın. 
YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Pankart değil efendim, Sayın Süha Tanık'ın ilanı. Süha Beyin 

dışındaki İzmir milletvekilleri aranıyormuş; fakat, "wanted"la aranıyormuş. 
BAŞKAN- Efendim, anladım da, o, pankart sınıfına giriyor benim anlayışıma göre. İçişleri 

Bakanı duymasın. 
YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Pankarta girmez efendim. 
BURHAN BIÇAKÇIOĞLU (İzmir)- Afiş... Afiş... Gazete kupürü... 
BAŞKAN- Peki, afiş olsun. 
Sayın Bakanım, biraz evvelki konuyu biz başka bir formüle bağladık. Üçüncü arkadaşımız 

konuşacak. Zaten onun konuşması da çevreyle, insan sağlığıyla ilgili. Samsun konusu da buna bağ
landı, ona göre hareket edeceğiz. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)- Sayın Başkanım, söz istemiştim. İzin verirseniz, 
katkıda bulunacağım iki cümleyle. 

Sayın Başkanım, Tavas Kızılcabölük'te de Halk Bankası şubesi kapandı, olaylar çıktı. Burada, 
hükümet temsilcisini ikaz etmek istiyorum. İki cümle söyleyeceğim izin verirseniz. 

Olaylar, çok ciddî boyut kazandı; herkesi ilgilendiren, bütün Parlamentoyu, milletvekillerini il
gilendiren hale geldi. Eğer bu bankaların kapatılması devam ederse, önümüzdeki günlerde ciddî 
olaylar vuku bulacak. Tavas'ta, Kızılcabölük'te bütün siyasî partilerin tabelaları yerinden sökülerek 
yerlere atıldı, yerlerde sürüldü, ayaklarla ezildi. Bu ciddî bir olaydır. İkaz ediyorum... 

BAŞKAN- Efendim, mesele anlaşıldı. Teşekkür ediyorum efendim. 

Gündemdışı üçüncü söz, insan sağlığına zarar veren etkenler konusunu ve bu zararların Kah
ramanmaraş İli ve ilçelerine yansımasını ifade etmek isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Doğan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan 'in, Kahramanmaraş İli ve ilçelerindeki çevre 
kirliliği ile Afşin Elbistan Termik Santralının yol açtığı hava kirliliğine ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin 'in cevabı 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu ve 20nci 
Yüzyıllar, teknolojinin süratle geliştiği yüzyıllardır. Tabiî, dünyanın gündemini, bu yüzyıllarda, tek
noloji belirlerken, daha geç zamanlarda, gelişen teknolojinin, çok ciddî çevresel sorunlara yol aç
tığı da anlaşıldı ve bütün milletler, bütün dünya toplulukları, çevresel sorunlar konuşurla ciddiyetle 
eğilmeye başladılar. 

İnsan sağlığını birinci unsur olarak almayan dünyada hiçbir millet yoktur, hiçbir devlet yoktur, 
Ancak, üzülerek söylüyorum ki, çevre bilinci Türkiye'de çok geç devreye girdi.. Hallĉ  çevre .bilin
cine sahip olmasına rağmen, devlet, bunu, uzun zamandan beri, birinci mesele olarak ele almamaya 
devam ediyor. 

Biraz önce, değerli arkadaşım, santralın Samsun'a vereceği zararlarla ilgili konuştu. Tabiî, dev
letin görevi "hayır efendim, hiçbir zarar vermiyor" demek değildir; devletin görevi, bu ülkeyi ener-
jisiz bırakmak da değildir. Bir gerçek var, Samsun Çakmak Barajına zehir dolacak; bu kesin yani. 

Şimdi, diğer bir konu, Türkiye'nin elektriğinin önemli bir bölümünü sağlayan, yanılmıyorsam 
üçte l'ine yakınını sağlayan Afşin Elbistan Termik Santralıdır. 

Değerli arkadaşlar, kar, dünyanın her tarafına bembeyaz yağar. Kar, edebiyatta temizliğin, 
temizlenmenin simgesidir; ama, Afşin Ovasına, Elbistan Ovasına yıllardır, kar, siyah yağar. Karın 
beyaz olduğunu Elbistanlı ve Afşinli çocuklar bilmezler; çünkü, dünyanın en büyük termik sandal
larından birisi, yanılmıyorsam ikinci büyük termik santral orada. Türkiye'nin en büyük termik san
tralı -dünyanın en hantal teknolojisi- oraya, yirmidört saat, dört bacadan sülfürikasit savurur, kül 
savurur. Afşin-Elbistan Ovası, kar yağdığı zaman simsiyah olur. 

Garip bir şey, şimdi, yeni, daha büyük bir ünite yapılıyor. Onun meydana getireceği sorunlar 
daha başka; ama, bu iki ilçe hava kirliliğini ölçecek bir cihaza da sahip değil. Çevre Bakanlığının 
gezici bir aracı vardı, o da yıllardır bozuk, çalışmıyor. Biz, Sayın Çevre Bakanımızdan, iki yıldır, 
bu iki büyük ilçenin hava kirliliğinin ölçümü için bir cihaz istiyoruz, almayı başaramadık. 
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Devlet, 500 000'e yaklaşan nüfusun üzerine sülfürikasit yağdırıp, oranın hava kirliliğinin han
gi boyutta,olduğunu ölçmekten aciz değil. "Efendim, ödenek yoktur, şöyle yapacağız, böyle 
yapacağız.." Bu, bir çözüm değil. 

Ceyhan Nehri 5,3 metreküp/saniye su akıtıyor. Bunun takriben yarısını şeker fabrikası alıyor, 
1,5'ini (A) ünitesi alıyor, 1,5'ini de doğduğu yerden (B) ünitesi alacak. Ceyhan Nehri haritadan 
siliniyor. Açık söyleyeyim, Ceyhan Nehri, Türkiye'nin çok önemli bir nehri haritadan siliniyor. 
Mesela 3 kilometre aşağıdan alsa, orada suyun debisi 10 metreküp/saniyeye çıkıyor, hiçbir şey ol
mayacak; ama, anlayışı müteahhitlere göre ayarlarsanız, sıkıntı büyük olur. 

Şu an (B) ünitesinin yapımı devam ediyor. (B) ünitesi gene dört bacalı olacak. Tabiî, iyi bir tek
noloji, (A) ünitesi kadar çevreye büyük zarar vermeyecek; ama, Türkiye'nin dördüncü büyük 
ovasını da tarım alanı olmaktan çıkarıyor. 

Elbistan Ovası Türkiye'ye feda olsun, Afşin Ovası Türkiye'ye feda olsun. Afşinli bu bilinçte, 
Elbistanlı bu bilinçte; ama, bakın, bir şey söyleyeyim; şu an o ünitenin yapımıyla ilgili olarak orada 
1 700 işçi çalışıyor, 1 350'si Afşin ve Elbistan'ın dışından alınmış, siyasî iradenin baskısıyla alın
mış, orada bir zorba müdürün ödenek tehdidiyle bu yapılmış. Geçtiğimiz yıl, bu konuda bir arbede 
çıkmış, bir kişi ölmüş. Şimdi, nisanda 2 000 kişi yeniden alınacak. Eğer, bu eylem devam ederse, 
ben açık söylüyorum, Enerji Bakanını buradan uyarıyorum, orada çok büyük olaylar olur. Orada 
çalışan işçiler, bir şekilde, Afşin'den ve Elbistan'dan alınmalıdır ve orada gerilim yaratan o müdür, 
Ali Çiftçi midir, nedir, görevden alınmalıdır bir kere, kesinlikle; yoksa, insanlar toprağını kay
bedecek, insanlar kanser olacak; ama, siz, başka yerden işçi getireceksiniz!.. Afşin, Elbistan taşların 
bağlandığı yer olamaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, sözünüzü kesmemiştim; ama... 

Süre verecektim... 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Sağol Başkanım, alicenaplığınız için teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Estağfurullah. 

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Her iki konuda da cevap vereceksiniz değil mi efendim? 

ÇEVRE BAKANI FEVZİ AYTEKİN (Tekirdağ) - Evet Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Samsun'da yapılmakta olan, yüzergezer santral 
dediğimiz elektrik santralıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani, Çevre Bakanlığı bu konuda ne 
yapıyor; ama -beni en çok sevindiren olay- on Samsun milletvekilinin, çevreye olan duyarlılığı ve 
bunu gündeme getirmeleri beni gerçekten çok memnun etti; onları yürekten kutluyorum. (Alkışlar) 

Tabiî ki, her iki konuşmacımıza da cevap verirken, Samsun İlinde kurulması planlanan mobil 
santral, Tekkeköy sınırları içerisinde bulunan Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştirme kap
samında satılan 3 695, 3 696 sayılı kadastral parseller üzerinde kurulacaktır; yani, bu parseller, 
Özelleştirme İdaresinden alınmış, onların üzerinde kuruluyor. 

Mobil santralların kadastral sınırlarının 400 metre kuzeyinde Karadeniz, 1 kilometre batısında 
Karadeniz Bakır İşletmesi Fabrikası ve sosyal tesisleri, 4 kilometre doğusunda tabiatı koruma alanı 
olarak belirlenen 86 hektarlık Hacıosman Ormanı, 650 metre güneyinde meskûn mahal sınırı; yine, 
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santralın 1 kilometre güneyinde Samsun-Trabzon Karayolu, Samsun İlinin içmesuyunun sağlandığı 
Çakmak Barajına yaklaşık 17 kilometredir. 

Kirletici vasfı yüksek tesisler kapsamında olan -bunu belirtiyorum; lütfen, çok iyi dinlemenizi 
istiyorum- mobil yüzer santralların bacalarından çıkan kirletici gaz ve tozlar, Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliğinin ilgili hükümleriyle sınırlandırılmış olup, buna uymayan santrallar mut
laka devredışı bırakılır. Onun için, değerli milletvekillerimin birlikte imzaladıkları ve tarafıma 
müracaat ettikleri dilekçe doğrultusunda, Samsun Çevre İl Müdürlüğümüzün gerekli çalışmaları 
başlattığını belirtmek istiyorum. Ayrıca, Çevre Koruma Genel Müdürümüze talimat vererek, bizzat 
bir ekiple birlikte Samsun İline gidip, oradaki tesisin bilgilerini almalarını istedim. 

ÇED kapsamında değil. Neden değil? 150 megabaytm altında yapılan bu gibi santrallar ÇED 
için müracaat etmiyorlar; ama, bir Malî Çevre Kurul kararı var. Lütfen, Samsun Milletvekilleri, 
bunu çok iyi dinlesinler. Bu santralın orada kurulması, Malî Çevre Kurulu kararıyla; yani, Samsun 
Valisi başkanlığındaki kurulla oluyor. Oradaki kurul kararı, çeşitli bakanlıkların il müdürlerinin 
kararıdır. Bu karar -şu anda yapının ne durumda olduğunu bilmiyorum; ama- tekrar gözden 
geçirilebilir. Onun için, bu arkadaşlarımızla mutlaka temas edilmesi lazım. Bu yatırıma karar 
verilirken, ne amaçla yapıldığını özellikle belirtmeleri gerekiyor. Ha, biz, bu yatırımlara asla karşı 
değiliz, milletvekillerimiz de değil. Keşke, doğalgazla çalışan santral statüsüne girebilse. İşte, bunu 
sağlayabilirsek -ki, çabalarımız bunun için- başardığımız takdirde, Samsun İlindeki kirlenme ber
taraf edilecektir. 

TEAŞ Genel Müdürlüğünden Bakanlığıma ulaşan bilgilere göre, TEAŞ Genel Müdürlüğünün 
mobil yüzer santrallar için hazırladığı şartnamelerde ve imzalanmış olan sözleşmelerde, Türk çev
re mevzuatında tanımlanmış bulunan tüm deşarj, emisyon ve gürültü kirliliği kriterlerine uyum ve 
denetim zorunluluğu getirdiklerini belirtiyorlar. Tabiî, ancak santral çalıştıktan sonra bunlar, bu 
denetimler yapılabilir. Teknik olarak proje içerisinde olabilir; ama, uygulama çok önemlidir. O yüz
den, biz, Çevre Bakanlığı olarak bu santralın gelişmelerini yakinen takibe aldık. Değerli milletvekil
lerimiz de bize bu konuda katkı, destek sağlarlarsa çok memnun olacağımı ifade ediyor; bu 
konudaki görüşlerimi belirttikten sonra, Kahramanmaraş İlimizin sorunlarını dile getiren Değerli 
Milletvekilimiz Avni Doğan'a cevap vermek istiyorum, 

Kahramanmaraş çevre sorunları... Son yıllarda hızla sanayileşmekte olan Kahramanmaraş 
İlinin sanayi ve kent atıksuyu hiçbir işleme tabi tutulmadan, Aksu, Erkenez Çayları ile Sır Barajı 
Gölüne, yani, Ceyhan nehir yatağına boşaltılmaktadır. Sanayi atıklarının ön arıtmaya tabi tutul
madan yerüstü sularına verilmesi sırasında, sıvı atıkların birçoğu, yeraltı sularının da kirlenmesine 
neden olmaktadır. 

Ayrıca, yeraltı sularımızı kirleten en önemli kriterlerden biri de tarım ilaçları ve gübrelerdir. 
Sanayi tesislerine arıtma sistemleri kurdurulması yönünde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Bakan
lığımız genelgeleri doğrultusunda, çevre il müdürlüğünce gerekli uyanlar yapılmıştır. 

Kentsel atık sular 5 000 litre/saniye olup, arıtma tesisi proje aşamasındadır. Bertaraf yöntemi, 
düzensiz depolama yapılmaktadır. Üretilen katı atık belediye tarafından toplanmakta ve şehir mer
kezine 5 kilometre mesafede tarım alanlarının ortasından Erkenez Nehri kenarına dökülmektedir. 
Söz konusu saha, yaklaşık 15 hektar büyüklükte olup, 1993 yılından beri kullanılmaktadır. Sahada 
hiçbir önlem alınmamıştır; sızıntı suları Erkenez Nehrine karışmaktadır. Saha, tel çitle çevrilmek
le birlikte, görevli hiçbir eleman yoktur. 

Katı atıkların düzenli depolanması için 4 alternatif alan seçilmiş olup, alternatif sahaların in
celeme ve değerlendirmelerini müteakip belirlenecek olan katı atık düzenli depolama tesisine iliş-
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kin ÇED sürecinin başlatılması için Bakanlığımıza başvurulmuştur. Katı Atıkların Kontrolü Yönet
meliği doğrultusunda yürütülen kato depozito uygulaması kapsamında, 2001 yılında, Kahraman
maraş'ta bir firma bulunmaktadır. 

Çevre sorunlarını belirleyerek koordinasyon sağlamak ve sorunları çözmek amacıyla, 2001 
yılında, Kahramanmaraş Çevre İl Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, Kahramanmaraş ve özellikle El
bistan'da hava kirliliğini sürekli izlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, daha 
önce Bakanlığımıza müracaat eden değerli milletvekilim, 5 adet -yalnız 2 tane değil- 2 ilçenize is
tediğiniz 5 adet hava kirliliği ölçüm cihazı siparişini verdik. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim. 
ÇEVRE BAKANI FEVZİ AYTEKİN (Devamla)- İnşallah, bunları en kısa zamanda hem il

çelerimize hem de ilimize göndereceğiz; ilimizde de ihtiyacımız var. Ayrıca, arızalı olan santral öl
çüm cihazlarımızı da kamyonlarımızla tamire gönderdik, onları da en kısa zamanda tamir ettirip, in
şallah birini de sizin bölgenize göndereceğiz. 

Bunu böyle belirttikten sonra, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ben, 
özellikle çevre ölçüm cihazı konusunda tatminkâr cevap aldım. 

BAŞKAN - Sayın Avni Doğan, Sayın Bakana, tatminkâr cevap verdiği için teşekkür ediyorlar. 
Öbür Samsun milletvekilleri memnun kaldılar mı bilemiyorum; ama, herkesi memnun etmemiz de 
mümkün değil. Hükümetin içindeki bu sorunu kendilerinin çözmesi lazım. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, ben de teşekkürlerimi sunuyorum. 
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, sözlü sorular görüşülmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı 

ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu 'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın; Amas
ya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili 
Mehmet Salih Yıldırım 'in; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve An
kara Milletvekili Nejat Arseven 'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici 'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın 'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232,2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Ustünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurulu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) 
(S. Sayısı: 666) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

5. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız. 
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7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve 
İki Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz 
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

8. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki 
Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar 'in, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 
2/883, 2/884) (S. Sayısı: 825) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporu, 825 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Aydın 
Ayaydın; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adma, söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Anavatan Partisi ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, bir süre önce, üzerinde büyük tartışmalar yaşanan ve haklı olarak halkımızı 
büyük ölçüde tedirgin eden Emlak Vergisiyle ilgili düzenlemeleri içeren tasarı nihayet Meclisimizin 
Genel Kuruluna gelmiş bulunmaktadır. Bu yıl dokuzuncu genel beyan dönemine esas teşkil edecek 
olan, gayrimenkullerin değerleriyle ilgili takdir komisyonlarının hazırlamış oldukları değerler, 
kamuoyunda, çok büyük artışlar meydana getirdiği endişesiyle tartışmalar yaratmıştır. Bu nedenle, 
kamuoyunun haklı olarak ortaya koymuş olduğu bu tepkiyi giderecek ve gerçekten, gerçek değer
lerine uygun olarak, yeniden arazi ve bina değerlerinin tespit edilmesi konusunda, birçok ar
kadaşımızın Meclis gündemine getirmiş olduğu kanun teklifleri ile Maliye Bakanlığının da hazır
lamış olduğu kanun tasarısı birleştirilerek, yeniden, bunun esaslarını belirleyecek, esas teşkil edecek 
kanun tasarısı, bu haksızlıkları giderici ve eşitsizlik yaratan bu tutumu giderici birtakım tespitleri 
gündeme getirmiş bulunmaktadır. 

Belediyelerin tespit etmiş olduğu takdir komisyonları, il ve ilçelerde, köylerde ve belediyeler
de, gerçekten, bazı değerlendirmelerde, amacı aşan ve gerçek değerlerin çok üzerinde birtakım tes
pitler yapmışlardır. Bu tespitlerde şöyle farklılık oluşmuştur: Aynı cadde üzerinde, caddenin sol 

(1) 825 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 2 4 -



T.B.M.M. B : 70 6 . 3 . 2002 O : 1 

tarafındaki binaların değerleri, caddenin sağ tarafındaki binaların değerinin çok çok üzerinde bir
takım değerler tespit etmiştir. O bölgede yaşayan insanlar da, verecekleri Emlak Vergisi değerine 
esas teşkil edecek bu değerlendirmelere, haklı olarak isyan etmişlerdir. Gerçekten takdir komisyon
larının, belediyelerin gelirlerini artırmaya yönelik bu yüksek miktardaki değer tespitleri, 18 000 000 
Emlak Vergisi mükellefini zor duruma düşürmüştür. Dolayısıyla, takdir komisyonlarının yüksek 
belirlemiş oldukları bu değerleri yeniden tespit etmek üzere, kanun tasarısında, yeni hükümlere yer 
verilmiştir. 

Takdir komisyonlarının belirlemiş oldukları bu yüksek değerleri, emsallerinden çok çok daha 
yüksek bu değerleri yeniden inceleme fırsatı verilmektedir. Türkiye'de Emlak Vergisiyle ilgili 18 
000 000 mükellef vardır ve genellikle, Emlak Vergisi beyannamelerinde, asgarî değerler üzerinden 
beyanname verilmektedir, azamî değer üzerinden beyanname veren mükellefe rastlamak çok müm
kün değildir, genelde asgarî değerler üzerinden beyanname verilir. 

Beyannameler, hem mükellefler için bir külfettir hem de bazen aynı konudaki, yan yana iki em
lak üzerindeki değerler arasında eşitsizliği beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, hem halkımızı bu 
beyanname verme külfetinden kurtarmak hem de eşitlik ilkesine uygun, tek tip bir beyan esası alın
mak üzere yeniden değerlendirilmiştir. 

Dolayısıyla, halkımızın gündemine yerleşen ve yüksek tespit edilen bu değerleri yeniden tes
pit etmek üzere, takdir komisyonlarına 30 gün süre verilerek, yeniden değer tespiti yapılması ön
görülmektedir. Dolayısıyla, takdir komisyonlarının bugün için belirlemiş oldukları; yani, 2002 yılı 
Emlak Vergilerine esas teşkil edecek değerlere, takdir komisyonu yeniden bir değer tespiti yapacak
tır. 

Takdir komisyonlarının yeniden belirlemiş olduğu bu değerler, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
belirlenen bir üst kurula gidecektir. Bu üst kurul, valinin veya valinin uygun göreceği bir vali yar
dımcısının başkanlığında, defterdar veya defterdarın uygun göreceği bir kişi, tapu sicil muhafızı, 
ticaret odasının temsilcisi, serbest muhasebecilerin temsilcisi ve esnaf ve sanatkârlar odasının tem
silcisinden oluşmuştur. 

Takdir komisyonlarının tespit ettiği bu değerler, bu üst komisyon tarafından incelendikten son
ra, eğer, takdir komisyonunca tespit edilen değerler arasında bir fark varsa, bu, tekrar, takdir komis
yonuna gidecektir ve takdir komisyonu, bu üst komisyonun uygun görmüş olduğu değere uymak 
zorunda kalacaktır. 

Ayrıca, bu takdir komisyonlarının belirlemiş olduğu asgarî ve azamî değerler için, bugüne 
kadarki uygulamada, itiraz hakkı söz konusu değildi. Bu yeni düzenlemenin en güzel yanı, takdir 
komisyonlarının belirlemiş olduğu bu değerlere itiraz yapılabilecek. Ancak, itirazlar, mükellefler 
tarafından değil, mükelleflerin bağlı olduğu ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları, köy ve 
mahalle muhtarlıkları tarafından yapılabilecektir. Dolayısıyla, takdir komisyonları eğer yüksek bir 
değer belirlemişse, buna, üst kuruldan da geçtikten sonra, vergi mahkemelerine itiraz etme yetkisi 
getirilmiştir. Vergi mahkemeleri bunları inceleyecek, eğer bu değeri uygun bulmazsa, bu vergi mah
kemesinin kararına da onbeş gün içerisinde Danıştay nezdindede itirazda bulunma yetkisi getiril
miştir. 

2002 yılı için öngörülen takdir komisyonlarının değer tespitleri, tabiî zaman alacağı için, 2002 
yılının birinci taksidini, 2001 yılında mükelleflerin ödemiş olduğu Emlak Vergilerinin yüzde 53,2'si 
oranında artırarak ödeyeceklerdir. Yani, geçen yıl mükellefler ne kadar Emlak Vergisi ödemişlerse, 
bu yıl birinci taksit olarak onu, yüzde 53,2 oranında artırarak ödeyeceklerdir. Ayrıca, ikinci takside 
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kadar takdir komisyonları yeniden bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, ikinci taksitler, bu yeni tes
pit edilecek değerler üzerinden ödenecektir. 

Bugüne kadar dört yılda bir mükelleflerin vermiş olduğu Emlak Vergisi beyannameleri uy
gulamasına, artık, 2002 yılından itibaren son verilmektedir. Bundan böyle, Emlak Vergisi mükellef
leri hiçbir zaman beyanname vermeyeceklerdir. Takdir komisyonlarının belirlemiş olduğu asgarî 
değerler hem tapu harç matrahına esas teşkil edecek ve hem de Emlak Vergisi mükellefleri, bundan 
böyle, takdir komisyonlarının tespit etmiş olduğu asgarî değerler üzerinden tahakkuk eden Emlak 
Vergisini belediyelere ödeyeceklerdir. Dolayısıyla, Emlak Vergisi beyanname yükümlülüğü ortadan 
kalkıyor. Bundan böyle, yeni bir uğraş olan ve gerçekten sıkıntı yaratan, halkımızı kuyruklarda bek
leten bu uygulamaya son verilmektedir. Bundan böyle, hiç kimse, Emlak Vergisi beyannamesi ver
meyecektir. Emlak Vergisi, asgarî değerler üzerinden, takdir komisyonlarının oluşturdukları değer
ler üzerinden, belediyece belediyenin bilgisayarlarına işlenecek ve mükellefler, o asgarî değerler 
üzerinden Emlak Vergisini ödeyeceklerdir. 

Bugüne kadarki uygulamada, arsa veyahut da bina satın alan mükellefler, tapuda beyan ettik
leri değerler üzerinden harç ödemekteydiler. Bu yeni uygulamayla, takdir komisyonlarının belir
lemiş oldukları asgarî tutarlar üzerinden alınacak tapu harcı da Emlak Vergisi de aynı olacaktır. 
Dolayısıyla, bundan böyle, herhangi bir gayrimenkul alan bir mükellef tapuya gittiğinde, tapu 
idaresinin kayıtlarında, Emlak Vergisi takdir komisyonlarının tespit etmiş oldukları matrah üzerin
den harç ödeyecektir. Ancak, değerini daha yüksek göstermek isteyen mükellefler, asgarî değerin 
üzerinde diledikleri bedelle de harç ödemesi yapabileceklerdir. 

Bir de bugüne kadarki uygulamada, Emlak Vergisi mükellefi olması gerekirken, bugüne kadar 
belediyelere Emlak Vergisi beyannamesi vermemiş, mükellef olmamış olan gerçek mükelleflere de 
yeni bir hak tanınmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu beş yıl geriye doğru belirlemiştik; 
ama, tasarıya "1986 yılı" diye işlenmiş; yani, 1986 yılından bugüne kadar arsası veya binası olan 
mükelleflerin, eğer beyanname vermemiş iseler, belediyelere başvurarak, hiçbir cezaî şarta bağlı ol
maksızın, yalnız o günden bugüne kadar yüzde 50 fazlasıyla birlikte ödemeleri halinde yeni mükel
lef olabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu da son derece yerinde bir uygulamadır. 

Emlak Vergisi Yasasında yapılan bu değişiklik, belki Avrupa Birliği uygulamasına uygun hale 
de getirilebilirdi. Bugün, bir tek arsası veyahut da bir tek evi olan insanla birden fazla gayrimenkulu 
olan insanların vergi oranları aynıdır; bu da beraberinde bir adaletsizliği getirmektedir. 

Farklı bir noktaya temas etmek istiyorum. Avrupa'da, gayrimenkule, sahip olduğu değere göre 
farklı işlemler yapılmaktadır. Oysa, Türkiye'de, tek tip işlem yapılmaktadır. Örneğin, Fransa'da, 
değeri 720 000 euroyu aşan gayrimenkullere binde 5 ile yüzde 1 arasında değişen vergi oranları uy
gulanmaktadır. Yine, sahip olunan gayrimenkul sayısına göre değişen oranlar uygulanıyor. Tür
kiye'de, bir gayrimenkulu olanla otuz gayrimenkulu olan kişiye uygulanan vergi oranı aynıdır, bu 
değişmelidir. Gecekonduda oturan bir kişi ile 1 000 000 dolar değerinde bir yalıda veyahut da bir 
villada oturan kişi aynı oranda vergi vermektedir, bu da adaletsizliği beraberinde getirmektedir. 
Ümit ediyorum ki, Maliye Bakanlığı bu adaletsizliği ortadan kaldıracak, sosyal adalet ilkelerine uy
gun yeni bir düzenleme üzerinde de çalışma yapacaktır ve Meclisimizin gündemine bu çalışmayı da 
getirecektir. 

Emlak Vergisi Kanununda yapılan bu değişiklikle, gerçekten haksız yere vergi ödemeyi ön
gören bu düzenleme ortadan kaldırılmaktadır. Gerçek değerlerine uygun Emlak Vergisi ödemeyi uy
gulamaya getiren bu değişiklik yerinde bir değişikliktir. 
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Emlak Vergisi Kanunundaki bu değişikliğin, ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubundan sonra, şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisinde. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa)- Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; sıra sayısı 825 olan, çeşitli vergi yasalarında Emlak Vergisiyle il
gili değişiklik yapan yasa tasarısıyla ilgili Grubumuzun görüşlerini iletmek üzere huzurunuzdayım; 
saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, yasaların bir teknik düzenlenme şekli var bir de kamuoyu üzerindeki 
etkisi var. Yasaların, teknik düzenlenmesi şekilleri komisyonlarda tartışılıyor, düzeltiliyor, iyi hale 
getirilip yayımlanıyor; ancak, toplum üzerindeki etkileri hakkında daha detaylı tartışmalar 
yapılamıyor. 

Değerli arkadaşlar, şöyle düşünelim: Bir insan düşünün, bir maaş alıyor, bu maaşını alırken 
devlete bir vergi ödüyor. Ondan sonra, bu maaşını aldıktan sonra harcamalar yapıyor, bu har
camaları yaparken de Katma Değer Vergisi adı altında birtakım vergiler ödüyor. Ondan sonra, yine, 
bu ücretinden, oturmakta olduğu bir konutu varsa, bir arsası varsa, bir arabası varsa, çeşitli mülk
leri varsa, onlar üzerinden de birtakım vergiler ödüyor; dolaylı olarak, her türlü sarfiyatından, mev
cut her türlü malından, mülkünden vergi ödüyor. Tabiî, ödesin, ödesin; ama, geliri oranında, ne 
kadar vergi ödendiğini bir düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, bu vergi yasaları, aslında, büyük-
şehir belediyelerine birtakım gelir artışları temin ederken, diğer belediyelere, özellikle ilçe 
belediyelerine bir gelir artışı temin etmiyor; ancak, vatandaş üzerine de bir yük getiriyor. Yani, şöy
le düşünürseniz, ne belediyelere çok fazla yararı var ne de vatandaşa çok fazla yararı var. 

2002 yılında verilecek Emlak Vergisi beyannameleri ve buna esas olan sokak rayiçlerinin belir
lenmesiyle ilgili olarak yapılan bir ara düzenlemeyle, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde, Emlak 
Vergisi oranının 2 kat artırılması kararlaştırılıyor. Bu kararla birlikte, basın ve kamuoyunda olum
suzluklar ortaya çıkıyor; bu olumsuzluklar karşısında, kamuoyu baskısı karşısında, Sayın Baş
bakanımız "kantarın topuzu kaçtı" diyor ve yeni bir kanunî düzenlemeye gidiliyor. Bu düzenleme 
içerisinde, çeşitli konular gündeme geliyor; mesela, genel beyanın kaldırılması konusu... Bu yıl 
yapılacak genel beyanın, Emlak Vergisi açısından son defa olması gerekiyor. Bakanlar Kurulunun, 
takdirinde olan 2 yıl ile 8 yıl arasında beyan verme süresi muhafaza ediliyor yasada. Bir defa, 
bunun, bu yasadan, 1 inci maddeden çıkarılması lazım. Maddedeki ifadesi aynen şöyle: "Bakanlar 
Kurulu bu fıkrada yer alan dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar uzatmaya veya iki yıla kadar indirmeye 
yetkilidir." 

Değerli arkadaşlar, beyan süresinin, beyanın tamamen kaldırılması gerekiyor. Bir istisna 
olabilir; efendim, mülkte bir değişiklik olur, bir başkasına intikal olur veyahut da bugüne kadar bil
dirilmemiştir -ki, bu, yasa içerisinde düzenlendi- bununla ilgili bir beyanda bulunulur. Bunun dışın
daki bu düzenlemenin, bu yasa maddesinden çıkması gerekiyor. 

Problem, 2002 yılı rayiç ve beyanla ortaya çıkmış, hükümetimizin büyükşehirlerde Emlak Ver
gi oranını iki katına çıkarmasıyla, özellikle halkımızın büyük ölçüde rahatsızlıkları artmıştır. 
Büyükşehirlerin kendi ilklerinde toplanan vergilerden aldığı yüzde 5'lik pay, Bakanlar Kurulunca 
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yüzde 4,1'e düşürülüyor. Hükümet, büyükşehirlerin bütçesinden kendi bütçesine önemli bir kaynak 
aktarmış oluyor. Aslında, bu kaynak, Emlak Vergisi oranlarının büyükşehirlerde iki katına çıkarıl
masıyla halkın cebinden ilave olarak alınmak istenmektedir. Hükümetin yüzde 5'lik oranını yüzde 
4,1'e düşürmesiyle bütçesine aldığı kaynağın yüzlerce trilyonu bulmasına karşılık, Emlak Vergisinin 
iki katına çıkarılmasıyla büyükşehirden alacağı kaynak, aslında, çok büyük bir kaynak da değildir. 

öte yandan, sokak rayiçlerinin belirlenmesinde, zaten, büyükşehir ile diğer şehirlerin cadde ve 
sokaklarında değerlendirme farkı mevcuttur. Bu fark sokak rayiçlerine konulmuşken, ikinci kez 
büyükşehirlerde vergi oranı artırılarak vatandaşa haksız ve adaletsiz bir vergi yükü ilavesi getiril
miş bulunuyor. Bu miktarlar arasında çok büyük, korkunç farklar bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu 
farklar, yasa içerisinde sonradan yapılmış bir düzenlemeyle, bir üst kurul kurulmak suretiyle gideril
mek istikametinde bir adım, atılmıştır; bu adım olumlu bir adımdır. 

Emlak Vergisi toplamayla ilgili personel, bilgisayar, kırtasiye vesaire bütün masrafları ilçe 
belediyeleri yapmasına rağmen, tahsilatın yüzde 34'ünü alması masraflarına yetmemektedir. Bu 
oran önemli ölçüde artırılmalıdır. Mevcut mevzuata göre yüzde 58,5 büyükşehir belediyesine, yüz
de 7,5 özel idareye gitmekte, ilçe belediyesine yüzde 34 kalmaktadır. Buna hakkaniyetli bir oran 
getirmek mecburiyetimiz vardır. Emlak Vergisi Kanununda, gündemdeki değişiklik yapılmadan ön
ce, paylar, kurumlara, biraz sonra ifade edeceğim şekilde hesaplanmaktaydı; yani, bunu bir tablodan 
izlersek, eski hesaplama şekli şöyleydi: 

Değişiklikten önce özel idare müdürlüğüne yüzde 15, büyükşehir belediye payı olarak da yüz
de 17; yani, kalan üzerinden yaklaşık yüzde 20 ayrılmaktaydı. Şimdi, bu değişiklikten sonra, büyük
şehir belediyelerine yüzde 50 ayrılıyor. Büyükşehir belediyesi payı, kalanı üzerinden tekrar yüzde 
15 pay alıyor; o da yüzde 7,5 ediyor. Büyükşehir belediyesi payı, iki payın toplamının kalanı üzerin
den tekrar yüzde 8,5 bir pay alıyor. Toplam olarak büyükşehir belediyesine yüzde 66 oranında pay 
ayrılmış oluyor. İlçe belediyesine, tahsilatın sadece yüzde 34'ü kalıyor. 

Bu hesaplamaya göre, Emlak Vergilerindeki yüzde 100 artışa rağmen, ilçe belediyelerinin Em
lak Vergisi gelirlerinde, maalesef, hiçbir artış olmuyor; aynen, daha önce aldıkları parayı almış 
olacaklar. Yani, kurumların tahsildarı konumunda olan bir kurum belediye. Bunu rakamlara böler
sek, bakın, değişiklikten önce, ilçe belediyeleri, 4 milyarlık bir tahsilattan 2,7 milyar alıyorlardı. 
Şimdi, 8 milyarlık bir tahsilattan -artırılmış vaziyette- yine 2,7 milyar alıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada, özellikle ilçe belediyelerine çok büyük bir haksızlık 
yapılıyor. Bizim, genel nüfusumuzun ilçe belediyelerinde yaşadığını düşünmemiz gerekiyor. Gerçi, 
büyükşehir belediyelerimizin altındaki belediyeler de ilçe belediyeleridir. Genelini hesapladığınız 
zaman, korkunç bir adaletsizlik var. Şimdi, bu adaletsizliğin -bilmiyorum, ama, Sayın Bakanlık 
nasıl değiştirecek, nasıl düzeltecek- bir gözden geçirilmesi lazım; yani, bunun adil bir duruma 
getirilmesi lazım. 

Sayın Bakanım, biz bunu nasıl hesap ettik; bu tabloyu, size, konuşmamdan sonra vereceğim. 

Burada, ilçe belediyelerimizde, önemli ölçüde bir rahatsızlık var; çok yoğun bir şekilde buna 
itirazları var. Bunu, bir düşünmek lazım. Bir başka fondan kendilerinin destekleneceği söylenebilir; 
yani, kendilerinin özellikle desteklenmesi lazım. 

Burada, belediye başkanlarına kişisel sorumluluk da getiriyoruz. Kurumların yaptığı işlerden, 
başkanlarının, özel mal varlıklarıyla sorumlu tutulmaları olmamalı; Vergi Usul Kanununun uy
gulanması sağlanmalıdır. Kurumun zararına sebebiyet verenler varsa, zaten, kurum, rücu hakkını 
kullanabiliyor. Kurumlararası ilişkilerde ve idarî işlemlerde, şahsî mal varlığıyla sorumlu olma gibi 
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çok büyük rakamların, şahıslara ceza olarak uygulanması doğru değildir, makul değildir. Bu 
konuda, Vergi Usul Kanununda olduğu gibi bir uygulama düşünülmelidir. Kurumlara ödenmesi 
gereken payların zamanında ödenmemesi durumunda, ita amirlerinden, yüzde 10 gecikme zammıy
la birlikte tahsil edilecek olması, kanunun, eşitlik ve suç ve cezada kanunilik prensibine de, 
maalesef, aykırılık teşkil ediyor. Bu konuda, sanıyorum ki, Anayasa Mahkemesine de gidilebilir. Bu 
konu, tartışmalı bir konudur. 

Emlak Vergisi, her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılmalıdır; doğrudur, artırılıyor. Bu 
yıldan itibaren böyle yapılacak. Bu yıla mahsus olarak, sokak rayiçlerinin yeniden düzenlenmesi 
sağlanıyor. Bu beyannamelerin son defa verilmesi gerekiyor. O şekilde düşünülmüştür; ancak, 1 in
ci maddedeki hüküm içinde, Bakanlar Kurulunun, iki yıl ile sekiz yıla kadar beyan isteme yetkisi 
saklı tutuluyor. 

Bu artırma, eksiltme veya sıfırlama yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi de bir başka sıkın
tıdır. 

Özetle, alt alta sıralarsak: 

Emlak Vergisinde genel beyan, bir defa, tamamen kesilmeli, kaldırılmalıdır. 

Büyük şehirlerde 2 kat artırılan oran, tekrar eski haline çekilmelidir; çünkü, alt belediyelere bir 
yararı olmadığı gibi, vatandaşın üzerine sıkıntı getirmektedir. Demek ki, bu, her iki tarafa da yarar
lı bir şey olmamıştır. 

İlçe belediyelerinin yüzde 34'lük payı, yeniden bir hesaplama sistemiyle, ya artırılmalıdır 
veyahut da ilçe belediyelerine bir başka kaynak gösterilmelidir "size bu kaynaktan ilave gelirler 
ödenecektir" denilmelidir. 

Belediyelerin işlemlerinde Vergi Usul Kanunu uygulanmalıdır, başkanların özel işi gibi 
mütalaa edilmemelidir. 

Emlak Vergileri, yine, her yıl, yeniden değerleme oranında artırılarak, beyan zorunluluğu kal
dırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu yasa tasarısı içerisinde, üç büyükşehir belediyesinin yurt dışından 
aldıkları birtakım mallar var, otobüsler var, temizlik araçları var. Bunlarla ilgili bu alışverişi yapar
ken, vakti zamanında, İller Bankası teminat vermiş bulunuyor. Bu borç, vaktinde ödenmediği için, 
İller Bankası da bu borcu ödeyemiyor ve neticede, Hazineye intikal ediyor ve Hazine ödüyor. 

Şimdi, bu borçlar, bu üç büyükşehir belediyesinden tahsil edilecek. Bu tahsilat nasıl yapılacak, 
hangi oranda yapılacak, ne miktarda ödeneklerinden kesilecek; üç bakanın -Maliye Bakanı, 
Hazineden sorumlu Bakan ve Bayındırlık ve İskân Bakanının- müştereken kararlaştıracağı bir oran
da olacak. Elbette, tabiî, herkes borcunu ödesin, devlet, boş yere, lüzumsuz borçlar altına girmesin. 
Bu, doğru bir mantık; ancak, değerli arkadaşlar, çok uzun yıllardan bu tarafa -ki, benim tespitime 
göre 1986'dan bu tarafa- borçlanma noktasında bir denetimsizlik var; kurumlar başıboş bırakılmış, 
herkes gitmiş dilediği gibi borçlanmış, kim kimi hallettiyse borçlanmış; ama, şimdi bu denetimsiz
liğin cezasını belediyelere çektirmemek lazım. Neden çektirmemek lazım; çünkü, bu yapılan har
camalar, belediyelerin lüks harcamaları değil veyahut da lüzumsuz harcamaları değil. Baktığınız 
zaman, vatandaşı taşımak için otobüs almış; baktığınız zaman, çöp toplama aracı almış; baktığınız 
zaman, temizleme aracı almış. Neticede, vatandaşa dönük bir hizmet yapmış. Şimdi, vatandaşa 
dönük yapılan bu hizmetleri, eğer, siz, belediyeleri cezalandıracak tarzda bir kesintiye tabi tutar-
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sanız, bunlar da vatandaşlara "bakın, biz, size hizmet için bu risklere girdik; ama, ne yapalım, ik
tidar, sizi bu şekilde cezalandırıyor, ödeneklerimizi kesiyor" diyecek. 

İktidar partilerinin menfaatınadır. Bu konu bir başka şekilde halledilmelidir. Dolayısıyla, buna 
da, ben, özellikle dikkat çekmek istiyorum. Neticede, vatandaşımızın, bir başka konuda da tenkitine 
maruz kalacaksınız; bu da hoş değil. Vatandaş ile devlet arasında, hükümet arasında birtakım tartış
malara yine sebep olacaktır. Neticede ben şunu da ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, bakın, 
başta söylediğim gibi, şimdi, sonunda tekrar söylüyorum: Vatandaşın gelirinden bir vergi alıyoruz, 
vatandaşın geri kalan parasıyla yapmış olduğu harcamasından da bir vergi alıyoruz, ayrıca, vatan
daşın malından mülkünden de, her yıl, birtakım vergiler alıyoruz. Lütfen, Maliye Bakanlığımız, 
bunu şöyle bir alt alta yazsın, bizlere de, vatandaşa gelen külfet nedir, bunu da bir bildirsin; ama, 
ben öyle zannediyorum ki, dünyada, herhalde, bizim kadar fazla vergi veren, bizden çok vergi veren 
ülke yok. 

Bu, maalesef, vatandaşlarımızı, devlete karşı, devletin yaptığı harcamalara karşı olumsuz tavır
lar içine sürüklüyor. Örnek olarak, ben, size, kulak misafiri olduğum bir konuşmadan bir enstantane 
söyleyeyim: Vatandaşın birisi diğerine diyor ki: "Canım, niye ben vergi vereyim?" Öbürü de diyor 
ki: "Canım, versek ne olur; vereceğiz; devlet bu şekilde güçlenecek." Diğeri de diyor ki: "Ama, kar
deşim, benim verdiğim vergiyle, devlet, ya gidiyor bina yapıyor, ya gidiyor faizi ödüyor. Bana hiz
met olarak gelmiyor ki." 

Değerli arkadaşlar, vergileri tabana yayalım, herkes vergilendirilsin, herkesten vergi alalım; 
ama, bu tarzda, vatandaşın, devlete karşı olan tutumunu etkileyecek davranışları bir gözden 
geçirelim, bir daha düşünelim, bir daha akıl süzgecinden geçirelim. Gerekiyorsa devlet bu sıkıntıları 
göğüslesin, bu sıkıntılara katlansın. Vatandaşın üzerine gelen yük, artık, son noktasını bulmuştur; 
artık, bıçak kemiğe dayanmıştır. Vatandaş çarşı pazarda gözükmemektedir. Vatandaşın sabrına 
teşekkür etmeliyiz, vatandaşın sabrını alkışlamalıyız, bundan daha fazla sabır da beklememeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyorum ve bu yasanın düzeltilerek tekrar hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, teşekkür ediyoruz efendim. 

Şimdi, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisinde. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Enginyurt; buyurun 
efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 825 sıra sayılı, Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım; sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi ülkeleri ayakta tutan, ülkelerin kalkınmasında öncelikli rol oynayan, halktan top
lanan vergilerdir. Ülkemizde Osmanlı Dönemi dahil olmak üzere ve sonrasında da değişik adlar al
tında Emlak Vergisi alınmıştır. Bu hususta, ülke genelinde vergi alınacak emlak miktarının doğru ve 
eksiksiz olarak tespit edilmesi, alınacak vergi değerinin tespiti, toplanan verginin adil toplanıldığına 
inanılması, herkesin varlığıyla orantılı vergi verildiğine inanılması; yani, biraz önce, yine, bir say
gıdeğer milletvekilimizin ifade ettiği gibi, 1 evi olan ile 10 evi olan arasındaki orantının halka iyi 
anlatılması ve halkın da, bu konuda inancını sağlam tutması gibi. Toplanan vergilerin, doğru yerde 
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ve gerektiği kadar, gerektiği gibi kullanıldığı fikrinin mükelleflerce kabul görmesi; çünkü, bu, çok 
önemli bir husus. 

Yine, az evvel, sayın milletvekilinin de ifade ettiği gibi, insanımız, toplanan vergilerin nereye 
gittiği noktasında, ister istemez değişik fikirler edinmekte, bazen televizyon programlarında da, 
bazı kişiler, özellikle verdikleri vergilerin nereye gittiğini televizyon ekranlarında da gündeme 
taşıdıkça, halkımızda, vatandaşımızda aksi kanaatler oluşmakta, bu da, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin, vergi toplama noktasında, psikolojik olarak yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. 

Ülkenin kalkınması, hizmetlerin halka eksiksiz ulaştırılabilmesi için, verginin önemini doğru 
olarak anlayan vergi bilinci de ayrıca çok önemlidir. Bu doğrultuda, 57 nci hükümet döneminde cid
dî anlamda adımlar atılmış ve 21 inci Dönem Parlamentosu da, çıkarmış olduğu kanunlarla... Her 
ne kadar bu kanunlar muhalefet tarafından eleştirilip "efendim, bu vergi kanunlarını sürekli getirme 
yerine, bunu iyice gözden geçirseniz" deseler de, Vergi Usul Kanununa bakıldığında, değişecek 
daha çok vergi kanunlarının olduğu düşünülerek, hazine arazilerinin tespit ve satışıyla ilgili kanun 
çıkarılmış, vergi kimlik tespiti, vergi numarası uygulaması, bilgisayar ağının vergi ve emlakte hız
landırılmasıyla ilgili olarak kanun üzerinde çalışmalar yapılmış, toplu konutla, arsa üretimiyle ilgili 
çıkarılan kanun, Toplu Konut Müsteşarlığı gibi çok ciddî adımlar atılmasına sebep olmuştur. 

Aşağıda sıralamaya çalışacağım nedenlerle, verginin önemi daha da iyi ortaya çıkacaktır. 

Özellikle, 1960 öncesi kullanılan arazilerin hudutları yazılırken, vergi yükünü azaltmak için, 
tapuda yazılan miktar gerçekdışı olagelmiştir. Kayıt sistemi ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle, 
tapulama sistemi ile mal sahibi olmakla ilgili haksızlıklar süregelmiştir. Geçmişteki yanlış uy
gulamalar nedeniyle, halkın ihtiyaç ve problemlerinin çözümünde, hükümetlerimizin, 
belediyelerimizin, halktan daha hızlı hareket edememesi gibi nedenlerle, Ankara, İstanbul, İzmir ör
neklerinde görüldüğü gibi, şehirlerimizdeki sağlıksız, yetersiz ve gecekondu tarzındaki, hazine ve 
imarsız araziler üzerindeki çarpık şehirleşme önlenememiştir. Daha sonra ise, kadastro çalış
malarının başlaması pek çok sıkıntıyı giderirken, hazine ile mükellef arasındaki sıkıntılar artarak 
devam etmiştir. Bu dönemde, hazine arazilerinin tespiti, satışı ve arsa üretilmesiyle ilgili çıkarılan 
kanunlar, boşluğun doldurulması için ciddî adımlar olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emlak üzerinden alınmakta olan vergide, emlakin ver
giye tabi tutulacak değerinin tespiti çok önemli olmuştur. 1972 yılında, beyan esasına dayalı vergi 
sistemine geçilmiş; ama, mükelleflerin rayice göre düşük beyanda bulunmasının mümkün olması, 
mümkün olduğunca az vergi ödeme gayreti, toplanan vergi miktarını azaltmış, vergide adalet il
kesini zayıflatmıştır. Beyan sisteminde görülen aksaklıklar dikkate alınarak, Emlak Vergisinde, ev, 
arsa ve arazilerde beyan sistemine geçilmiş; bu suretle, verilecek, ev, arsa ve arazi vergilerinin, 
idarece belirlenen en düşük değerinin altında olmaması sağlanmıştır. Bu sistemde de görüldü ki, 
mükellefler, ekseriyetle, asgarî sınırdan beyanda bulunmuş, çok az mükelleften, değerine yakın ver
gi alınabilmiştir. Ayrıca, dört yılda bir beyan, özellikle ücretli, orta ve az gelirli kesim üzerinde ay
rı bir külfet olmuştur. Emlakin değeri, şehirden şehre, köyden köye değişebileceği gibi, aynı şehrin 
değişik semtlerinde çok yavaş değişirken, bazı semtlerde de çok hızlı değişebilmektedir. 

İdare tarafından yapılan, ev, arsa ve arazilerle ilgili değer tespiti, çeşitli rahatsızlıkları ve yakın
maları beraberinde taşımıştır. Nitekim, iki ay evvel, belediyelerin, bu konuda almış oldukları karar, 
Türkiye'de, Türk insanı üzerinde ciddî manada bir rahatsızlık meydana getirmiş, aynı mahallede, 
aynı semtteki evlerin, farklı farklı şekilde beyan üzerinden vergilendirilmesi, Türk toplumunda cid
dî sıkıntılar yaratmıştır. Ben de, bunun üzerine, halkımızın meselelerini Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisine taşıma görevinin bana yüklediği misyon gereği olarak, buradaki bu kanunun değişikliği için 
bir kanun teklifi vermiştim. Sayın Maliye Bakanına ve 57 nci hükümete teşekkür ediyorum; bu 
kanun teklifimizi dikkate alarak -muhalefet partileri, her ne kadar, hükümet bizi dikkate alıyor 
demese de- Salih Çelen ve arkadaşlarının teklifini de, bu kanun tasarısına dahil ederek, hükümet, 
bu konudaki samimiyetini ortaya koymuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kanun tasarısını kabul 
ederek, bugün, Genel Kurulun gündemine getirmiştir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - O zaman, niye bütün maddelerin önünü önergelerle doldurdunuz, 
tıkadınız? 

BAŞKAN - Sayın Polat, duyulmuyor... Karşılıklı değil... 

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Emlak satışları ve tapu devirlerindeki vergilerde, sürekli, 
mümkün olan, en asgarî miktar olagelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, devletin, mükellef
lerden, varlıklarıyla orantılı, uygun vergiyi almasını sağlayamadığı gibi, mükelleflerin de, verginin 
adil toplanmadığı ve yüksek olduğu yönündeki yakınmalarını önleyememiştir. 

Bugüne kadarki vergi uygulamalarında görülen aksaklıkları ortadan kaldırmak, vergilemede 
basitliği, kolaylığı, adaleti sağlamak amacıyla, dört yılda bir alınan beyan sisteminin kaldırılması ve 
vergi değerinde değişiklik olması durumunda bildirimde bulunulması esası getirilmiştir. Ayrıca, 
vergilendirmede basitliği sağlamak, haksızlığı gidermek amacıyla, idarece belirlenen rayiç bedel 
yerine, komisyonlarca tespit edilecek arazi ve arsalar için birim değer ve binalar için birim met
rekare inşaat maliyeti üzerinden bulunacak vergi değerine göre Emlak Vergisi almak suretiyle, ser
best piyasa değerlerine paralel, adil vergilendirme sistemine geçilmiştir. Şöyle ki, oluşturulan tak
dir komisyonlarında, hem idarenin hem de mükellef temsilcilerinin katılımıyla, adil, serbest piyasa 
şartlarına uygun değer tespiti amaçlanmıştır. 

Takdir komisyonlarınca tespit edilen değer konusunda bir haksızlığa uğranıldığmın düşünül
mesi halinde, mahalle ve köy muhtarlıklarına, ticaret odaları, ziraat odaları ve belediyelere vergi 
mahkemesine başvuru hakkı verilmesi, vergi adaleti ve halkın vergi bilincinin gelişmesi için çok 
önemli bir aşamadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tespit edebildiğimiz bütün aksaklıkları giderecek kanun
ları da çıkarsak, mükelleflerin yakınmalarını bitiremediğimiz gibi, toplamamız gereken vergileri 
toplayamadığımızı da göreceğiz. Vergi sistemini düzgün oluşturmuş ülkelerde yaşayan, ülkemizin 
durumunu da sık sık kıyaslama imkânı olan vatandaşlarımızla bu konuları konuştuğumuzda, 
yaşadıkları ülkelere göre ülkemizde yeterli vergi toplanamadığı yönünde yakınmalara şahit oluruz. 
Kıyaslama yaptığımız zaman da aynı durumu görürüz. Halkımızın yeterli vergi bilincine 
ulaşamamasının, buradaki en önemli faktör olduğunu da düşünüyoruz. 

Ülke kalkınmasında, yeni iş alanlarının açılmasında, hızlı gelişmemize, yoksulluğu ortadan 
kaldırmamıza engel olan altyapı eksikliklerinin giderilmesinde, verginin ne demek olduğunun an
laşılması çok önemlidir. En az bunun kadar, şeffaf bir yönetimin sergilenmesi, vergilerin adil top
lanmasının temini, adil vergilendirmeye mükelleflerin inanması, toplanan vergilerin doğru yerlerde 
kullanılması, vergisini zamanında yatıran vatandaşların cezalandırılmadığı, vergi affına başvur
mayacak şartların oluşturulması, kısaca, millî vergi şuuru, vergi bilincinin oluşması çok önemlidir. 

Bütün bunlar içinde, topyekûn örgün ve yaygın eğitimden başka çare de yoktur. Zira, biz, 
hükümet olarak, devlet olarak, örgün ve yaygın eğitimi bu manada kullanamazsak, biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, televizyon ekranlarında, ödedikleri vergilerin miktarları, kazançlarının çok çok 
altında olanlar; yani, çok kazanıp az ödeyenler -ister hükümet, isterse bugün muhalefette olup, yarın 
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iktidar olacak olan partiler de dahil olmak üzere- sürekli bir şekilde, vergilerin, istenildiği şekilde 
kullanılmadığı yönünde, kendi kendilerine şov yapmaya devam edecek, halkı, bu yönde, devlete 
karşı, vergi ödeme noktasında yanlış bilgilendirmeye sahip olacaktır. Zira, baktığımız zaman, bugün 
Türkiye'de, özellikle televizyon ekranlarında yapılan şey, âdeta, vatandaşı vergi ödememeye yönel
tecek hareketler ve düşüncelerdir. Bu, devlet olma açısından çok sakıncalıdır. Bunun önüne geçil
mesinin yegâne yolu da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 57 nci hükümetin ve topyekûn Parlamen
tonun, örgün ve yaygın eğitimi kullanarak, vatandaşları, vergi noktasında bilinçlendirmektir. 

Çıkarmakta olduğumuz kanunun, bu düşünceler doğrultusunda hayırlara vesile olmasını niyaz 
ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Enginyurt. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 16.55 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Melda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki 
Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 
2/883, 2/884) (S. Sayısı: 825) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Efendim, şimdi söz sırası Doğru Yol Partisinde. 
Bursa Milletvekili Sayın Oğuz Tezmen; buyursunlar efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tür
kiye'de en azından 18 000 000 mükellefi bulunan ve hemen hemen herkesi yakından ilgilendiren bir 
emlak vergisi kanun tasarısını görüşüyoruz. Bu tasarıyı, gerçekten, beyan üzerine oturtulmuş bir 
yapıdan, şimdi, idarece belirlenen bir modele dönüştürüyoruz. Buna niye ihtiyaç duyuldu; buna ih
tiyaç duyulmasının nedeni, emlak vergisine esas arsa ve arazi değerlemesi yapan takdir komisyon
larının, fahiş ve oransız takdirler yapması sonucunda çok uyumsuz değerler ortaya çıkmıştı ve bu 
farklılıkları gidermek için bir mekanizmanın olmayışı ve bu kararların kesinleşmesi sonucunda da, 
mükelleflerin gücünü aşan oranlarda emlak vergisiyle karşı karşıya kalınması, bu kanun tasarısının 
hazırlanması için bir neden teşkil etmiştir. 

Gerçekten, ülkede çok yaygın şikâyete konu olmuştur. Bir caddenin bir tarafı (x) belediyesine, 
öbür tarafı (y) belediyesine ait iken, bakıyorsunuz, aynı caddede (x) belediyesi 100 değer belir
lemişken, (y) belediyesi 1 000 değer belirleyebiliyor ve bu da insanlarda, mükelleflerde haklı olarak 
çok ciddî tepkilere yol açıyor. Bunun önlenmesi, aslında, çok önemli; çünkü, mutlak olarak 
ödenecek vergiden çok, oransal olarak ödenecek vergiler daha çok tepki uyandırıyor. Buradan şunu 
kastetmek istiyorum: Yani, kişi, geçen yıl 10 000 000 lira Emlak Vergisi ödüyorsa, bunu 20 000 000 
yaparsanız, çok fazla tepki göstermiyor; ama, aynı konumda olan kişi, siz 20 000 000 ödeyecekken 
ve bu, 10 000 000'dan 20 000 000'a çıkmışken, yanınızdaki komşunuz 5 000 000 ödüyorsa buna 
tepki duyuyorsunuz. İşte, bu tepkiler bir çığ gibi büyümüş ve hükümet de buna seyirci kalamaz hale 
gelmiştir. Meclis el koydu, burada şikâyetler her kademede dile getirildi. Şimdi, hem fahiş ve oran
sız yapılan takdirlerin giderilmesi hem de, artık, beyan sistemi yerine, idarece değerlerin belirlen
mesine dönük bir tasarı hazırlanmış ve komisyonlarda bu görüşüldü, bugün de huzurunuzda. 

Şimdi, tasarının ilk modelinde, gelen kısmında, takdir komisyonları, 30 gün içinde, tekrar yap
tıkları takdirleri gözden geçirecek ve bunlar kesinleştirilebilecekti; ancak, burada teknik olarak bir 
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sorun vardı. Bu sorun da, belediyeler takdirleri yaparken, takdir komisyonları takdirleri yaparken 
birbirinden habersiz oluyorlar; yani, Çankaya Belediyesi bir takdir yaparken, hemen komşusu olan 
Yenimahalle Belediyesi, özellikle sınır olan bölgelerde, onun ne takdir yaptığını bilmediği için, 
mekanizma, bu oransızlıkları gidermeye imkân vermiyor. Yani, yine gözden geçirecekler, belki üç 
aşağı beş yukarı indirecek; ama, bu, özellikle aynı caddelerdeki ya da sınır yerlerdeki fahiş farkları 
giderecek bir denge mevcut değildi. Bunu gidermek için Plan ve Bütçe Komisyonu bu konuyu ele 
aldı. İl bazında bir komisyon, üst komisyon, merkezî üst takdir komisyonu oluşturuldu; ancak, 
burada, kapsamda, sadece büyükşehir belediye sınırları içinde böyle bir düzenleme; yani, üst takdir 
komisyonları büyükşehir belediye bünyesi içinde oluşturuldu. Ancak, bu oransızlıklar, sadece, 
büyükşehir belediyeleri sınırı olan yerlerde değil, diğer illerde de var. Belki, büyükşehir belediyeleri 
kadar fahiş olmasa bile, diğer yerlerde de var; yani, aslında bu supabı, bu, tekrar gözden geçirme 
mekanizmasını sisteme her il için monte etmek gerekirken, büyük şehirlerle sınırlı kalması yanlış 
olmuştur, eksik olmuştur. Belki, sanıyorum, görüşmeler sırasında, bunun genişletilmesi fırsatı 
bulursak, şikâyetleri daha aza indirgeme fırsatı bulacağız. 

Yalnız, bir konuya dikkat çekmek istiyorum: Daha önce mükellefler, dört yılda bir, emlaklarını 
kendileri beyan ediyordu; yani, diyordu ki, evimin değeri şu kadar ve beyannamesini veriyordu. 
Burada, asgarî değerler vardı, onlardan aşağı da olmuyordu bu beyanlar ya da isterseniz verebilir
siniz; ama, idare, bu sefer, size asgarî Emlak Vergisi bazından tarhiyat yapar, ihtilaf çıkarabilirdiniz. 

Şimdi, artık, mükellefler, böyle bir beyan yükümlülüğünden kurtulmuş gözüküyor; ancak, çok 
ciddî bir olay. Artık, siz, evinizin değerinin ne olduğunu kendiniz beyan etmiyorsunuz, belediyeler, 
ellerindeki bilgiye dayanarak, daha önce verilmiş Emlak Vergisi beyannamelerini dikkate alarak, 
kendileri belirleyecekler; yani, sizin evinizin değerini belirleyecek ve Emlak Vergisine baz olan ver
gi değeri şu kadardır diyecek. Sizin ona, artık, itiraz hakkınız yok; sizin onu ödemek yüküm
lülüğünüz var. Takdir komisyonlarına dönük olarak, belki, mükellefin itirazı yer almadı; ancak, iş
te, muhtarın ya da illerde ticaret odalarının -belki, kapsam genişletilerek, malî müşavirler 
odalarının- arazi ve özellikle arsa değerlerine ilişkin itiraz hakkı geliştirilmiş ama, onların içinde siz 
yoksunuz; onlar da mükellefin temsilcisi durumunda değiller tamamen. 

Şimdi, burada belki kolaylık gibi gözüken bir olay, ileride bunun tek taraflı ve fahiş kullanıl
ması halinde, bir Varlık Vergisine dönüşme tehlikesi de taşır; çünkü, özellikle bazı bölgelerde 
belediyeler, kaynak ihtiyacı oldukça ya da farklı amaçlarla, belli kesimleri, belli alanlardaki emlak 
değerlerini çok yükseğe çıkarabilirler. "Muhtar itiraz eder" denilebilir belki; ancak, muhtarlar, bir 
anlamda, belediyeyle çok yakın ilişki içinde olan insanlardır ve kamuyla karşı karşıya gelmek is
temezler. Dolayısıyla, muhtarın oradaki iradesi, mükellefi koruyucu nitelikte olmayabilir, muh
temelen de olmayacaktır. Zaten, muhtarların bu itiraz yetkisi yine vardı, ama, dikkat ederseniz, çok 
anormal emlak değerleri ortaya çıktı; takdirler fahiş yapılmıştı. Ekonomik kriz içinde, zaten, emlak
lerin Türkiye genelinde değeri genellikle aşağıya inerken, çok fahiş değer biçmeler yapıldı ve buna 
muhtarlar seyirci kaldılar. Demek ki, bu supap yeterli değil ve bunun Anayasa hukuku bakımından 
da ciddî sıkıntıları olacağını burada dikkatinize sunmak istiyorum. 

Ayrıca, getirilen düzenlemede yapılacak itirazlara bir kez savunma verilebiliyor, 15 gün için
de de kesinleşiyor. Mahkemeler de, yapılacak itirazları ayrıntılı olarak inceleme olanağından yok
sun bulunuyorlar. 

Şimdi, "Türkiye'de bürokrasiyi azaltıyoruz, vatandaşa külfet olan beyanname vermekten kur
tarıyoruz" denilirken, çok ciddî bir hatayla da, çok ciddî bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalma ih-
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timalimiz var. Onun için, sisteme, bunu giderecek bazı mekanizmaların monte edilmesi gerekir diye 
düşünüyorum. 

Bu emlak beyannamesinden kurtulunması doğru olmuştur. Yalnız, bir noktaya da dikkatinizi 
tekrar çekmek istiyorum: Düşünün ki, milyonlarca Emlak Vergisi beyannamesi alınıyor büyük iller
de, büyük ilçelerde. Oradaki belediyelerdeki emlak vergi dairesinde çalışan insanlar tek tek dos
yaları çıkaracaklar, oradaki bilgiler yeterli mi yetersiz mi -verilen bilgilere dikkat ettiğinizde- tek 
tek çıkaracaklar, evinizin değerine, oradaki belediye memuru, arsa maliyetini ekleyecek, üzerine, 
yapımına ilişkin olarak bayındırlık birim fiyatlarına göre evin maliyeti ne kadar olacak onu hesap
layacak; işte, kalorifer var mı, asansörü var mı diye ve daha sonra, emlak kaç yıllık, yıpranma payını 
hesaplayıp amortisman düşecek, ondan sonra, bir değer belirleyecek ve bu değeri size bildirecek; 
vatandaş da gidecek, o değere göre Emlak Vergisini ödeyecek. Yani, bu tür bir mekanizmanın sağ
lıklı çalışmasının altyapısı var mı, ben çok ciddî endişe içindeyim. Yani, belki bilgisayara geçmiş 
olan bazı ilçelerde olabilir; ama, Türkiye genelinde, yarım yamalak, Emlak Vergisi bilgi formlarına 
dayanarak bu kadar -18 000 000- mükellefin emlak değerini tespit etmenin ne kadar vahim bir olay 
olduğunu da ürkerek görmek durumundayız. Gerçekten, çok ciddî sıkıntılarla karşı karşıya kalın
ması söz konusu. 

Ayrıca, belirlenecek değerlere de itiraz hakkınız yok; onu da burada vurgulamak istiyorum. Ha, 
maddî hatayı ileri sürebilirsiniz; ama, o maddî hatayı ileri sürüp de onu izah etmek, çok teknik ve 
çok zor bir düzenleme; çünkü, idare, nasıl hesapladığının açıklamasını daha size göndermeyecek. 

Şimdi, bence, bu işin, takdir bedellerinin tekrar gözden geçirilmesi belki doğrudur, bir üst 
komisyon marifetiyle bunun gözden geçirilmesi doğrudur; ama, değerlerin, idare tarafından, her
hangi bir kriterde olmaksızın, yani, özellikle takdiri yapacak... Nasıl yapacak; komisyonlar, işte, 
kendi ölçülerine göre yapacaklar; ama, o komisyonların, yaptıkları takdirlerde belli kriterler getir
me yükümlülükleri yok; yani, bir emsal gösterme yükümlülüğü yok. İşte, oluşturulan komisyonlar 
"işte, Çankaya'nın şu bölgesinde en az bu kadar eder" diyecekler. Buna, işte, ya bir ticaret odası ya 
bir iki oda ya da bir muhtar itiraz etmezse, bunlar kesinleşecek ve onun üzerine, bir değer belir
lenecek, konutların değeri belirlenecek. 

Belki, bir kolaylık gibi gözüken bu şey de, yarın, çok ciddî sıkıntılarla karşı karşıya 
kalacağımızı ve bundan dönmek durumunda da yüz yüze olacağımızı da düşünmek durumundayız. 
Beyan dediğiniz anda, mükellef, kendi hakkını korumak için, oturup, bunları ciddî olarak tespit 
edebiliyordu; ama, belediyedeki memurun, bütün, milyonlarca emlak beyannamelerini tek tek 
tarayıp, bunların her mükellef bazında, sizin evinizin ne kadar edeceğini belirlemesinin ve vergi 
değerini hesaplamasının getireceği yükü düşünürseniz, ben, bunu bir daha düşünmemizde yarar ol
duğunu dikkatlerinize sunmak isteyeceğim. Bu konuda, bir de, bir mekanizma getirildi, biz de öner
dik zaten Plan ve Bütçe Komisyonunda. 

Daha önce 1972'de başlayan beyan sistemi, artık, geride bırakılıyor, idarece belirleme yön
temine geçiliyor. Burada yapılması gereken olay, artık, yeni bir modele geçtiğimiz için, beyan sis
teminden idarece belirleme yöntemine geçtiğimiz için, idarece takdir sistemine geçtiğimiz için ver
gi değerlemesinde, artık, geride kalmış, şimdiye kadar beyan edilmemiş emlaklar için de, bir anlam
da, beyan imkânı getirilmesi doğru olurdu. Gerçekten, o konuya Plan ve Bütçe Komisyonu sıcak 
baktı; ancak, yapılan düzenlemede bir onbeş yıllık geriye dönük vergi talebi gibi bir durum ortaya 
çıkıyor; sanıyorum, hükümet de, onun farkında, o düzeltilecektir; o da doğru bir mekanizmadır; 
çünkü, artık, bir sistemi tasfiye edip, yeni bir modele geçiyorsunuz. Artık, geride, bu işleri beyan 
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etmiş, etmemiş kişilerin belli bir bedel ödeyerek, tekrar, kendilerini beyan etmeleri, böylelikle, 
belediyeler açısından da, artık, bundan böyle yapılması gereken hesaplamalara baz olacak vergi 
tabanını daha da sağlıklı belirlemesi imkânı oluşacaktı. Onun için, böyle yeniden beyan imkânı 
getirilmesi doğru olmuştur. Ancak, 1986'dan bu tarihe kadar böyle bir düzenlemeyi talep etmek 
doğru da değil; çünkü, hiç beyan edilmemişlerde belki zaman aşımı yok; ama, evlerin hemen hep
si belediyelerin bilgisi tahtındadır. Bunlara iskân belgesi veriyor, bunlara elektrik bağlıyor, bunlara 
su getirdiği için belediyeler şunu diyemez: Benim bu işte bilgim yoktur, ben bunlara geriye dönük 
vergi alırım deme hakkı yok. Onun için, bunu en çok 5 yılla sınırlamak, hatta, belki 1998 yılını baz 
alarak, bu beyan obsiyonunu da, beyan imkanını da gündeme getirmek lazım. Böyle bir düzenleme 
de, gerçekten, sistemin daha sağlıklı çalışmasına imkân sağlayacaktır. 

Tabiî, Türkiye, aslında, emlak üzerinden çok fazla vergi almıyor. Bildiğim kadarıyla 196 tril
yon lira civarında emlak vergisi tahsilatı var. Ancak, Türkiye, halen, bu emlaklara ilişkin bir değer 
tespit mekanizmasını sağlıklı oturtamamış durumda. Dikkat edin, şimdi beyan sistemine geçiyoruz, 
asgarî değerler diyoruz; ama, bir türlü, sağlıklı bir mekanizmaya geçemiyoruz. Bunu, özellikle bir
çok ülke, tahrir yöntemiyle; yani, ev bazında, gayrimenkul bazında tek tek değer tespiti yoluyla 
yapıyor. En sağlıklısı budur; ama, Türkiye'de, tabiî, böyle büyük bir iş göze alınamayacağı için, bu 
iş, böyle, genel yöntemlerle geçiştirilmeye çalışılıyor; ancak, fahiş rakamlar talep edilmediği sürece 
kabul edilen bir olay; çok yüksek değerleme yapıldığı zaman, bir anlamda zulme de dönüşebiliyor. 
Çok kıymetli yerlerdeki evler düşük belirlenirken, çok daha geride, çok daha az önemli yerlerde 
yüksek değerlerle karşı karşıya kalınabiliyor ve buna yönelik olarak da, kişinin, muhatap olan, ver
giyi ödeyecek olan mükellefin de itiraz hakkı olmuyor. Bu, gerçekten sağlıksız bir düzenleme. 

Türkiye'nin, artık, ileriki dönemde, mahallî idarelerin gelişmesiyle, bir şekilde, belki, mahallî 
idarelere bu tahrir yetkisini vererek, tek tek sağlıklı bir değer tespiti yaparak, beyan edilen bilgilerin 
doğru olup olmadığını bizzat tespit ederek, önce, sağlıklı bir emlak envanteri oluşturması lazım. 
Bunun üzerinden çok daha tutarlı ve sağlıklı bir vergi alma imkânı olur; çünkü, bugünkü haliyle, 
size beyan edilen üzerinden, 100 metrekare dediyse, 100 metrekare üzerinden Emlak Vergisi tespiti 
yapacaksınız; belki 200 metrekaredir ev. Tapuda her birinin ayrıntıları yok ki! Kaloriferli olmasına 
rağmen, belki değildir diyecek; birinci sınıfken, üçüncü sınıf diyecek... Yani, bunlara dayanarak 
sağlıklı bir Emlak Vergisi oluşturmamız mümkün değil; ama, şu günkü acil sorunu çözüyor gibi 
gözüken bu düzenleme, belki bir can simidi gibi gözüküyor; ancak, potansiyel tehlikelere, potan
siyel risklere de dikkat çekmek durumundayız. Ben, bunun da idare tarafından dikkate alınacağını, 
bunun altyapısının oluşturulması için de, en azından, belli stratejilerin hazırlanarak gündeme 
konulacağını ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tezmen, teşekkür ediyorum efendim. 

Şimdi, söz sırası, Demokratik Sol Partide. 

İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. 

Görüştüğümüz tasarı, aslında, tüm grupların, kamuoyuna yansıyan bir hatadan dolayı, değiş
mesini arzu ettiği bir düzenlemedir. Hatırlandığı gibi, geçtiğimiz aylarda, özellikle basında manşet
lere çıkan, kamuoyunda uzun bir süre tartışılan Emlak Vergisiyle ilgili düzenlemelerde, Emlak Ver
gisiyle ilgili bu yıl beyan yılı olması hasebiyle, farklı ve hak tanımayan, adaletsiz değerlerin biçil-
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diği belirtilmişti. Örneğin, İstanbul'un bir sokağının bir tarafı Beşiktaş Belediyesine aitse, diğer 
tarafı Sarıyer Belediyesine aittir ve bu sokakta oturan insanlar, karşılıklı komşuların farklı 
belediyelere bağlı olmasından dolayı, farklı ölçüler nedeniyle, aynı anda, farklı Emlak Vergisi 
ödeme durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, özellikle basının merkezinin büyük şehir
lerde olması dolayısıyla kamuoyuna yansıdı ve büyük bir tepki oluşturdu. Diğer yandan baktığımız 
zaman, özellikle küçük şehirlerde, küçük ilçelerde bu durumların fazla görülmediği ortaya çıkmış
tır. 

Ne var ki, kamuoyundan gelen bu yönlendirme, birçok partili arkadaşın, bireysel olarak, ken
di partisinden ya da diğer partili milletvekilleriyle birlikte teklif vermesine neden olmuş ve Baş
bakan, kamuoyundaki bu tartışmalara duyarsız kalınmayacağını söyleyerek, bu konuda değişiklik 
yapılması yönünde talimat vermiştir. Başbakanın bu talimatı, uzun tartışmalar sonrası, Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlandıktan sonra, hükümet tarafından kararlaştırılmış ve bir tasarı şeklinde 
gelmiş; bugün, bunu tartışıyoruz. 

Aslında, tartışmamızın gerçeği şudur: Mayıs ayında verilecek olan Emlak Vergisi beyan
namelerindeki adaletsizliği şimdilik durdurmuş bulunuyoruz ve bu konudaki ödeme, vergi beyanıy
la ilgili yapılmış olan haksız takdirlere dayanarak değil, geçmiş dönemdeki Emlak Vergisi mat
rahının yeniden değerlemeyle karşılaştırılması suretiyle, belirlenen oranlar çerçevesinde değerlen
mesi şeklinde ödenmesidir. 

Ancak, Maliye Bakanlığı, bizim, milletvekilleri olarak her partiden arkadaşların verdiği teklif
lerden farklı bir çözüm getirmiş, sorunu, yalnız bugünkü sorunu çözmek şeklinde değil, kalıcı çöz
mek adına, Bakanlar Kuruluna, bundan sonra Emlak Vergisi beyannamesinin verilmesi zorun
luluğunu kaldıracak şekilde bir tasarı sunmuş ve Emlak Vergisi beyannamesinin, ihtiyarî olarak ve 
belli koşullar çerçevesinde, gerektiğinde verileceğini, geri kalan olguların, genelde, bilgi verme şek
linde olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu durum, aslında, bizim önümüze, Türkiye'de, son günlerde en çok tartışılan ve önümüzdeki 
günlerde Parlamentoda da ele almamız söz konusu olan yerel yönetimlerin davranışıyla ilgili önem
li bir örnek olarak geliyor. Bu konuda, bilindiği gibi, Emlak Vergisi matrahları, geçtiğimiz yıllardan 
beri, uzun bir süredir, ilgili belediyelerin etkin olduğu takdir komisyonları tarafından belirlenmek
te ve bu takdir komisyonlarının kararları esas alınmaktadır. Emlak Vergisi mükellefinin 18 000 
000'a yakın bir sayıyı bulması dolayısıyla, takdir komisyonlarına yapılan Emlak Vergisine ilişkin 
itirazın, bireysel olarak değil, ilgili köyün ya da mahallenin muhtarı tarafından ya da bir teşekkül 
veya kurum ise, ilgili teşekkül veya kurum tarafından yapılacağı söylenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu konu, o kadar istismara açık bir konu ki, büyük şehirlerimizden birisinin 
belediye başkanı, kendi üyesi bu takdir komisyonlarında bulunduğu halde ve bu takdir komisyon
larında bu değerler çıktığı halde, sıra popülist davranmaya, Parlamentoyu suçlamaya geldiği zaman, 
çıkıp "bunlar yüksek" demiştir. İşi bilen birisi de "peki, sizin üyeniz vardı, ne yaptınız" demiştir. O 
da "biz itiraz ettik" demiştir. O, itiraz ettiğim dediği yerlerde, hiçbir itiraz yoktur değerli arkadaşlar. 
Arkasına sığındığı itiraz, o şehirde bazı bilinçli mahalle muhtarlarının yaptığı itirazdır. Bu örnek, 
yalnız, iktidarda kim olursa olsun, siyaset erkini hangi grup, hangi parti kullanırsa kullansın, bu 
konuda, davulu bizim boynumuza asıp, kendisi tokmağı eline alan kişilerin, rahatlıkla siyaseti 
karalama ve faturayı siyasete çıkarma olgusunun tipik bir örneğidir. 

İşte, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu tartışılırken, bu konuda, Sayın Maliye Bakanının 
da uygun bulduğu ve mutabık kalınan yeni bir düzenleme getirilmiş. Belediyelerin ağırlıklı olduk-
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lan takdir komisyonları kararlarının, aynı zamanda il düzeyinde bir üstkurul şeklinde oluşturulmuş 
olan ve bu üst kurulda da, genelde bu 18 000 000 mükellefin vergi beyanıyla ilgili, yıllardır uğraşan 
serbest muhasebeci ve malî müşavirler odası mensubunu da katarak, çeşitli ilçelerden gelecek olan 
bu beyanların kontrol edilip, eğer bir beyanat varsa ve uyuşmazlık varsa, bu konuda düzeltme yap
mak üzere ilgili belediyeye iade edilmesi yetkisi verilmiştir. Bu bile, duyarlılık gösterilirse, bu gün
ler içerisinde, kamuoyunda çeşitli zamanlarda sonuçları değerlendiren ve yazanlar, o tarihlerde de 
ortaya çıkarsa, bugün yaşadığımız aynı hatanın yaşanmasının söz konusu olmayacağını özellikle 
burada dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamda, dikkat ederseniz, konunun tekniğini anlatmama gerek yok; 
çünkü, şu ana kadar konuşan hatipler, değerli milletvekilleri, bir uzman yetkisinde, gerekli olan bu 
işlemin teknik işleyişini dile getirdiler. Asıl buradaki sorun, özellikle yerel yönetimlere yetki dev
retme noktasında olan Parlamentomuzun, özellikle, bu yetkisini kullanırken, bu yetkiyi devreder
ken, böylesine ortaya çıkmış bir hatayı dikkate alarak, ilk kez bu çözümü gündeme getirirken, bel
ki de, Yerel Yönetimler Yasasında benzer çözümlerin gündeme getirileceğini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Emlak Vergisi -bugün burada tartışıyoruz- ülkemizde en az ölçüde 
değerlendirilen bir vergidir ve sanılmasın ki, bu tartışmaların temelinde, ödenecek emlak değer
leridir; asla! Bu konudaki tartışmaların, bu konuda kamuoyunda açılan bütün meselelerin temelin
de, aynı bölgede, bir siyasî erk olarak, oradaki yerel yönetimin seçmenler arasında keyfî olarak yap
tığı tasarruflar vardır. 

Bu konunun bu karardan sonra ilgili belediyeler tarafından dikkate alınarak, böylesine tasarruf
larda bulunulmaması gerektiğini temenni ediyor, çıkacak yasanın, ülkemize yeni yapılımlar, yeni 
olgular adına bir açılım getirdiği için hayırlı olmasını diliyor, Demokratik Sol Parti Grubu ve şah
sım adına saygılarımı sunuyorum. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına, Saadet Partisi Grubu kaldı. 
Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
SP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 825 

sıra sayılı Vergi Usul Kanununda, Emlak Vergisi Kanununda ve Harçlar Kanununda değişiklik 
yapan; ama, esasta, Emlak Vergisini yeniden düzenleyen kanun tasarısı üzerinde Saadet Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı, ifade ettiğim gibi, Emlak Vergisinde yeni düzenlemeler 
getirmektedir. Emlak Vergisi, 29 Temmuz 1970'te çıkarılmış olan 1319 sayılı Kanunla düzenlenmiş
tir ve 18 000 000 Emlak Vergisi mükellefini ilgilendirmektedir ve bu verginin de toplam karşılığı, 
2001 yılında 195 trilyon lira mertebesindedir. 

Emlak Vergisinin matrahı, mevcut kanunda da, yeni getirilen düzenlemede de vergi değeri ol
maktadır. Ancak, mevcut düzenlemede, asgarî değer tespit edilmekte ve emlak sahipleri de bu 
değerin altında olmamak şartıyla beyanda bulunmakta idiler. Tabiî, aynı apartmanda, aynı sokakta, 
aynı kalite ve şartlarda birçok binanın, maliklerinin takdirine göre farklı şekilde beyan edildiği 
durumlarla da karşılaşılmakta idi; ancak, beyanı kabul eden makamlar asgarî değeri esas aldıkları 
için bu farklılıklara nüfuz etmeleri mümkün değildi. Dört yılda bir mükellefler tarafından verilen 
bu beyan, Vergi Usul Kanununa göre her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar 
artırılmakta idi, asgarî değerler. 
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Şimdi, tabiî, verginin nispeti nedir diye baktığımız zaman, kanunun 8 inci maddesinde, binalar
da genel olarak vergi nispeti binde 2'dir. Bu mesken olursa binde l'e düşmektedir. Tek meskeni 
olup, emekli geliriyle geçinen kişilerin Emlak Vergisini Bakanlar Kurulu sıfıra kadar indirebilmek
tedir. Arazilerde ise vergi nispeti binde l'dir, arsa olursa binde 3'tür. 

Ancak, 8 Ocak 2002 tarihinde 4736 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, büyükşehir bölgelerin
de emlak vergileri yüzde 100 nispetinde artırılmıştır ve bu artış sırasında da, biraz önce arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi, büyükşehir bölgelerindeki "alt belediye" dediğimiz ilçe belediyelerinin 
vergideki payı da yüzde 68'den yüzde 34'e düşürülmüş bulunmaktadır. Tabiî, asıl vergi toplama kül
fetini taşıyan ilçe belediyelerine karşı bu yapılan bir haksızlıktır. Bununla ilgili bir düzeltme bek
lenmektedir. 

Yine, aynı kanunda yapılan bir şikâyet konusu mesele de, 3030 sayılı Kanuna bağlı büyükşehir 
bölgelerinde elde edilen vergilerin yüzde 5 payın o bölge belediyesine verilmek yerine, havuza 
alınıp bütün belediyelere dağıtılmasıdır ki, bu, tabiî, gelişmemiş olan büyükşehir belediyeleri için 
lehte; ama, büyükşehirleri yöneten belediyeler için de aleyhte bir husustur. İstanbul, Ankara gibi 
büyükşehir belediyeleri bu yönde gelirlerini yüzde 50-60 nispetinde kaybetmiş bulunmaktadırlar. 
Dilerdik ki, o zaman da ifade ettik, hükümet, bu düzenlemeyi, gelir nispeti düşük olan büyükşehir 
belediyelerinin bu külfetlerini karşılamak üzere, onların kendi bölgelerindeki vergi paylarını yüzde 
5 değil de, daha yüksek nispete çeksin, bu dengelemeyi bu şekilde yapsın idi; ancak, bu şekilde bir 
düzenleme, halen şikâyet konusu olarak devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yeni tasarı, beyan esası yerine, takdir komisyonlarının takdirini getirmek
tedir. Takdir komisyonları yine dört yılda bir takdirde bulunacaklar ve her yıl bu değer, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen yıllık yeniden değerleme oranının yüzde 50'si nispetinde, 
yani yarısı nispetinde artırılacaktır. Tabiî, burada birim değer ortaya çıkmaktadır. Daha önceki sis
temde asgarî değer esas alınırken şimdi birim değer ortaya çıkmaktadır. Birim değer, binalarda, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak olarak tespit edecekleri, yayım
layacakları inşaat birim maliyetleridir. Her beyan döneminden altı ay önce bu değerler ilan edilecek, 
buna göre de vergi değerleri binanın metrekaresiyle çarpılarak veya eğer arazideyse, arsadaysa yine 
metrekaresiyle çarpılarak tespit edilecektir. Tabiî, bina ise, bulunduğu cadde, mahalle, sokak, köy 
arazi ise, ilçelere göre cinsleri, kıraç arazi, verimli arazi, sulak arazi diye tasnifler, 31 inci maddede 
getirilen tüzüğe göre tespitler yapılacaktır, yani fizikî vasıfları buna göre tespit edilecektirtir. Tabiî, 
binanın değerine arsa payı ilave edilecektir, arsa değeri ilave edilecek, bina özellikleri de, biraz ön
ce arz ettiğim tüzük çerçevesinde, kaloriferlidir, asansörlüdür vesaire, bina kalitesi bakımından, in
şaat standardı tespit edilip vergi değerinin hesaplanması için bunlar baz olarak alınacaktır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, tasarıyla ilgili, düzenlemesiyle ilgili muhalefet şerhimiz var. Tasarıda, 
hükümet, Genel Kurulda müzakere süresini kısaltmak için maddeleri iç içe sokmuştur, bir maddeye 
birçok madde koymuştur. Daha önce de, bundan birkaç hafta önce, burada, bir müzakere sırasında 
itiraz ettiğimiz zaman, yine Muhterem Başkan Meclise Başkanlık etmekteydi, o zaman itirazda 
bulunduğum zaman "tasarıya muhalefet şerhi, bu istikamette, koymamışsınız" demişlerdi. Şimdi arz 
ediyorum, biz, muhalefet şerhini bu istikamette koyduk; maddeler müzakere edilirken iç içe girmiş 
olan bu maddelerin düzeltilmesi gerekir. Mesela, 1 inci maddede 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
49 uncu ve 268 inci maddesi düzenlenmekte, iki madde. Aslında, bu, kanun tekniğine göre, çerçeve 
madde olur; onun içinde iki madde düzenlenir. Mesela, 2 nci maddede, 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 9, 11, 19, 21, 29, 32 nci maddeleri düzenlenmekte; yani, altı yedi maddesi düzenlen
mektedir. 4 üncü maddede 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 74 üncü maddesi, 1319 sayılı Emlak 
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Vergisinin 40 inci maddesi, 492 sayılı Harçlar Kanununun ekli listeleri, hepsi bir madde içinde 
düzenlenmektedir. 5 inci maddede, aynı şekilde, hem 213 sayılı hem de 1319 sayılı kanunların mad
deleri düzenlenmektedir. Bunun, tabiî, sırf, müzakereleri kısaltmak kastıyla yapılması doğru değil
dir. Kanun tekniğini ve düzenini bozmamak gerekir. Zaten, hükümet, buradaki müzakerelerde, mad
deler üzerinde milletvekillerinin konuşma hakkını kaldırmış ve grupların konuşmasında da süreleri 
yarıya indirmiştir ve bu, esas itibariyle, Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, yine, tasarıya, itiraz meyanında, muhalefet şerhi olarak şunları derç 
ettik: Beyanların yenilenmesi gerekir, ihtiyarî olarak yenilenmesi gerekir; çünkü, biraz önce arz et
tiğim bilgilerin ışığında, takdir edilecektir ki, şimdi, yeni sistemde asgarî değer yok, bina maliyet 
değerleri esastır ve binanın fiziki özellikleri esastır; halbuki, tasarıda, verilmiş olan beyanlar dikkate 
alınacaktır, bilgi olarak muhafaza edilecek, dikkate alınacaktır; yani, takdir komisyonları, binaların 
fiziki özellikleri bakımından faydalanacaktır bu bilgilerden; bunun manası budur. Halbuki, mükel
lefler, son beyanlarını verirken, asgarî bina değerine göre bu fiziki özellikleri fazla dikkatle tespit 
edip beyan etmemiş olabilirler, ihmal etmiş olabilirler, alelusul hazırlamış olabilirler; çünkü, bun
ların vergiye tesiri yoktu esas itibariyle. Şimdi, takdir komisyonları tarafından, metrekare esas 
alınarak yeni bir değer tespitine gidileceğine göre, mecburî olmasa bile, ihtiyarî beyan yenileme im
kânının getirilmesi lazım. 

Yine, tasarıda, tapu harçlarıyla ilgili muamelelerde de "vergi değeri esas alınır" hükmü getiril
mektedir. Halbuki, vergi değeri bir kere tespit edilir, her yıl yeniden vergileme değeri oranında ar
tar, yarısı kadar artar; ama, binanın, gayrimenkulun alım-satımı ise, piyasa değerlerine göredir. 
Yani, mesela, bizim deprem bölgesi Sakarya'da, sizin 1999 depreminden önce binalarınızın, em
lakinizin değeri, bugün yarıya düşmüştür, yer yer yüzde 30'a düşmüştür, yüzde 20'ye düşmüştür. 
Onun için, burada haksızlık olur. Yani, tapudaki vergilemede, alım-satım vergilerinde, harçlarında 
piyasa değerini esas almak gerekir, bu yanlışın düzeltilmesi gerekir. 

öbür taraftan, büyük şehirlerde, iç içe olan ilçeler arasında farklı değerlendirmeler, takdir 
hataları olursa, bunu düzeltmek için merkez komisyonu kuruldu. Halbuki, bunun her ilde kurulması 
gerekir. Vatandaşın tek başına takdir edilen değere itiraz hakkı olmadığına göre, muhtarlarla, bazı 
kurumlarla ve meslek odalarıyla sınırlı olduğuna göre, bu şekilde düzeltme imkânı getirecek olan 
bir komisyona, merkez komisyonuna bu görevin verilmesi gerekirdi. Bu da tasarıda eksik gör
düğüm hususlardan biridir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, tabiî, Emlak Vergisini konuşuyoruz. Emlak Vergisi demek, emlak 
demek, konut, mesken demek; bu da her ailenin, her insanın ihtiyacı olan bir husustur. 

Tabiî, her ailenin, aile kuran, yuva kuran her insanın aradığı, içinde barınabileceği, rahat 
edebileceği bir meskendir, konuttur, ev ihtiyacıdır. Tabiî, Türkiye'deki iktisadî şartlara baktığımız 
zaman, son yıllarda konut ihtiyacı artarken, inşaat ruhsatlarının ve yapı kullanma izinlerinin azal
dığını görüyoruz. Bakın, 2002 yılı programında ne görüyoruz; evet, kentlerde toplam konut ihtiyacı. 
1999 için verilen rakam 516 000; 2000 yılı için 553 000, 2001 yılı için 568 000. 

Şimdi, inşaat ruhsatlarına bakıyoruz; inşaat ruhsatlarının sayıları, 1994'de 523 000 iken, 
1995'te 518 000 iken, bugün, yani, 2000 yılında 302 000'e düşmüş. 2001 yılında tahmin edilen 
rakam 300 000 mertebesinde; yani, yarı yarıya azalmış durumda. 

Yapı kullanma izin belgelerine baktığımız zaman; aynı şekilde, 250 000, 260 000, 270 000 
mertebesinde iken, 1997'de 277 000 yapı kullanma izni; yani, iskân ruhsatı alınmış iken, bu sayının 
da 2001 yılında 225 000 olması beklenmekte. 2000 yılında da gerçekleşen 239 000'dir; yani, 
giderek azalmaktadır, onu söylüyorum. 
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Tabiî, hükümetin, Emlak Vergisini konuştuğumuz bu zeminde, ileriye dönük olarak konut ih
tiyaçlarını karşılayacak bir projeyi ortaya koyması lazım. Geçmişte, 1980'li yıllarda Toplu Konut 
İdaresi kurulurken, ithalatta alınan birtakım vergiler, fonlar Toplu Konuta aktarılarak, o şekilde 
konut ihtiyacının karşılanması için, finansman ihtiyacının karşılanması için bir düzenleme getiril
mişti; ama, bugün, Toplu Konut İdaresinin hiçbir geliri kalmamıştır, bütün fonlar iptal edilmiştir. 
Zaten, ithalattan da bu şekilde fona olan gelirlerin hepsi iptal edilmiştir. 

Şimdi, önümüze baktığımız zaman, bir taraftan yeni kurulan yuvaların, ailelerin, artan nüfusun 
konut ihtiyacı; öbür taraftan da şehir ve köylerimizde fevkalade kalitesi düşük olan, sağlık şartları 
bakımından yetersiz olan konutlar var. Bunlar, ne depreme dayanıklı ne yaşamaya uygun şartlar
dadır ne de insan ihtiyaçlarına uygundur; yani, bugünün dünyasında Türkiye'deki insanları bu tip 
konutlarda yaşamaya mahkûm etmek, millet olarak, devlet olarak, bizim için yakışır bir husus 
değildir, bunun, süratle çözülmesi gerekir. Yani, 80'li yıllarda konut ihtiyacının karşılanması is
tikametinde takip edilen politikaların yerine yeni politikalar koyup, hem vatandaşın, ortaya çıkan 
konut açığı ihtiyacını giderme hem de mevcut, sağlıksız olan, yetersiz olan, sağlık şartlarına uygun 
olmayan konutlarını, meskenlerini yenileme imkânları getirilmelidir. 

Tabiî, burada, mesele, finansman meselesidir. Bakın, basit bir hesap yaparsak, bugün, 
yaşanabilecek, normal şartlarda, standart, bugünkü inşaat malzemeleri standardında 100 metrekare bir 
eve 20 milyar lira dersek, eğer bunu, 15 yılda geri ödemeyi düşünürseniz; ki, burada geri ödeme 
planının da şöyle olması lazım... Yani, konut ihtiyacı olan veya konutunu, meskenini yenileyecek olan 
ailenin, nihayet ödeyebileceği bir gelir seviyesi var, bu gelir seviyesinin üzerine geçtiğiniz zaman, 
bunu ödemesi mümkün değil. Demek ki, takriben 15 yılda bunu geri ödetirseniz, bunun maliyeti, 
bugünkü parayla ayda 111 000 000 lira sadece inşaat bedelidir; bunun üzerine, toplam maliyetin yarısı 
kadar veya üçte l'i kadar arsa payı koyarsanız, 55 000 000 liradır, toplam 166 000 000 liradır. 

Bunu 10 senede geri ödetmeye kalkarsanız, inşaat maliyeti 166 000 000 lira, arsa bedeli 83 000 
000 lira, toplam 249 000 000 liradır. Tabiî, 249 000 000 lira bugünkü şartlarda ödenmesi biraz zor 
bir paradır. Nihayet, 100-150 milyon lira mertebesinde kira karşılığı konut edinme imkânınıigetirir-
sek, bu insanlar ev sahibi olur, evini yeniler. 

Tabiî, burada, ortaya bir finansman meselesi çıkmaktadır. Hükümetin, bütçe kaynaklarından bu 
transferi yapma imkânı yok. Sosyal bir transferdir; ama, uluslararası birtakım fonlardan, kurumlar
dan, Dünya Bankasından, diğer bankalardan, uluslararası birtakım kuruluşlardan, bu konut ih
tiyacını karşılayacak bir finansman modelinin getirilmesi gerekir ve tabiî, burada, yapılması 
gereken bir şey de, bu ihtiyacı, konut edinerek karşılayamayanların da oturabilecekleri kiralık ev
lerin olabilmesi lazım. Batı şehirlerinde bunları görürsünüz; yani, düşük kiralarla, ihtiyaç sahibi 
fakir ailelere, bu ihtiyacı karşılayan bir sistem kurulmuştur. Bir ara, 1970'li yıllarda, Türkiye'de de 
ilçelere kadar bu şekilde konutlar yapılır, fakir ailelere kiraya verilirdi; bundan bu şekilde faydalan
maları sağlanırdı. Bu sahada yeni bir düzenin getirilmesi lazım. 

Tabiî, Türkiye'de, eğer faizler düşer, bankacılık sistemi devlete para satma ve devletten faiz 
hortumlama yerine, reel ekonomi ve piyasa ekonomisine dönerse, önümüzdeki dönemde, muh
temeldir ki, bunlar, konut inşaatını finanse ederler, Batıda "mortgage" dediğimiz, ipotek ve rehine 
dayanan konut edindirme sistemine de girilmiş olur; ama, maalesef, tabiî, bugünkü şartlarda, buna 
ne zaman erişeceğimizi söylemek çok zordur. Hükümete tavsiyemiz, bu konularda bilgi sahibi olan 
uluslararası kurumların, kaynak sahibi olan kurumların önüne proje götürerek, özellikle köyden 
şehre kaçışta, büyük şehirlerin çevrelerine yığılmakta olan fakir ailelerin -ki, bunları zaman zaman 
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televizyon programlarında görüyoruz; içler parçalayıcı, göz yaşartıcı manzaralardır bunlar- başını 
sokabileceği küçücük yuvalar da olsa, 70 metrekare de olsa, sosyal konut politikasını bir yerden 
destekleyen bir projeyi mutlaka ortaya koymalıdır. 

Tabiî, şimdi burada bir arkadaşımız dedi ki "vergi topluyoruz, vergiler nereye gidiyor; milleti 
yanıltıyorsunuz." Biz niye yanıltalım; bakın, bayramdan iki hafta önce, Muhterem Maliye Bakanı 
2001 konsolide bütçe uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ne dedi, dikkat ettiyseniz: "39,5 katril
yon vergi topladık, 41 katrilyon faiz ödedik." Aslında ödenen faiz 44 katrilyondur; 3 katrilyonluk 
faizi de, 2002 yılı bütçesinde Bütçe Kanununun 3 üncü maddesine göre müteakip bütçeye devret
tiler. Yani, 44 katrilyon faiz, 39,5 katrilyon vergi; yani, toplanan vergilerin tamamı faize gidiyor ve 
yetmiyor. Bir an önce, Türkiye'nin bu yapıdan kurtulması lazım. Tabiî, bütün sektörlerin ihtiyacı 
var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Uyuma Başkan!.. 
BAŞKAN - Hiç öyle bir âdetim de yok, nereden çıkardınız?! Bugüne kadar öyle bir şey mi tes

pit ettiniz de, bana "uyuyor" diyorsunuz; ama, sayın hatibe, ben, geliş gidişi de hesap ederek süre 
veriyorum. Belki "bitirdim" der diye bekledim. 

Lütfen toparlar mısınız efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, bir an önce, tabiî, hükümetin faiz ödeme hükümeti olmak

tan kurtulup, topladığı vergileri millete hizmete yöneltecek olan bir ekonomi politikasını, reel 
ekonomiyi canlandıracak, fakir ve yoksullara kaynak transfer edecek politikaları geliştirmesini, bu 
istikamette başarılı olmasını diliyoruz. 

İnşallah bu vergi kanunu, emlak sahipleri için de, milletimiz için de hayırlı olur diyor, hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekili Sayın Sadık Kırbaş; buyurun efendim. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

SADIK KIRBAŞ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 825 sıra sayılı tasarı 
üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Önemli bir yasa tasarısıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Üç temel yasada, Vergi Usul Kanunu, 
Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda değişiklikler getiriyor. Bu yasa tasarısı, 18 000 000 
insanımızı, yurttaşımızı ilgilendiriyor. Bu yurttaşlarımızın önemli bir bölümü, dar ve ortagelirli in
sanlar. Bu yasa tasarısı, şu anda, Yüce Meclisimizde görüşülmeseydi, bu insanlarımız, bu aydan 
itibaren, beyanname vermek üzere kuyruklara doluşacaklardı ve gazetelerde, basınımızda, biraz da 
abartılı olarak gösterilen astronomik birtakım rakamlarda beyanlarda bulunarak vergi ödeme 
durumunda kalacaklardı. 

Bu yasa tasarısı neler getiriyor; ben, bazı hususların kısaca altını çizmek istiyorum: Bir kere, 
bir basitlik ilkesini sağlamaya çalışıyor, genel beyan esasını kaldırıyor ve yeniden değerleme dev
reye girerek, otomatik bir vergilendirme sistemi uygulanıyor. 

Şimdiye kadar nasıl oluyordu; 1972"den bu yana, beyanname usulü dediğimiz genel beyan yön
temi uygulanıyordu. Bir tarafta, mükellefler, rayiç bedele göre beyanda bulunuyorlardı; yani, gün
lük piyasa alım - satım değerine göre bir bedel belirleyip, matrah halinde bunu belirtiyorlardı. Bir 
taraftan da, devlet, asgarî beyan esasına göre bir değer tespit ediyordu ve bunun altına düşül-
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memesini bekliyordu. Vatandaşlarımız, mükelleflerimiz, bu asgarî beyan esası civarında beyanda 
bulunuyorlardı. Dolayısıyla, tuhaf bir durum söz konusu oluyordu; yasanın beklediği rayiç bedel 
üzerinden bir değer ile asgarî beyana esas olan değer arasında bir tereddüt söz konusu oluyordu; 
yeni yasayla, artık bu gideriliyor ve beyanname -işlevi olmaktan çıkmıştı bir yerde- bu yasayla 
tümüyle kaldırılarak, otomatik bir sistem devreye sokuluyor. 

Tapu harcı ile Emlak Vergisi matrahları arasında uyumsuzluklar oluyordu, bunun uygulamada 
birtakım sorunları ortaya çıkıyordu; bu iki matrah esası birbirleriyle uyumlaşır hale getiriliyor bu 
yasayla. 

Takdir komisyonlarının oluşumunda birtakım sıkıntılar vardı. Bu takdir komisyonları, geniş
letilerek, meslek kuruluşlarının profesyonel yardımlarından yararlanır hale getiriliyor. 

Dava açacakların kapsamı genişletiliyor bir yerde. 

Büyükşehir belediye sınırlarında bir merkez komisyonu oluşturuluyor. Bunun şöyle bir yararı 
olabilir: Takdir komisyonları, zaman zaman, adaletsiz tespitler yapabiliyorlar; sokağın bir tarafında 
bir değer, diğer tarafında başka bir değer tespit edebiliyorlar, hatta, astronomik farklılıklar da ortaya 
çıkabiliyordu. Bu tür durumlarda, itiraz edebilecekler sınırlı sayıda oluyor, vatandaşların tepkilerini 
iletebilecekleri makam bulmakta zorlukları olabiliyordu. Valinin başkanlığında oluşturulacak bir 
komisyon, bu tür sorunları inceleyebilecek, tekrar gözden geçirilmesini sağlayabilecek bir mekaniz
ma yaratmaktadır. 

Bu tasarıyla getirilen en önemli değişiklik ya da en önemli hüküm de, kayıtdışı ekonomiyle il
gilidir. Emlak Vergisi uygulamasında, 1972'den bu yana, maalesef, başarılı olduk diyemiyoruz. 
Gelir elde etmede tam başarı sağlayamadık, mükellefleri kavramada yeterli başarı sağlayamadık ve 
adaleti sağlamada tam başarı sağlayamadık. Şimdi, bu yeni yasayla, şimdiye kadar çeşitli nedenler
le beyanname vermemiş olanlar, mükellef olmayanlar, uygun koşullarda devreye girmektedir. Bu, 
çok önemli bir olaydır, mükellef sayısını artırarak vergi tabanını genişletmiş oluyorsunuz; bu, çok 
önemli bir önlem. 

Şimdi, bundan sonra, vergi adaleti açısından bir temennimiz olabilir. Ülkemizde bir sosyal 
sorunumuz var; yazlık konutlar, kışlık konutlar olayı. Kıyılarımızın yaygın bir şekilde yazlık konut
larla kaplı olduğunu görüyoruz ve bu kadar yazlık konuta Batı ülkelerinde pek -fazla rastlamıyoruz. 
Günümüzde, kışlık konutlara da yönelme var. Bir tarafta, turizme yönelik bölgeleri oluşturabilecek 
arsa bulamazken, diğer tarafta, deniz kıyılarında kirlenmeye yol açan, çarpık yapılaşmaya ve çirkin 
yapılaşmaya yol açan bir uygulamaya girmiştik; ama, bundan sonra, Maliye Bakanlığımızdaki 
değerli teknisyenlerin de çalışmalarıyla, Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan da esinlenerek, bu 
tür ikili, üçlü konutların artan oranlı bir vergiye tabi tutularak, bir yerde caydırılması ya da bu 
konutları tercih edenlerin bu maliyete katlanmaları sağlanabilecektir. 

Özet olarak şunu söyleyebilirim: Yasa, vergi gelirleri açısından çok ileri adımlar getirmektedir, 
uygulamada kolaylıklar getirmektedir. 

Bu yasanın, tüm yurttaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (DSP, DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, buyurun. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
MALÎYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
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Huzurunuzda bulunan tasarıyla, iki temel değişiklik yapılmaktadır. Her ne kadar, kanun tasarısı 
9 maddeden oluşuyor ise de maddelerin büyük bir bölümü bu iki temel düzenlemeye dönük yapıl
ması gereken değişiklikleri ihtiva etmektedir. 

Bu iki temel düzenlemenin biri, tüm Emlak Vergisi uygulamasında bundan böyle, beyanname 
verme mükellefiyeti kaldırılmaktadır; çünkü, 18 000 000 civarında Emlak Vergisi beyannamesi 
veren mükellefimiz var, bu mükelleflerin bir bölümünün, beyanname için beyannameyi verdikten 
sonra ödedikleri verginin miktarından daha fazla masraf yapar durumda olduğu da ortadadır. Ay
rıca, beyannamelerde gösterilen değerler belediyelerce takdir edilen asgarî beyanlardan aşağı ol
mayacağı için, fiilen beyanname de belediyelerce tespit edilen asgarî beyanlar düzeyinde olmak
tadır. Bu nedenle, beyanname sistemi -zaten, zaman zaman, bu hep gündeme gelmiştir- tamamen 
kaldırılmaktadır. Bu, çok önemli bir değişikliktir, birtakım bürokrasiyi azaltmaktadır ve mükellef
ler yönünden de önemli bir kolaylıktır. 

İkincisi -değerli arkadaşlarımız, burada, partiler adına yaptıkları konuşmalarda çok güzel un
surları dile getirdiler; hepsine teker teker teşekkür ediyorum- belediyelerce yapılan değer takdir
lerinde ciddî çelişkilerin -tabiî, hepsi böyle demek değildir, ama- adaletten uzak takdirlerin olduğu 
ortaya çıkmıştır, bunu da düzeltecek bir sistem getirilmektedir. 

Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, komisyonumuzun kıymetli üyeleri derin
liğine inceleme yaparak, tasarıyı bir iki noktada daha mükemmel hale getirecek önerilerde bulun
dular ve o öneriler de tasarıya eklendi; böylece, daha sağlıklı bir tasarı halinde huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Tasarıyla amaç, sistemi -biraz evvel de ifade ettiğim gibi- daha basit hale getirmek ve vatan
daşı, bu 2002 takdirleri dolayısıyla mağduriyetten kurtarmaktır. Haksızlıklar önlenecek, çelişkiler 
önlenecek ve böylece daha makule çekilmiş olacak. Normal takdir komisyonları yine görevini 
yapacak; çünkü, bu değişiklikleri yaparken, Emlak Vergisindeki mevcut sistemi kesinlikle değiştir
meden bu düzenlemeyi yaptık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) - ...ve böylece, hem vatandaşın mağduriyeti 

önlenmiş olacak hem de sistem daha basit hale gelecektir. 

Değerli katkılarınızla kanunlaştığı takdirde, Emlak Vergisi beyannamesi diye bir uygulama 
geride kalmış olacaktır. 

Ben, Sayın Başkan, size ve değerli arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Şimdi, söz sırası, Edirne Milletvekili Sayın Şadan Şimşek'te?.. Yok. 

Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın?.. Yok. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, orada bir yanlışlık olacak; üçüncü sırada ben 
vardım. 

BAŞKAN - Demin uyuyor dediniz, şimdi de... Yani, kör müsün demek gibi bir şey bu. 
Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman... 
Aslan Polat Bey, zatıâlleriniz altıncı sıradasınız. 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, ben üçüncü sıradaydım, bir yanlışlık var. 

BAŞKAN-Allah Allah!.. 

Siz, bizi, hileyle suçluyorsunuz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır... Yanlışlık var... 

BAŞKAN - Nasıl yanlışlık var efendim?! Ben, okuduğumu doğru okuyorsam, siz de bu id-
diadaysantz, bize "hile yapıyorsunuz" diyorsunuz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Geri aldım... 

BAŞKAN - Hayır efendim!.. Öyle diyorsunuz demektir. Bunu kabullenmem mümkün değil. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Başkanımız hile yapmaz. 

BAŞKAN - Yasin Hatiboğlu sizden evvel. 

Çok çirkin şeyler bunlar; üzücü!.. 

Söz sırası, Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman'da. 

Buyurun. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı üzerinde şahsım 

adıma söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, kanunlarda en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, kanunların, 

hazırlanırken, mutlak manada, kanun tekniğini dikkate alarak hazırlanmasıdır. Öncelikli olarak, 
kanunların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken husus budur; ama, görüyoruz ki, elimizdeki 
tasarıda, bir maddenin içerisinde, farklı farklı kanun maddeleri var, farklı farklı kanunların değişik 
maddeleri ele alınmış durumda. Mesela, 1 inci maddede iki ayrı kanun ele alınmış; 2 nci, 3 üncü 
maddelere bakıyorsunuz, beş altı farklı madde ele alınmış; yani, beş altı maddelik husus, tek mad
de üzerinde toplanmış. Bir kere, hazırlanış şekli, kanun tekniğine hiç de uygun değil. 

Değerli arkadaşlar, Emlak Vergisinin en önemli problemi, hepimizin bildiği gibi, değerleme; 
bir başka ifadeyle, emlakin vergiye tabi tutulacak kıymetinin belirlenmesi olmuştur. Elimizdeki 
tasarıda üç temel değişiklik var: Birincisi, yaklaşık bir ay kadar önce çıkarmış olduğumuz Emlak 
Vergisiyle ilgili kanunun belirlemiş olduğu değerin kısmî bir düşüşüdür; birinci değişiklik bu. An
cak, şunu hepimiz bilmeliyiz ki, bu düşüş, Emlak Vergisinin uygun olduğu, uygun hale getirildiği 
anlamına, halkın ve Türkiye'nin şartlarına göre uygun hale getirildiği anlamına hiçbir zaman gel
mez; çünkü, emlak vergi oranı, Türkiye'nin şartlarına göre ve Türkiye'nin ekonomik gidişatına göre 
yine oldukça yüksek, fakir fukarayı sıkıntıya sokacak mahiyettedir. Ekmek almakta sıkıntı çeken, 
mecburen ucuz ekmek kuyruğuna takılan vatandaşlarımız, Emlak Vergisini ödeyemeyeceklerdir. 
Bakınız, ne doğacak bunun neticesinde; göreceksiniz, vergi tahsilatında düşüş meydana gelecektir; 
çünkü, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bunu ödeme konusunda sıkıntıya düşecek, 
ödeyemeyecektir ve tahsilatta bir düşüş olacaktır. Böylece, belediye-vatandaş karşı karşıya gelecek, 
belediye-vatandaş ilişkilerinde bir gerginlik meydana gelecek ve belediyelerimiz sıkıntı yaşayacak
tır. Bir diğer konu ise, bu yüksek vergiyi ödeyemeyen vatandaşlarımız, hacizle, icrayla, mahkemey
le de, yani, devletle de karşı karşıya gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bir şeyi sormamız lazım bizim: Acaba, 57 nci hükümet vatandaşa 
ne kazandırdı ki, getirişini, gelirini ne kadar artırdı ki, vergilerini artırıyor?! Hepimizin bildiği gibi, 
iflaslar, icralar, işyeri kapatmaları, işten çıkarmalar, işçinin, çiftçinin, memurun şikâyetleri, 
hepimizin karşı karşıya kaldığı konum ve durumlardır. Bu çerçeve içerisinde, dikkat ettiğimiz 
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zaman, vatandaşın gelirinde oldukça azalma var; vatandaşın imkânlarında büyük kısıtlamalar var
ken, biz vergi artışı yapıyoruz. 

Siz, bu vergiyi artırıyorsunuz; evet, IMF'nin isteği böyle. IMF'nin isteği niye böyle; Tür
kiye'nin bu ekonomik programının dengeli yürümesi konusunda böyle bir talebi var; ama, acaba, 
başka yerlerden bu imkânı elde etmek mümkün değil miydi; kimden ve ne şartlar altında bu vergiyi 
alacağız; biraz insaf etmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, Emlak Vergisinin en önemli taraflarından bir tanesi, bildiğiniz gibi, 
hepimizin ödemesidir, herkesin ödemesidir; yani, fakir zengin demeden, herkesin, Emlak Vergisini 
ödemek mecburiyetinde kalmasıdır. Halk perişanken, vatandaşlar bu kadar sıkıntı içerisindeyken, 
geliri çok çok düşük olan vatandaşların, özellikle nüfusun büyük bir kesimi -yaklaşık olarak 18 000 
000'luk bir nüfusu ilgilendiriyor- gelir darlığı çekerken, sıkıntı çekerken, açlık sınırındayken bu 
Emlak Vergisini ödeme imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun bir diğer ikinci önemli yanı da emlak beyannamesinin kaldırıl
mış olmasıdır, tabiî ki bu kanunla. Bu, işin güzel tarafı; yani, emlak beyan değeri yok artık. Bundan 
sonra, onun yerine emlakin takdir değeri var. (DSP sıralarından "IMF böyle istedi" sesi) IMF'nin is
temesi önemli değil; yani, iyi olanı IMF istese de iyidir, kötü olanı IMF istese de iyidir diyemeyiz 
ki; ama, Türkiye'nin şartlarında meseleyi ele aldığımız zaman, IMF'nin isteklerinin bu milletin 
lehine olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bunun iyi bir yanı var dedik; çünkü, aynı semtte, aynı yerde, hatta aynı 
binada yaşayan insanlar emlak beyanı verirken çelişkili ve farklı değerleri ortaya koyuyorlardı. Bu, 
hiç değilse, bu çelişkiyi ortadan kaldıracak; ama, çelişkili değerleri ortadan kaldıralım derken, 
acaba, sistemi muhafaza etmek daha doğru olur muydu; çünkü, sistemi muhafaza etmenin en önem
li sebeplerinden bir tanesi, belediyelerin bilgisayarlarında belli bir sistem, belli bir yazılım yüklü. 
Şu anda bu sistem tamamen alt üst olmuş durumda. Belediyeler yeni bir sistemle, yeni bir yazılım
la emlak beyan değerlerini girmek mecburiyetindeler. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli yanı bu kanunun şudur: Şahsî şikâyetler bitti artık, kişisel 
şikâyetler bitti. Bundan sonra ya tüzelkişilik olarak, muhtarlık gibi benzeri şahıslar şikâyette 
bulunabilecek ilgili mercilere ya da kurumlar, yani, ticaret odası ve benzeri. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Vergisiyle ilgili üzerinde en fazla durulması gereken konu aslın
da şu idi: Bu emlak vergi değerleri Türkiye şartlarında oldukça yüksek, vatandaşımızın altından kal
kabileceği bir miktar değil. Bu yüzden, çok sayıda vatandaşımızın Emlak Vergisini 
ödeyemeyeceğini şimdiden görmüş olalım. 

Bu çerçeve içerisinde, eğer, maddelerle ilgili önergeler doldurulmamış olsaydı iktidar partisi 
milletvekilleri tarafından, birkaç madde üzerinde, en azından, önergeyle düzeltme imkânı vardı. 
Yeniden, önerge veren arkadaşlarımızdan bir ricamız var ki, bu önergelerden hiç değilse bir tanesini 
geri çekerek bu miktarın düşürülmesine katkı sağlamaları lazım. 

Bu duygularla, bu temennilerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yalman, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlandı; ancak, diğer üye arkadaşlarımın bir ricası var. 

Bu konuda, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Ankara 
Milletvekili Sayın Oğuz Aygün ve Ağrı Milletvekili Sayın Nidai Seven de söz istemişlerdi. İki 
kişiye söz verme imkânı olduğu için diğer arkadaşların ismini zabıtlara geçirdim. Arz ederim. 
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Bu arada, efendim, soru-cevap kısmına geçeceğim. Ondan sonra da oylama var biliyorsunuz. 
Sayın milletvekillerinin, idare amirlerinin bu konuda titizlik göstermelerini rica edeceğim. 

Soru, sual yok mu efendim? Sormuyor musunuz bu sefer? 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yok... 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Kanun açık... 

BAŞKAN - Kanun açık da, oy yok... 
Efendim, müsaade ederseniz burasını ben idare edeyim; herkes kendini idare etsin. Benim niye 

söylediğimi biraz sonra anlarsınız. Yoklama talebi var da onun için... Boşuna konuşmuyorum ben. 
Sual sorulmasın, geçilsin falan... Olmuyor bu işler. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Bakanı üzmek istemedik. 
BAŞKAN - Efendim, anladım; ama, böyle üzüyorsunuz. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylayacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır. 
Yoklama talep eden sayın milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunduklarını tespit 

edeceğim. 
Sayın Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Sayın Ahmet Demircan?.. Burada. 
Sayın Bahri Zengin?.. Burada. 
Sayın Mustafa Geçer?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Rıza Ulucak?.. Burada. 
Sayın Nezir Aydın?.. Burada. 
Sayın Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Sayın Lütfı Doğan?.. Burada. 

Sayın Aslan Polat?.. Burada. 
Sayın Sacit Günbey?.. Burada. 

Sayın Osman Yumakoğulları?.. Burada. 

Sayın Mehmet Bekâroğlu?.. Yok. 
ALÎ GÖREN (Adana) - Takabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Ali Gören Bey takabbül ettiler. 
Sayın Ahmet Karavar?.. Burada. 

Sayın Musa Demirci?.. Burada. 

Sayın Lütfı Yalman?.. Burada. 
Sayın Metin Kalkan?.. Burada. 

Sayın Veysel Candan?.. Burada. 
Sayın Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
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20 arkadaşımız buradalar efendim. 

Yoklama için 5 dakika vereyim, yeter mi efendim? 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - 10 dakika yapalım Sayın Başkan. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - 10 dakika yetmez(!) Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Niye 10 dakika veriyorsunuz; cihazlarla 1 dakikada bitiyor; 

niye bunlara para ödendi?! 
(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grupta, komisyonda olan arkadaşlarınız da geliyor mu?.. 

Şimdi, Sayın Veysel Candan haklı olarak itiraz etti niye 10 dakika diye. Keyfi yapmadım onu. 
Eğer, 10 dakikanın içinde çıkmazsa, sizi bir daha üzüp, aç kapa yapmayayım, saat 20.00'de top
lanalım diye... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sağ olun Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sebebi bu. O kadar laçkalık yapmam. 

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, pusula gönderenlerin isimlerini okuyorum: 

Erkan Kemaloğlu?.. Burada. 

Ergün Bayrak?.. Burada. 

Abdulsamet Turgut?.. Burada. 

Sebahat Vardar?.. Burada. 

Hüseyin Balak?.. Burada. 

Ali Uzunırmak?.. Burada. 

Masum Türker?.. Yok. 

Necdet Tekin?.. Burada. 

Nesrin Nas?.. Burada. 

Mustafa Bayram?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam 

ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve iki 
Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, istanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Ar
kadaşının, istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 
2/883, 2/884) (S Sayısı: 825) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı, malumunuz. 
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Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim : 

VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - A) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 49. - a) Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları 1319 sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan 
tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört 
ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilan eder. 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı 
Resmî Gazete ile ilanını izleyen 15 gün içinde Danıştay'da dava açabilir. 

b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört 
yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü mad
desinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en 
az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerin
deki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye 
ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. 

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği 
memurun başkanlığında, defterdar veya vekâlet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek 
tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkar
lar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında 
verilir. Merkez Komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 15 gün içinde inceler ve inceleme 
sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez Komisyonunca farklı 
değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak 
suretiyle dikkate alınır. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşek
küller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava 
açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya baş
vurulabilir. 

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda 
uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs ayı sonuna 
kadar ilan edilir. 

Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört yıllık süreyi 8 yıla kadar artırmaya veya 2 yıla kadar 
indirmeye yetkilidir. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 
davalının 15 gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay ve vergi 
mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara 
bağlanır. 
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d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye 
ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir." 

B) 213 sayılı Kanunun 268 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 268. - Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine 
göre tespit edilen değeridir." 

BAŞKAN -1 inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın As
lan Polat; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Şimdi, burada, konuşmaya başlamadan önce, bir şey söylemek istiyorum. İktidar partilerine 
mensup milletvekili arkadaşlar konuşurken "biz, muhalefetin görüşlerine önem veriyoruz, onların 
görüşlerini de alıyoruz" diyorlar; fakat, getirilen şu tasarıdaki bütün maddeler hayalî önergelerle 
-üçer önergeyle- doldurulmuş bulunmaktadır. Yani, şurada, muhalefet ne söylerse söylesin, hiçbir 
şeyde değişiklik yapma şansı yoktur. Biraz sonra hep beraber göreceğiz; iktidar partisi milletvekil
leri, okunan önergelerin tek bir tanesinde bile, çıkıp, burada savunma hakkını kullanmayacaklardır; 
çünkü, tamamen hayalî önergelerdir; tek gayeleri, muhalefetin, burada halkın yararına bir şey yap
masını önlemektir. 

Şimdi, Sayın Bakan "burada birtakım avantajlar" getirdik diyor. Sayın Bakan, bu avantajları 
niye getirdiniz? Çok basit; çünkü, buradan, emlaklardan gelecek paralar, genel bütçeye değil, 
belediyelere ve özel idarelere gelecek. Belediyeler ile özel idareler de zaten sizin denetiminizde ol
madığı için, hemen halkın yararına olan bir avantajı sağlıyorsunuz, yoksa, sizin, genel bütçeye 
gelen hangi vergiyi... Mesela, KDV oranlarını indirin, ATV'yi indirin, benzinde yüzde 73 vergi ol
maz, bunu indirin diye muhalefet ne kadar itiraz etti, halk ne kadar itiraz ettiyse, bir tek gün bun
ları düşürme ihtiyacı hissetmediniz; çünkü, o zaman, sizin genel bütçenize gelecek o paraları faiz 
dışı diye, fazla diye toplayacaksınız, oradan IMF'ye götürüp faiz diye vereceksiniz. O noktalarda 
taviziniz yok; ama, yerel yönetimler olduğu için burada, halkın avantajı olan bu indirimi yaptınız. 

Şimdi, burada, sizin bu tasarıda getirmiş olduğunuz en büyük avantaj, 18 000 000 civarındaki 
Emlak Vergisi mükellefinin beyanname verme yükümlülüğünü kaldırmaktır ve bu güzel bir şeydir; 
çünkü, Türkiye'de, zaten, 18 000 000 civarında Gelir Vergisi mükellefi yok. Emlak Vergisi veren
ler, zaten, vergi mükellefi olmadıkları için, muhasebecileri olmadığı için, büyük bölümü de tahsilli 
olmadığı için beyanname vermede önemli ölçüde zorlanıyorlardı ve veremiyorlardı, cezaya 
düşüyorlardı. İşte, bu tasarıda bu ceza oranının kaldırılacak olması, doğru bir uygulama. 

Bu tasarının getirmiş olduğu... İtiraz nereden çıktı, bunu da söylemek istiyorum. Şimdi, bun
dan bir ay önce bir tasarı getirdiniz buraya. O tasarıda, o illerden, 16 büyük şehirden toplanan ver
gilerin yüzde 5'ini büyükşehir belediyelerine dağıtıyordunuz. Onu yüzde 4,1'e düşürmek, o büyük
şehir belediyelerinin paylarını düşürmek için ve o parayı, yani, büyükşehir belediyelerine verdiğiniz 
parayı genel bütçeye alıp, faiz dışı fazla yapıp, IMF'ye vermeniz için bir kaynak lazımdı. Bunun için 
de, büyük şehirlerin hudutlarında olan emlakin vergilerini 2 kat artırdınız. Burada, bu Emlak Ver
gilerini 2 kat artırmanızdan dolayı ve bu sene de, 1998'de yapılan beyanların -2002'de- 4 yılı bitip 
yeniden beyanname verileceği için, burada önemli fiyat artışları meydana gelmişti, Emlak Ver
gilerinde büyük bir artış meydana gelmişti. Mesela, Ankara'nın bazı semtlerinde vergilerde 70 kat 
bir artış meydana gelmişti. Halkın bu itirazını düzeltmek için bu tasarı getirildi. Buradaki en önem-
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li fark olarak -biraz önce bahsettiğim gibi- sizin, büyükşehir belediyelerinin payını azaltmak için 
büyük şehirlerdeki Emlak Vergilerini artırmanızın bu konuya önemli bir katkısı olduğunu da burada 
belirtmek istiyorum. 

Şimdi, burada, Sayın Bakan bir şey daha söylüyor; diyor ki "biz, halkın yararına hareketler 
yapıyoruz." Peki, Sayın Bakanım, ben, size bir soru soracağım. Bütün bakanlar olur, Maliye Bakanı 
olması şart değil. Şimdi, özellik şu: Burada, 18 000 000 vergi mensubunun 2001 yılında verdiği 
bütün Emlak Vergisi, 195 trilyon lira civarında; fakat, yarın, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek 
bir kanun tasarısı var. Şimdi, buradaki bütün bakanlara da soruyorum; hepsinin imzası var. Konu şu: 
Sekiz petrol şirketine haksız olarak ödendiği belirlenen, kur farkından doğan fiyat farkı vardı. Bu 
kur farkı fiyat farkları, 1995, 1996 ve 1997'de ödenmişti ve bunların Türk Lirası cinsinden miktarı 
8,7 trilyon lira, dolar cinsinden bedeli ise 97 852 000 dolardı; yani, bugünkü bedelle 137 trilyon 
liraydı. 

Sayıştay Beşinci Dairesi, bu konuda fazla ödeme var, sekiz petrol şirketinden geri alınsın diye 
bir tahakkuk çıkarmıştı. Sayıştay Temyiz Kurulu da bunu kabul etmişti. Siz, sırf, o sekiz petrol şir
ketinden o 135 trilyon lirayı almamak için, bütçe kanununa haksız bir madde koymuştunuz. Bunu, 
o zamanki Anamuhalefet Partisi olan Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesine götürmüştü, Anayasa 
Mahkemesi yürütmeyi durdurmuştu ve esâs kararını bugünlerde verecekken, esas kararını ver
meden önce, siz, o sekiz petrol şirketine 137 trilyon lirayı ödetmemek için, Plan ve Bütçe Komis
yonuna yarın bir kanun tasarısı getiriyorsunuz ve bununla getirdiğiniz para, bugün, 18 milyon em
lak vergisi mükellefinden 2001 yılında topladığınız verginin 195 trilyon olduğunu düşünürsek, 
hemen hemen onun yüzde 70'i tutarında bir meblağdır. Siz, orada, sekiz petrol şirketinden hemen 
135 trilyon lirayı affediyorsunuz, önlüyorsunuz, hiçbir şey olmuyor; burada, geliyorsunuz, 18 000 
000 vergi mensubuna, vergilerinizden yüzde 5,10,20 düşürdük diye, bunu bir itibar gibi söylemeye 
çalışıyorsunuz. 

Evvela, bütün bakanlara söylüyorum. Siz, Sayıştay kararının reddettiği, Sayıştay Temyiz 
Kurulunun reddettiği, Anayasa Mahkemesinin haksız bulup durdurduğu bir kararda, yarın, çoğun
luğunuza dayanarak o sekiz şirket için ne diye tasarı getirip de 135 trilyon liradan vazgeçiyor
sunuz?! 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

İkinci söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Öz-
gün'de. 

Sayın milletvekilleri, bir yere gitmeyin; çünkü, maddeyi oylayacağız; haberiniz olsun. 

Buyurun Sayın Özgün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, burada, yine, bir vergi kanunu tasarısını görüşüyoruz. Şunu üzülerek ifade etmem 
gerekiyor ki, bu hükümet, ne yazık ki, vergi sistemini yaz boz tahtasına çevirmiş bulunmaktadır. 
Düzenli ve uzun vadeli bir vergi sistemini buraya getirmek yerine, zaman zaman, ihtiyaç duyduk
ça, parça parça birtakım vergi düzenlemelerini getirerek, kanunlaştırmaya çalıştı; ancak, her yaptık
larını da "bu sefer yanlış yaptık, bunu tekrar getiriyoruz, yeniden düzenleyeceğiz" diyerek, Meclisin 
huzuruna getirmek durumunda kaldılar. Bazı zaman kantarın topuzu kaçtı, bazı zaman verginin 
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dozu kaçtı, bazı zaman da, artık, vergi sisteminin ipinin ucu iyice kaçmış oldu. Vatandaş, ne yazık 
ki, verginin içerisinde boğulma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Daha önce yapılmış olan Emlak 
Vergisi düzenlemesinin arkasından söylenen söz "galiba, kantarın topuzunu kaçırdık, vatandaşın 
üzerine fazla gittik" olmuştur; ama, ben, buradan söylüyorum, bu kantarın topuzu, gelir, bir gün 
sizin başınıza iner. Eğer, her yaptığınız şeyin arkasından "yanlış yaptık" deyip buraya gelirseniz, o 
zaman, birileri de size der ki, kardeşim, yaptığınız şeyi baştan doğru yapm. Bugün, burada 
konuşulan husus budur. 

Vatandaş vergi içerisinde boğulmaktadır. Ben saydım, şubat ayı içerisinde, 28 günün 24 günün
de, vatandaş, vergi dairesine gidip, vergi ödemek durumunda kalmıştır. Vatandaşın başka hiçbir işi 
gücü yok, sürekli vergiyi takip edecek, vergi dairesine gidecek, her gün vergi ödeyecek. Hatta, 
vatandaşı bir tarafa bırakın, bu işleri takip eden muhasebecilerin de, artık, bu bürokrasinin altından 
kalkamayacağı, bürokrasinin altında ezildiği görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, üstelik, toplanan bu vergilerin hesabını da hükümet vermiyor. Mesela, dep
rem vergisi ne oldu; ne kadar vergi toplandı, nereye ödendi? Eğitime katkı payı... Bunların hesabı 
verilmiyor. Akaryakıt Tüketim Vergisi... Dünya kadar vergi toplanıyor; ama, nereye gittiğinin 
hesabı, ne yazık ki, verilmiyor. Enflasyonun vergisi alınıyor; ama, enflasyon muhasebesinden 
kesinlikle bahsedilmiyor. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz Emlak Vergisi konusunda düşüncelerimi arz etmek is
tiyorum. Bu konuda Emlak Vergisi beyanının kaldırılmış olması, elbette ki, doğru bir husustur, 
yapılması gereken bir husustur, mükelleflerimiz açısından kolaylık olacaktır; ama, yapılan bu 
düzenlemeyle, ilçe belediyelerimize burada haksızlık yapılıyor. Bu kanun tasarısı içerisinde ilçe 
belediyelerimizi haksızlığa uğratmayacak şekilde bir düzenlemenin yapılması gerekirdi. Bu kanun 
düzenlemesinden önceki durumuyla ilçe belediyesinin payı yüzde 68 nispetindeydi; ama, şimdi, 
yüzde 34'e kadar bu düşecektir. Halbuki, Emlak Vergisini toplama, bununla ilgili personel, bunun
la ilgili diğer kırtasiye, harcamalar, ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır. Bunun düzeltilerek 
kanunun buradan çıkması gerekir diye düşünüyorum. 

Öbür taraftan, merkezî takdir komisyonunun oluşturulması, büyük şehirlerde uygun olmuştur, 
olumlu olmuştur; ama, bunun diğer illerde de yapılmış olması gerekir. Takdir komisyonları 
içerisine, özellikle, bu beyannameleri geçmişte veren, düzenleyen meslek mensuplarının, Türkiye 
serbest muhasebeci malî müşavirler odalarının -merkez komisyona- alınmış olması da fevkalade iyi 
olmuştur. 

BAŞKAN- Efendim, toparlar mısınız. 

İSMAİL ÖZGÜN (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Ancak, diğer illerde de bunun yapılmış olması gerekirdi diyorum. Fırsat vardır, verilecek öner
gelerle bu yapılabilir diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Efendim, teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisi Grubunda. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, bunun oylamasını da yapabiliriz; vaktimiz ona göre... 

DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün, burada, Emlak Vergisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir yasa tasarısı görüşüyoruz. 
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• Bunun 1 inci maddesi, kapsam maddesi, özellikle, emlak vergilerinde verilmesi gereken beyan
namelerin kaldırılmasına ilişkin bir düzenlemeyi kapsamakta. Bu açıdan, özellikle, mükellefler 
açısından bir kolaylık olması bakımından çok önemli bir düzenlemedir, doğru bir düzenlemedir; an
cak, bu kapsam içerisinde bütün olarak yasayı değerlendirdiğimizde, gerçekten, çok önemli eksik
likleri ve aksaklıkları olduğunu da görmekteyiz. 

Şimdi, Emlak Vergisi diye nitelendirdiğimiz ve gerçekten, topladığımız verginin de çok büyük 
ölçüde olmadığı bu vergi türü, bir türlü servet vergisi ki, bu servetten kazandığınız kazançların zaten 
vergisini veriyorsunuz, bir de, ayrıca, bu servetin vergisini vermek durumunda kalıyorsunuz. Bun
lar, zaten, küçük beldelerde falan, belediyelerin kolay kolay toplayabildiği vergi türleri değil, 
alamıyorlar; ama, büyük kentlerde önemli kazançlar oluşturan bir vergi türü olarak gündemimizde 
bulunmaktadır. 

Nereden çıktı bu yeniden düzenleme? Sayın Başbakanın tabiriyle, ölçü kaçtığı için, yeniden, 
özellikle, Maliye Bakanlığı müdahale etmek zorunda ve bu yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kal
dı. Onun için, acaba, burada doğru kıstaslar getirildi mi? Esas olarak, itiraz noktası, bu yeniden 
değerlendirme konularına gelmekteydi. Belediyelerin oluşturduğu komisyonların yaptıkları değer
lendirmelerin, hem bir kent içinde çok ciddî farklılıklara neden olduğunu hem de çok yüksek değer
lerde yeniden değerlendirme yapıldığını görmekteyiz ve şimdi, bunu yeniden düzenlemekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, büyük kentlere baktığımızda... Örneğin, bir Sabancı Center'ı ele alalım. 
Kim bunun fiyatını belirleyecek; bizim burada oluşturacağımız, işte, içinde bir muhtarın olduğu, bir 
tapu sicil memurunun olduğu, ticaret odasından bir kişinin olduğu, belediyeden de iki kişinin ol
duğu bir komisyon bu binanın değerini tespit edecek. Bu, çok akla yatkın bir uygulama olmaz diye 
düşünüyorum; çünkü, artık, bu tür binaların, bu tür teknolojik yapıların değerlendirilmesini, çok 
farklı kriterler koyabilen ve bu konuda da gerçekten bilgi sahibi olan, ihtisas sahibi olan bir 
kurumun yapması lazım. Birincisi, bu değerlendirmenin ne kadar doğru olup olmayacağını görmek 
durumundayız. 

ikincisi -ki, bundan daha önemlisi- bu komisyon gelecek, benim binamı değerlendirecek ve bu 
değerlendirmeye ben itiraz edemeyeceğim, benim adıma muhtar itiraz edecek. Böyle bir anlayış 
olur mu?! Yani, benim malıma gerçek değerinin çok üstünde veya altında bir değer biçildiğinde, ben 
"benim malıma böyle bir değer biçildi, benim malım gerçekten bu değerin çok üstünde" veya "al
tında" diye itiraz edebilmeliyim; ama, böyle bir hakkım yok. Muhtar da benim adıma böyle bir 
itirazı yapmadıysa, az önce söylediğim komisyonun tespiti geçerli olacak. Böyle bir anlayış olur mu 
allahaşkına?! Böyle bir anlayış... Bence, bunu düzenlemek, yeniden, benim itiraz hakkımın olduğu 
yeni bir yapılandırmayı getirmek durumundayız. Yani, benim adıma ya ticaret odası veya muhtar 
itiraz etme hakkına sahip olmamalı, ben o değerlendirmeye itiraz edebilmeliyim. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) - Toparlıyorum. 

Bu ve bunun gibi daha birçok eksik noktalar var. Bunlar da düzeltilirse, bence, çok daha olgun-
laştırılmış olur, ülkemize ve milletimize daha yararlı bir yasa çıkarmış oluruz diye düşünüyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde 3 adet önerge vardır; geliş sıralarına göre okutup, aykırılıklarına göre de iş

leme tabi tutacağım efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 

mükerrer 49 uncu maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrasında yer alan 15 günlük sürenin 20 gün 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Sefer Ekşi 
Kocaeli 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 
mükerrer 49 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan bir aylık sürenin 45 gün olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Sefer Ekşi 
Kocaeli 

BAŞKAN - Son önergeyi okutup, işleme tabi tutacağım efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle değiştirilmek istenen 
mükerrer 49 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan 4 aylık sürenin 6 ay olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Sefer Ekşi 
Kocaeli 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
SEFER EKŞİ (Kocaeli) - Önergelerimi geri çekiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Geri çekiyorlar; peki efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim... 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Duydum efendim... İstirham ederim... 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunarken, karar yetersayısı istenilmişti; ben de, oylamayı elek

tronik cihazla yapacağım. 
Yalnız, oylamanın bitimine kadar sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yetersayısı vardır; 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Saat 20.00'ye kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.04 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Mehmet AY (Gaziantep) 

© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 70 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
825 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki 
Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 
2/883, 2/884) (S Sayısı: 825) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının 2 nci maddesini okutacağım; ama, 5 sayfadır; biz şimdi rekor kırıyoruz. 
Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Saym Başkan, bir madde mi 5 sayfa? 

BAŞKAN - Evet efendim. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - A) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin 

doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hal
de ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
takip eden bütçe yılından itibaren başlar." 
B) 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 11. - Bina vergisi, ilgili belediye tarafından; 

a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının 
Ocak ve Şubat aylarında, 

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebepler
le bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe 
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yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku 
bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda 
verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı büt
çe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim 
posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh 
olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir 
yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri 
üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş 
sayılır. 

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir 
alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler 
tarafından belirlenir." 

C) 1319 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Arazi vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin 

doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında 
yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar." 
D) 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21. - Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; 
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve 

Şubat aylarında, 
b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebepler

le bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe 
yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı için
de vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip 
eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı büt
çe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim 
posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh 
olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir 
yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri 
üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş 
sayılır. 
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Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir 
alan sınırlan dışında bulunan araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler 
tarafından belirlenir." 

E) 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bildirim verme ve süresi: 
Madde 23. - Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini 

tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) em
lak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez. 

Bildirimler; 
a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kıs

men kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, 
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden 

sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde 
emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bil

dirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. İştirak halinde mülkiyette mükel
lefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Müş
terek mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir. 

İştirak halinde mülkiyette, münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi 
değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
F) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 29. - Vergi değeri; 
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine 

ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsel
lenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik böl
gelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada 
veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir 
olunan birim değerlere göre, 

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre 
bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 
tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, 

Hesaplanan bedeldir. 
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl 

vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden 
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. 

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi 
değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) 
fıkrasına.göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikin
ci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırıl
ması suretiyle dikkate alınır. 
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Vergi değerinin hesabında on milyon liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz. 
Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden 

değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar 
tespit etmek suretiyle de kullanabilir." 

G) 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler: 
Madde 32. - Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tar-

hiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır." 
BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, buyurun efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, bir hususu arz etmek istiyorum: Biz, her fır

satta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, geçmişine yaraşır ve geleceğe ışık tutacak kodifikasyonda 
bulunmasını, kanun yapmasını hep söyleyegeldik. Bu, 21 inci Dönem Parlamentosunun değerlen
dirilmesinde çok önemli bir ölçüdür. 

Ben, bir usul tartışması açmayı arzu ediyordum; ama, Başkanlığı zora sokmamak için oraya 
gitmeyeceğim; yerimden, zabıtlara geçsin, gelecek, ibretle bizi izlesin diye arz etmek istiyorum. 

Şimdi, bakınız, bir madde; zatıâliniz ifade buyurdunuz, 5 sayfalık bir madde... Sayfasını 
geçelim hadi; bir maddeyle, bir kanunla, üç ayrı kanunda tadilat yapıyorsunuz: 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu; aynı maddede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu; aynı maddede, 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu. Bu nasıl olur, bu hangi akla sığar, hangi kanun anlayışıdır bu?! Bunu geçelim... 

Sayın Başkanım, bakınız, aynı maddede 32 nci madde, 9 uncu madde, 33 üncü madde, 11 in
ci madde, 29 uncu madde, 19 uncu madde, 21 inci madde, 23 üncü madde, Vergi Usul Kanununun 
49 uncu maddesi, Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi değiştirilmek isteniyor. Bu, kanun 
yapımına uygun değildir. Yapmayın, doğru değildir; ne olursunuz!.. Üç gün çalışalım, beş gün 
çalışalım; ama, kanun yaptığımız, kanun olsun. 

Arz ediyorum efendim, zabıtlara geçsin bari; çünkü, söyledik kerrat ile merrat ile, olmadı tak
ririmiz kâfi bize. 

BAŞKAN - Bendeniz de, itirazla karşılaşacağım, hatta, bir usul tartışması açılacağı zehabına 
kapılarak bir hazırlık yaptım. Müsaade ederseniz, ben de arzı cevabımı takdim edeyim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Lütfedersiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz kanun tasarısıyla, çerçeve madde başlıkları al

tında birden fazla madde değişikliği yapılmak suretiyle, kanun yazılış tekniğine ve dolayısıyla mad
de madde görüşülme usulüne uygun düşmeyen düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hey ceddine rahmet... 
BAŞKAN - Sağ olun efendim. 
Tasarının, kanun yazılış tekniğine uygun olmadığına ilişkin itirazlar Plan ve Bütçe Komis

yonunda da yapılmış ve bu konu tartışılmıştır. Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı ve tek
liflerini, kanun yazılış tekniği de dahil bütün yönleriyle inceleyerek gerekli düzenlemeleri yaparlar, 
malumlarınız; ancak, görüştüğümüz tasarı da bu çerçevede komisyonda değerlendirilmiş ve bir 
metin hazırlanmıştır. Başkanlığın, kendiliğinden, bir çerçeve maddeyi, içerdiği madde değişiklik
lerinin sayısına göre ayrı ayrı görüşmeye açması ve oylaması mümkün görülmemektedir, her ne 
kadar zatıâlileriniz haklı olsanız dahi. 
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Ben, Başkanlığımızın, şu andaki Başkanlık Divanının anlayışını -hatta, bendeniz şu anda Mec
lis Başkanına vekâlet ediyorum- arz etmek istedim; ama, usul tartışması da isterseniz, ona da açığım. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, usul tartışmasında da söylenecek farklı bir şey yok; 
ama, ben korkuyorum ki, geçenlerde bir usul tartışması açıldı ve Sayın Başkandan oylamamasını, 
kendi takdir yetkisini kullanmasını istirham ettim; dinlemediler, oyladılar ve Meclis kararı haline 
getirdiler. 

BAŞKAN - Bendeniz de öyle bir hata yapmamak için ve vaki olacak itirazlara peşinen -kalben 
de size- iştirak ettiğim için hazırlık yaptım. Takdir ederseniz, zabıtlara geçmiş olsun. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Bizim için yeterli efendim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkanım, İçtüzük değişikliklerinin bundan 

sonraki görüşmelerinde bu konu ele alınabilir. Bunu daha fazla tartışmaya gerek yok. 
BAŞKAN - Bendeniz de aynı kanaatteyim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, biraz önce bahsi geçen oylamayla ilgili olarak 

benim talebim olmuştu; fakat, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmede de, bir prensip 
kararına varılsın, mutlaka, önce Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı bu konuyu kendi içinde 
müzakere etsin, bunaImğlı olarak tartışmalı ve bundan sonrasına esas olmayacak şekliyle bu 
konuyu görüşelim denildi. 

Şimdi, şu anda, yine ifade ettiğiniz gibi, bizlerin de hislerine tercüman olduğunuz bu görüşlere 
katılmamak mümkün değil. 

BAŞKAN - Estağfurullah. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ancak, bir husus var ki bunu, âdeta yol haline getirmek gibi, 

hükümetin bir yanlışlığı devam ediyor; bunu, mutlaka durdurmak lazım; değilse, bütün kanunları 
üç madde halinde getirsinler. Birinci madde, maddelerin görüşülmesi; ikinci madde, yürütme ve 
üçüncüsü de, yürütecek kurul olarak orta yere koysunlar; ama, bu, çözüm değil Sayın Başkan. Siz 
söylüyorsunuz, biz söylüyoruz; işler de yürüyüp gidiyor. Nerede duracak bu?!. Bu kadar yanlışlık 
olmaz. 

BAŞKAN - Efendim, doğru söylüyorsunuz; ancak, ben, Sayın Hatiboğlu gibi düşünüyorum. 
Bunu, tekrar bir Meclis kararı olarak getirmenin yanlışlığını ifade etmek isterim. Artı, Demokratik 
Sol Parti Grup Başkanvekili Sayın Emrehan Halıcı da, bunun, önümüzdeki tüzük değişikliğinde 
behemehal halledilmesi gerektiğine inandığını ifade ettiler ve zabıtlara da böyle geçti zannedersem; 
stenograflar duymuştur Sayın Halıcı'nın söylediğini. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, bir şansımız daha var zannediyorum; sayın 
hükümet, bunu geri alabilir düzenlemek üzere, komisyon geri alabilir. Bu, bir şanstır, bu bir fırsat
tır. Komisyon alır, düzenler, getirir; biz de, oturur, görüşür, bitiririz efendim. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Hatiboğlu... 
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BAŞKAN - Efendim, şimdi, Sayın Halıcı'mn makul teklifini ben bir yol olarak gördüm. 
Müsaade ederseniz, hükümet almayacağına göre, münakaşa yapmanın da lüzumu yok. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Alamayacak efendim! 
BAŞKAN - Efendim, 2 nci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili 

Sayın Aslan Polat. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, Cevat Ayhan Bey, Aslan Polat'ın yerine konuşacak 

izin verirseniz. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Kendisi yok. 
BAŞKAN - Efendim, Aslan Polat Bey burada, Mecliste olmaz olur mu; her zaman burada. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Mecliste yok! 
BAŞKAN - Hayır, hayır... Burada, burada. O, maça gitmez. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Nerede ama?! 
BAŞKAN - Efendim, söz hakkını Sayın Cevat Ayhan'a vermek üzere dışarı çıktılar; ben gör

düm. 
Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
SP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 

görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
aslında, 7 maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Biraz önce, Yasin Bey ifade ettiler, Muhterem Başkan da katıldılar; aslında, burada yapılması 
gereken husus -daha önce de yapıldı bu Mecliste; Genel Kurulda, burada müzakere halinde değiş
tirilir- hükümet der ki, tamam, biz bunu ayrı ayrı müzakere edelim; komisyon, burada, katılırız biz 
gerekirse... Bunun 7 madde halinde ayrı ayrı görüşülmesi lazım. Tabiî, 7 maddeyi, şimdi, 5 
dakikada, 1 madde olarak görüşeceğiz. Hatadan dönmek fazilettir. Dileriz, bu, bu müzakere saf
hasında da burada düzeltilir. 

Maddeyle, tabiî, bu değiştirilen 7 maddeyle, mükellefiyet, müracaatlar, itirazlar -arazi ve 
binada- tarif edilmektedir. Hükümetin, bunda niye bu kadar acele ettiğini de anlamak mümkün 
değil. Evet, beyan dönemi geçti; ama, hükümet bunu uzatabilir; yani, bu tasarı, daha salim bir şekil
de, düzgün bir şekilde burada müzakere edilirdi. Nihayet süreyi uzatır ve önümüzdeki günlerde 
bunu hallederdi veya burada da halledebilir; ama, değerli arkadaşlar, hükümetin, sabaha kadar 
müzakere şartıyla gündeme getirdiği bu ve benzeri kanunlardan daha mühim meseleleri var. Bakın, 
hükümete meddahlık yapan bazı basın çevrelerine rağmen ve her şey iyi gidiyor diye pembe yayın 
yapan birtakım medya çevrelerine rağmen, ekonomi iyi gitmiyor... 

SÜLEYMAN COŞKUNER (Burdur) - İyi gidiyor. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hükümet, Türkiye'yi idare edemiyor. Bakın, önümüzde, ocak, 

şubat aylarına ait dışticaret rakamları var. TİM'den, Türkiye İhracatçılar Meclisinden siz de alın; 
ocak ayında artış hızı düşen ihracat, şubat ayında negatife geçti; evet, şubat ayında negatife geçti, 
küçüldü, yüzde 6,9 küçüldü; geçen yıl şubat ayına göre yüzde 6,9 küçülme var; ocak ayında yüzde 
4,6 artış vardı, şimdi negatife geçti. Biz, bunu, tabiî, geçtiğimiz günlerde, komisyonda, muhtelif 
zeminlerde ifade ettik. Tekrar ekonomi ters aşağı döndü; bir canlanma yok, bir gelişme yok. Bunun 
tabiî neticesi, ihracat gerilerse, Türkiye'deki reel sektör daha da fazla çöker. 

Bir yıldır, İstanbul yaklaşımı, Londra yaklaşımı, Anadolu yaklaşımı diye, hükümetin ortaya 
getirdiği hiçbir şey yok, sadece, batan bankalara 20 milyar dolar verdi. Bunların hiçbiri de geri dön
meyecek. Bunu, hükümet de ifade ediyor; hiçbiri geri dönmeyecek, hepsi battı. Şimdi, batmayan
lara da 5 ilâ 10 milyar dolar daha vereceksiniz; bunlar da geri dönmeyecek. Bunlardan, bu bankalar, 
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üretim sektörüne kredi verecekler, tarıma kredi verecekler, esnafa kredi verecekler, iş hayatına kredi 
verecekler, üretim artacak, ihracat artacak derseniz, mümkün değil. Bu bankalardan reel sektöre, 
üretim sektörüne de bir damla destek gelmeyecek. Onlar kendi batık iştiraklerini kurtarıp, bilan
çolarını düzeltmeye çalışacak; yani, hükümetin, acele, bu işleri buraya getirip, bunlarla ilgili tedbir
leri getirmesi lazım. 

Şimdi, bugün yarın görüşülebilirse, birtakım sigorta primlerinde indirimle ilgili bir şey 
getireceksiniz; ama, böyle bölük pörçük, küçük küçük getireceğiniz tedbirlerle bu işi düzene 
sokamazsınız. Onun için, bu işi köklü olarak ele alıp, batan Türkiye'yi nasıl yüzdüreceksiniz, nasıl 
ayağa kaldıracaksınız, nasıl bir umuda ve harekete geçireceksiniz; bunun üzerinde hükümetin dur
ması lazım. Türkiye'de bugün herkes umudunu kaybetmiş vaziyette; emeklisi de, memuru da, öğ
rencisi de, genci de, yaşlısı da, herkes, Türkiye'nin geleceğinden umudunu kaybetmiş. Bunun da 
sorumlusu, bugünkü hükümettir. Uyum halinde, Türkiye'yi batırıyorsunuz. Emlak Vergisindeki bu 
düzenlemeyle neyi düzelteceksiniz allahaşkına; onu size soruyorum. Yani, milletvekili olarak, hal
kın yüzüne bakarken utanıyoruz. Evet, biz, muhalefet milletvekiliyiz. Biz bunları söylüyoruz; ama, 
vatandaşın tamamını siyasetin tamamından soğuttunuz. Millete verdiğiniz sözlerin hepsini burada 
yuttunuz. Hiçbirini önünüze alıp da, millete verdiğiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum; çünkü, 5,5 dakika sürdü... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim... Hemen bitiriyorum... 
Onun için, kararlarınızı tekrar gözden geçirin. Milleti, sabahlara kadar, bu tip kanunlarla 

oyalamayın. Milletin meselelerine sahip olun. Millete verdiğiniz sözü yerine getirin; yoksa, siyaset 
kurumunu da kendinizle sizinle beraber yıkıyorsunuz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Dengir Mir Mehmet 

Fırat; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkanım, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Madde üzerinde konuşmaya geçmeden önce bir konuya açıklık getirmek isterim. İnanıyorum 

ki, hepiniz, bu Parlamentonun mensupları olarak, dünya parlamento tarihini inceleme imkânına 
sahip olmuşsunuzdur. Dünya parlamento tarihi incelendiğinde temel olarak şu görülür: Parlamento, 
halkın hükümdara karşı, özellikle devletin bütçesi nedeniyle toplanacak olan vergilerin kontrol al
tına alınması ve harcamaların nereye nasıl yapıldığının kontrol altına alınmasından dolayı oluşmuş 
bir müessesedir. 

Şu anda bir vergi yasası görüşüyoruz. Vergi yasaları, Parlamentonun temel yasama görevlerin
dendir ve en mühimidir; çünkü, getirilmiş olan vergi yasalarıyla halka ne kadar yük tahmil 
edeceğimizi burada karara bağlıyoruz. Dolayısıyla, muhalefetiyle iktidarıyla gelmiş olan yasaları 
çok iyi incelemek ve anlamak durumundayız. Bu, birinci görevimizdir. Bunu yapmadığımız takdir
de, Parlamento, ancak isim olarak vardır; ama, içerik olarak yoktur. 

Biraz evvel, Sayın Başkan, bu maddenin 5 sayfa olduğunu söyledi ve bu nedenle, kâtip üyenin, 
bu maddeyi oturarak okuması konusunda tasviplerinizi aldı. Soruyorum size, biraz evvel okunmuş 
olan bu 5 sayfalık maddeyi burada bulunan ve bu konuda uzman olan arkadaşlardan hangisi tam 
olarak anlamıştır? Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunun bir üyesi olarak, bir ihtisas komisyonunun 
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üyesi olarak ve ilkönce orada görüşülmüş olan bu yasa tasarısını, inanın ki, anlamakta zorluk 
çekiyorum ve hakikaten de anlayamadım; çünkü, birbiriyle alakasız 7 maddenin, tek bir madde 
içerisinde, atıflarda bulunularak buraya konulmuş olması nedeniyle anlamamam, benim anlama 
özürlü olduğumdan dolayı değil, Meclise karşı hile uygulamak durumunda olan bu yasayı buraya 
sevk edenlerin kusurundan dolayıdır. Kanuna karşı hile nasıl tasvip edilemezse, halkın bu Yüce Par
lamentosuna karşı da hileyi kabul edebilmek mümkün değildir. 

Belki, kanun tekniği itibariyle, bunu, çok kısa bir sürede geçirme imkânına sahipsiniz ve 
geçecek de, ondan eminim; ancak, inanıyorum ki, sizlerin, iktidar partilerinin ve muhalefet par
tilerinin birey olarak buna katkı sağlamamış olması nedeniyle, bir süre sonra, bu yasa tekrar 
önümüze gelecek; bugüne kadar geldiği gibi. O zaman, artık, bu hileye karşı "dur" demenin zamanı 
gelmiştir; bunu yapmadığımız takdirde, Parlamentonun itibarı ve bir yerde, milletvekilleri olarak 
bizim itibarımız, giderek, dibe vurmaya başlamıştır ve devam edecektir. 

İnanın ki, bugün, Türkiye'de büyük ekonomik sıkıntılar vardır; ancak, bu halk, halen sab
rediyor, sıkıntılara dayanabiliyor. Tahammül edemediği bir şey var, milletvekilleri olarak, eğer, on
ları burada temsil edemiyorsak, eğer, buraya gelmiş olan yasaları irdeleyemiyorsak ve ona katkı 
sağlayamıyorsak, işte, itibar kaybettiren şey budur; yoksa, iktisadî durum değildir; çünkü, Türkiye, 
hakikaten, belki, bugünkünden çok daha kötü durumlardan geçmiştir ve sabırla geçmiştir bunu; bir 
İstiklal Harbini vermiştir, yokluk içerisinde vermiştir; ancak, 550 kişiyi seçerek buraya göndermiş 
ise, en azından, ona tahmil edilecek yüklerin ne olduğunu irdelememizi bizden isteme hakkına da 
sahiptir kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde konuşmayacağım; çünkü, anlamadım, anlamam da 
mümkün değil. Tasarıyı hiç anlayamadım; çünkü, yalnız bir vergi kanunu değil, 3-4 tane vergi 
kanunu; Belediye Kanunundan tutun, Vergi Usul Yasasına kadar ve Emlak Vergisine kadar her tür
lü yasayı, her türlü maddeyi buraya sokuşturmuşlar. Bu, ilk de değil; ümit ederim ki, son olur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim teşekkür ediyorum. 
Şimdi, sıra, Doğru Yol Partisinde. 
İsparta Milletvekili Sayın Ramazan Gül; buyurun efendim. 
Sayın Gül, bizim yüzümüzü biraz güldürsün bari. 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Önemli olan, milletin yüzünün gülmesi Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - İşte... Yani, sayenizde belki diye düşündüm. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 825 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsüden konuşurken, hemen hemen her konuşmam
da altını özenle çizdiğim bir konu var: Bu hükümet, sağlıklı bir altyapı oluşturmadan, tasarıları, apar 
topar Meclise getiriyor ve bir süre sonra da, yaptığı değişiklikleri yeniden değiştirmek için yeni bir 
tasarı hazırlıyor; yani, sizin anlayacağınız, açıkçası, bu hükümet, bu Meclisi deneme tahtası olarak 
görüyor. Bunun pek çok örneğini gördük ve görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, bu kez yapılan ise daha farklı. Bu hükümet döneminde, Emlak Ver
gisiyle ilgili uygulamada yanlışlıklar yapılıyor; ama, hükümet, başlangıçta, bu yanlışlıkların hiç-
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birini görmüyor; çünkü, bu hükümetin beklediği bir şey var; hükümet, sadece ve sadece, verginin 
peşinde; ama, vergiyi adil ölçüler içerisinde almak gibi de bir çabası yok. Emlak Vergisindeki çar
pıklıklar basında yer aldıktan sonra, bakınız, bizim sevgili Sayın Başbakanımız "bizim arkadaşlar, 
galiba, biraz işin dozunu kaçırdılar" diyor ve Sayın Başbakan, talimat vererek, yeni bir yasa 
tasarısının hazırlanması konusunda hükümete öneride bulunuyor. İşte, önümüze gelen tasarının 
esası, aslı budur değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emlak Vergisi, hassas bir vergidir. Bu verginin üzerinde 
dikkatlice durmak ve uygulamasını da sağlıklı yapmak gerekmektedir; çünkü, insanlar, uzun yıllar 
emek verip, elemeği, göznuru bir tasarruf yaparak, bir konut sahibi olabiliyorlar. Bu konutu da ağır 
vergilendirmek, herhalde, insaf ölçülerini aşar değerli milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, bu tür Emlak Vergileri, teorik olarak, serveti azaltır; bu tür Emlak Ver
gileri, kaynağı azaltır; bu tür Emlak Vergileri, kısaca, vergi adaletini zedeler. 

Bakınız değerli milletvekilleri, mevcut hükümet ne yapıyor; Gelir ve Kurumlar Vergisi 
alamayan mevcut hükümet... Vergi tahsilat oranları, son kırk yılın en korkunç dönemini yaşıyor. 
Yani, sizin anlayacağınız, vergi tahsilat oranları, tarihin en düşük vergi oranlarını yaşamaktadır. Bu 
nedenle, maliyeti 250 000 lira olan mazota, benzine, elektriğe, telefona, doğalgaza korkunç şekilde 
zamlar yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak da, araçlar yollara çıkamamakta, 1 000 000 aile elek
trik parasını ödeyememektedir. Böylece, ülkemizde, açıklanan kayıtlara göre, elektrik kaçakları 
korkunç boyutlara ulaşmaktadır. 1 000 000 elektrik abonesinin, 1 000 000 telefon abonesinin 
aboneliği iptal edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyla, Emlak Vergisi uygulamasında dört yılda bir 
beyan esası kaldırılmakta, sadece, vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde mükellef
lerden bildirim alınması esası getirilmektedir. 

Bu tasanda da, hükümetin getirdiği pek çok tasarıda olduğu gibi, kanun hazırlama tekniğine 
uyulmamıştır. Baştan savmacı bir düşünce bu tasarıda egemen olmuştur, uygulamanın nasıl 
yapılacağı belli değildir; Uygulamada ortaya çıkacak haksızlıkların giderilmesi de, bu tasarıda 
yeterince açık ve net değildir; büyük ölçüde, uygulamalara ve prosedüre bağlı kalınmıştır. 

Aceleyle hazırlanarak buraya getirilen bu tasarının beklenilen faydayı sağlayamayacağına 
inanıyor ve Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Efendim, madde üzerinde l'i hükümetin olmak üzere 4 adet önerge vardır; geliş sırasına göre 
okutup, aykırılık derecesine göre de işleme tabi tutacağım. 

Bu arada, siz de hazırlıklı olursanız, yoklamaya yetişirsiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, haberi verdiniz; bu sefer süreyi az verirsiniz... 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin B) fıkrasının (c) bendinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Sefer Ekşi 

Kocaeli 
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"29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim 
posta kanalı ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün için
de tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükel
lefe bir yazı ile bildirilir ve tebellüğ ettirilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (D) fıkrasının (c) ben
dinin dördüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sefer Ekşi 
Kocaeli 

"İl ve ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında bulunan araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafın
dan belirlenir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (B) fıkrasının (c) ben
dinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sefer Ekşi 
Kocaeli 

"29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim 
posta kanalı ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün için
de tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükel
lefe bir yazı ile bildirilir." 

BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Nasıl olsa geri çekilecek önergeler... önergelerin hepsi aynı... 
BAŞKAN - Hayır, bu, çekilmeyecek. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Çekilecek. 
BAŞKAN - Hayır... Hükümetin önergesi efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 825 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (E) fıkrası ile değiştiril

mekte olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fık
ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sümer Oral 
Maliye Bakanı 

"Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bil
dirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği mülkiyetinde mükellefler 
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müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet 
halindeyse bildirim münferiden verilir." 

"Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri 
üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Çoğunluğumuz ol
madığı için müspet görüşle takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okuyayım, yoksa Sayın Bakan ifade buyururlar mı? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Gerekçe okunursa... 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 

Medenî Kanunda yapılan değişiklik sonucu iştirak halinde mülkiyet "elbirliği mülkiyet" müş
terek mülkiyet ise "paylı mülkiyet" adı altında düzenlendiğinden, söz konusu fıkra hükümlerinde 
geçen "iştirak halinde mülkiyet" ve "müşterek halinde mülkiyet" ibareleri değiştirilmektedir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı hükümetin önergesini oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, bu işten kimse bir şey anlamadı! 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum... 
Okuyun efendim önergeyi... 
Biraz hareketli olun efendim, sonra Sayın Polat'ın söyledikleri doğru... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çekiyor, çekiyor... 
BAŞKAN - Çektiniz mi efendim? 
SEFER EKŞİ (Kocaeli) - Çektik efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - 2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylatırken yoklama talebi vardır. 

Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımı arayacağım. 
Size daha evvel tüyo da verdim yani!.. Yoklamaya hazırlıklı olun dedim. Ne yapayım!.. 
Efendim, millet bu tasarıyı bekliyor. Lütfen!.. 

Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Burada. 
Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan?.. Burada. 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Niyazi Yanmaz?.. Burada. 

Trabzon Milletvekili Sayın Şeref Malkoç?.. Burada. 
Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ulucak?.. Burada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Erzurum Milletvekili Sayın Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Latif öztek?.. Burada. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Zeki Çelik? Burada. 
îstanbul Milletvekili Sayın Osman Yumakoğulları?.. Burada. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Çankırı Milletvekili Sayın Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Malatya Milletvekili Sayın Yaşar Canbay?.. Burada. 
Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Demircan?.. Burada. 
Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat?.. Burada. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer?.. Burada. 
Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik?.. Burada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bahri Zengin?.. Burada. 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ahmet Karavar?.. Burada. 
Yoklama isteyen 20 arkadaşımızı burada tespit ettik. 
Buyurun, elektronik cihazla yoklama başladı efendim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, 10 dakika süre verilir mi? 
BAŞKAN - 5 dakika efendim, 5 dakika. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - 10 dakika yazdınız. 
BAŞKAN - Eskiye bastık; 5 dakikada keseriz; yani, bu önemli değil. 
Bu kanun çıkarsa sanki benim cebime bir şey girecek! 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Usul Beyefendi, usul!.. 
BAŞKAN - Ben usule uyuyorum; kefilim Sayın Hatiboğlu. Ona inanın bari bana değil. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kural, kural!.. 
BAŞKAN - Kuralın dışına çıkmayalım efendim. Demin 10 dakikaydı, aynı şeyde kalmış; itiraz 

ettim mi, "ben, yaptım, oldu" dedim mi efendim?! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Cebinize girip girmeme meselesi olmadığını söylüyoruz Baş

kanım. "Burada bir kural var" diyoruz, bizim hatırlattığımız bu. Biz, sizin için söylüyoruz bunu. 
BAŞKAN - Ben, size yardımcı oluyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sağ olun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri, kaç dakika ara vereyim? 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 15 dakika. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - 5 dakika yeter Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 21.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.57 

©, 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Mehmet AY (Gaziantep) 

© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 70 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
825 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Tasarının 2 nci maddesinin oylamasında yoklama istenilmiş ve toplantı yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, yoklamayı tekrarlıyorum efendim. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 8 eksiğimizle kapatmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 7 Mart 2002 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.20 

© 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, TMSF'na devredilen bankalarda çalışan 

personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş 'in cevabı (7/5588) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Saffef Arıkan BEDÜK 
Ankara Milletvekili 

1- Batan bankalarda çalışıp ta yeni kurulan kurullar veya birleştirilen 
bankalarda görevlendirilen personel ve yönetici sayısı ne kadardır? 

2- Yeni kurulan kurullarda Şube Müdürü ve/veya Genel Müdürlere 4-5 ila 10 
milyar liraya kadar net ücret ve (4) maaş ikramiye verildiğini biliyor 
musunuz? Doğru mudur? 

3- Aynı bankada yıllardır çalışan, emek veren yönetici ve-diğer personelin 
ücretlerinin ise, 500-800 milyon arasında olduğu ifade edilmektedir. Doğru 
mudur? Bir kuruluşta ücret adaletsizliğini çağdaş yöneticilik ve siyaset 
anlayışı ile bağdaştırıyor musunuz? 

4- Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulunda Murahhas üye olarak görev 
yapanlara her üç bankadan (yani Ziraat, Halk ve Emlak Bankasından) 
ayrı ayrı ücret ödüyorlar mı? Ayrıca, toplam net aylık ve. yıllık tutarı kaç 
liradır? 

- Aylık bu net ücrete karşılık yıllık bu üç bankadan ayrı ayrı kaç adet • 
ikramiye ödenmektedir? 

- İkramiyeler dahil bu kişilere bu üç Banka ile ilgili görev yaptıkları için 
yıllık ne kadar ödeme yapılmaktadır? 

5- Milletvekili dokunulmazlığının bile daraltılması ve hatta tamamen 
kaldırılmasının düşünüldüğü bir dönemde, yeni oluşturulan bankalarla 
ilgili kurullarda çalışan yönetici ve personele dokunulmazlık zırhını 
vermek istemenin sebebi nedir? Bu görevliler yaptıkları hizmetlerden 
neden şüphe ediyorlar? Ülkemizde veya diğer ülkelerde benzeri kamu 
hizmeti yapanlarla ilgili böyle bir uygulama var mıdır? 

6- Halk diliyle hortumlanan veya içi boşaltılan bankaların, el konularak 
Mevduat Sigorta Fonuna aktarılmasından sonra, ülRem$e^ getirdiği 
maliyet ne kadardır? Bugüne kadar düşünmediğiniz bankaları, Yeni 
Bankalar.Yjjsaşıyla. geti.rdjginiz.düzenleme ile kurtarmayı mı düşünüyor 
sunuz?' Neden? Yararları nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B 02.1 HM.O.EKA-08.01.03/ 0 5 L 0 3 . 0 2 * 1 3 8 6 1 
Konu: Soru önergesi Hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
* GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: a. 18.01.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5588-12955/30980 sayılı yazınız 

b. T.C. Ziraat Bankası A Ş . Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2002 
tarihli ve 17223/12 sayılı yazısı 

c. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun 15.02.2002 tarihli ve 192/2176 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, Ankara Milletvekili • Sayın Saffet Arıkan 
Bedük'ün Devlet Bakanı Kemal Derviş'e yönelttiği 7/5588-12995 sayılı yazılı 
soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş-' ve .süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben T.C. Zirâat Bankası GeneJ. 
Müdürlüğü'nden ve Bankacılık Düzenleme ve Danetlöme Kurumu Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'ndan alınan ilgi (b) ve ilgi (c) yazılarının sureti ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği arz olunur. 

Dr. KernâTDERVİŞ 
Devlet Bakanı 

T . C . 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : KW.13\*2. 
KONU : Soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Dr. Kemal Derviş) 
(özel Kalem Müdüriüğü'ne) 

ANKARA 
İLGİ: 22.01.2002 tarih ve 294 sayılı yazınız 

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük tarafından verilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne muhatap 7/5588-12995 sayılı sora önergesi yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

. , Z İ R A A T B A N K A S İ A. Ş. 
E k t l C * * ^ ^ 

Mehmet SEVİNDİK /MustafaNAZLIOGLU 
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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Ek:l 

Sorurl 

Batan bankalarda çalışıp da yeni kurulan veya birleştirilen bankalarda görevlendirilen 
personel ve yönetici sayısı kaçtır. 

Cevap :1 

Fon kapsamına alınan bankalarda görevli iken Bankamıza alman personel sayısı 
il'dir. 

Soru: 2 

Yeni kurulan kurullarda Şube Müdürü ve/veya Genel Müdürlere 4-5 ile 10 milyar 
liraya kadar net ücret ve (4) maaş ikramiye verildiğini biliyor musunuz? Doğru mudur? 

Cevap :2 

Bankamız bünyesinde özel hukuk hükümlerine tabi olarak görev yapan Genel 
Müdür'e 7.000.000.000.-TL net. Genel Müdür Yardımcılan'na 3.34U.000.0O0 TL ile 
6.200.000.000 TL arasında brüt. Merkez Şube Müdürleri'ne 2.735.000.000 TL ile 
6.362.000.000 TL arasında brüt. Daire Başkanlan'na 2.830.000.000 TL ile 4.505.000.000 TL 
brüt. Bağlı Şube Müdürleri'ne 1.920.000.000 TL ile 3.616.000.000 TL arasında brüt ücret 
ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca Genel Müdür hariç diğer personele yılda dört brüt maaş 
tutarında ikramiye ödenmektedir. 

Soru: 3 

Aynı bankalarda çalışan, emek veren yönetici ve diğer personelin ücretlerinin ise 500-
800 milyon arasında olduğu ifade edilmektedir. Doğru mudur? Bir kuruluşta ücret 
adaletsizliğini çağdaş yöneticilik ve siyaset anlayışı ile bağdaştırıyor musunuz? 

Cevap: 3 

özelleştirmeye hazırlık çalışmaları kapsamında Bankamıza açıktan atanan personel 
ile Bankamız bünyesinde özel hukuk hükümlerine göre sözleşme imzalayan personel arasmda 
ücret hesaplamasına esas kriterler ve ücret skalası açısından btr farklılık bulunmamaktadır. 

Buna göre gerek Bankamızda özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan personel 
gerekse de Yönetim Kurulu tarafından açıktan atanan personel için unvan, ıahsil ve hizmet 

- 7 1 -



T.B.M.M. B : 7 0 6 .3 .2002 0 : 4 

yılı kriterleri esas alınarak ücret tesbiti yapılmaktadır. Yukarıda sayılanlar dışında kalan 
Bölüm Müdûrleri'ne 1.998.000.000 TL ile 3.181.000.000 TL arasında. Yönetmenlere 
1.566.000.000TL ile 2.420.000.000 TL arasında ve Yönetmen Yardımcılarfna ise 
1.290.000.000 TL ile 1.848.000.000 TL arasında, Asistan unvanlı diğer personele ise 
750.000.000 TL ile 1.800.000.000 TL arasında brüt ücret ödenmektedir. 

Soru :4 

Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulunda Murahhas Üye olarak görev yapanlara her 
üç bankadan (yani Ziraat, Halk ve Emlak Bankasından) ayrı ayrı ücret ödüyorlar mı? Ayrıca, 
toplam net aylık ve yıllık tutan kaç liradır? 

-Aylık bu net ücrete karşılık yıllık bu üç bankadan ayrı ayrı kaç adet ikramiye 
ödenmektedir? 

-İkramiyeler dahil bu kişilere bu üç Banka ile ilgili görev yaptıktan için yıllık ne 
kadar ödeme yapılmaktadır? 

Cevap: 4 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Murahhas Üye unvanıyla görev yapan 
5 yöneticiye aylık net 7.000.000.000.-TL ücret ödenmekte olup, her hangi bir ikramiye 
ödemesi yapılmamaktadır. Ayrıca, 28.11,2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Karan "ıra göre. 
Murahhas Üye sıfatlı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bankamız iştiraklerinde ya da T.Halk 
Bankası A.Ş.'nde her hangi bir unvan altında başka bir görev almaları halinde, bu görevleri 
ile ilgili olarak her hangi bir ödeme yapılmamaktadır. T. Emlak Bankası bilindiği üzere 
06.07.2001 tarihinde Bankamızla birleştirilmiş olup, bununla ilgili olarak da Murahhas 
Üyelere her hangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Soru :S 

Milletvekili dokunulmazlığının bile daraltılması ve hatta tamamen kaldmlmasının 
düşünüldüğü bir dönemde, yeni oluşturulan bankalarla ilgili kurullarda çalışan yönetici ve 
personele dokunulmazlık zırhını vermek istemenin sebebi nedir? Bu görevliler yaptıktan 
hizmetlerden neden şüphe ediyorlar? Ülkemizde veya diğer ülkelerde benzeri kamu hizmeti 
yapanlarla ilgili böyle bir uygulama var mıdır? 
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Cevap : 5 

Bankamız personeli ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin hukuki durumu 4684 
sayılı Kanun ile değişik 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve 
T.Emlak Bankası Hakkında Kanun (R.G. 25.11.2000-24241) ile belirlenmiştir. 

4603 sayılı Kanun* un 1/1. maddesine göre, bu Kanun* un amacı, kapsamındaki 
bankaların çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve 
özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse 
satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerinin tamamının özel hukuk hükümlerine tabi 
gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesidir. 

Kanun*un 1/2. maddesine göre bankalar, anonim şirket statüsünde olup; bu Kanun'da 
yer alan hükümler dışında Bankalar Kanunu ve genel hükümlere tabi kılınmışlardır. Nitekim. 
Kanun*un gerekçesinde, bu bankaların diğer özel bankalar gibi özel hukuk hükümlerine ve 
Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kılındıkları belirtilmiştir. 

Kanun'un 1/3. maddesinde bankaların çalışma konulan, amaçlan, sermaye miktarlan, 
hisseleri, genel kurulları, yönetim ve denetim organları, karlann dağıtımı, faaliyetleri, devir, 
birleşme ve fesih ve tasfiyelerine ilişkin diğer esasların, özel bankalarda olduğu gibi 
anasözleşmelerde düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Kanun*un 1/5. maddesi ile de söz konusu bankalar hakkında 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile bunlann ek 
ve değişikliklerine ilişkin hükümler ile 4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 277 nci 
maddesinin uygulanmayacağı belirlenmiştir. Madde gerekçesinde, özel bankalarla rekabet 
içinde çalışan bu bankaların, kamu bankası olmaları nedeniyle tabi oldukları mevzuat 
açısından diğer bankalara göre bazı kısıtlamalar altında faaliyet göstermek zorunda 
olduklarından bahisle, bu fıkra ile, yeniden yapılandırmanın başarıya ulaşması için söz 
konusu kamu bankalannın tabi olmayacakları kanunların belirtildiği vurgulanmıştır. 
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Kanun'un bankaların personeli ile ilgili 2/3. maddesinde, bankaların bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında aylık, özlük ve emeklilikleri yönünden 
tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam olunacağı; bunlardan uygun görülenlerin 
istekleri halinde emeklilik statüleri (5434 sayılı Kanun) devam etmek üzere özel hukuk 
hükümlerine göre çalıştırılacakları, bu personelin kadro sayısı ve unvanları ile ücret ve sair 
mali hakların bankaların genel kurullarınca tespit olunacağı belirtilmiştir. Madde 
gerekçesinde, bu bankalar hakkında uygulanmayacak hükümler arasında 399 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri de sayıldığından, bu Kanun'un yürürlüğe girmesiyle hukuki bir boşluğun 
doğmamasını teminen. mevcut personel için, halen tabi oldukları mevzuat hükümlerinin 
uygulanacağı belirtildiği ve özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personelin kadro 
sayısı ve unvanları ile ücret ve sair mali haklarının bankaların genel kurullarınca tespit 
edileceğinin öngörüldüğü açıklanmıştır. 

20.06.2U01 tarih ve 4684 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 5. 
maddenin gerekçesinde de. 4603 sayılı Kanunun Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketinin çağdaş bankacılık ve uluslararası rekabet ilkelerine göre çalışmalarını ve 
özelleştirmeye hazırlanmak üzere yeniden yapılandırılmalarını ve özelleştirilmelerini 
gerçekleştirmeyi amaçladığı; bu çerçevede, üç kamu bankasına yeni atanan yönetim kurulu 
üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin temel görevinin, adı geçen bankaları, Kanunun 
Öngördüğü şekilde yeniden yapılandırmak olacağı; mevcut kamu bankalarında 
gerçekleştirilmesi öngörülen bu büyük değişimin tamamlanarak hisse satış işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için 4603 sayılı Kanunda verilen sürenin 3 yıl olduğu gözönüne 
alındığında, yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinden talep edilen çalışmaların çok 
kapsamlı ve yoğun olduğundan bahisle 4603 sayılı Kanun ile verilen görevler tanımlanmıştır. 

Buna göre. 4603 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirlenen amacı gerçekleştirebilmek 
için verilen görevin bu bankaların özelleştirmeye hazırlanması ve ikinci aşamada 
özelleştirilmeleri olduğu açıktır. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi ve yeniden 
yapılandırmanın başarıya ulaşabilmesi, bankaların, sektördeki diğer bankalarla aynı 
koşullarda çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışabilmelerine 
bağlı olduğundan, gerekli yasal düzenleme 4603 sayılı Kanun ile belirlenmiş ve bu hususlar 

Kanunun gerekçesinde açıkça vurgulanmıştır. Nitekim, 4603 sayılı Kanun ile verilen 
görevler, bu Kanun ile belirlenen hukuki duruma uygun olarak yerine getirilmektedir. 

Bu itibarla. Ziraat Bankası Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile personeli için 
"dokunulmazlık zırhı" söz konusu değildir. Her kademede çalışan yönetici ve personel tabi 
oldukları hukuk kurallarına göre görevlerinin ifası nedeniyle zarara sebebiyet verdikleri 
taktirde bundan sorumludurlar. Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki bütün bankalar gibi Ziraat 
Bankası da aynı koşullarda bankacılık hizmeti vermektedir. 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
TASARRUF MES^UAH SİGORTA FONU 

SAYI :BDDK.2.TMSF.01.VAR-tfZ- k ^ 1 r § U Û A T 2Û& 
KONU: Soru önergesi Hk. l 

T.C.BAŞBAKANLBİ 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İlgi: T.C. Devlet Bakanlığı'nın (Sn.Kemal Derviş) 22.01.2002 tarih ve B.02.0.019/(16) 
294 sayılı evrak akış talimat formu. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde yer alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 18.01.2002 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5588-12995/30980 sayılı yazısı ile Devlet Bakanlığı'na (Sayın 
Kemal DERVİŞ) iletilen, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün Sayın Kemal Derviş 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle sunmuş olduğu 10.01.2002 tarih ve 191 
sayılı soru önergesinin tarafımızı ilgilendiren 1. ve 6. sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
belirtilmektedir. 

1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalarda çalışan personel sayısı 
sözkonusu bankaların devir tarihleri ve 31.01.2002 tarihi itibariyle ilişikte sunulmuştur. 

6) 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince Fon, Hazine 
Müsteşarlığımdan izin alınmak kaydıyla borçlanabileceği gibi, ihtiyaç hasıl olduğunda, Hazine 
Müsteşarlığınca, Fon'a ikrazen verilmek üzere özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç 
edilebilmekte, bu kıymetlerin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tabi 
olacağı usul ve esaslar anılan Müsteşarlık ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından müştereken belirlenmektedir. Bu kapsamda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
tarafından ihraç edilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na verilen 10.982.901 milyar TL ve 
7.010 milyon USD tutarında özel tertip devlet tahvili sözkonusu bankalarca fevkalade 
ihtiyatlar hesabında muhasebeleştirilmiştir. Bu tutara dahil olan nominal tutarı 
1.499.427 milyar TL olan özel tertip devlet tahvili adı geçen Müsteşarlığa iade edilmiştir. 

Diğer taraftan, 31.01.2002 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4743 sayılı 
Kanunun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, yeniden sermayelendirme süreci üç 
aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, bağımsız denetim kuruluşlarının da dahil 
olduğu eşit, tarafsız ve üç aşamalı denetim sonucunda özel ticari bankaların gerçek mali 
durumu ortaya çıkarılacaktır. İkinci aşamada, ihtiyatlarla karşılanamayan ölçüde zararın 
bulunması halinde, banka genel kurullarının toplanarak hissedarların banka zararlarını 
tamamen üstlenmesi, gerekli diğer tedbirleri alması ve gerekli sermaye artırımını karara 
bağlaması gerekecektir. Üçüncü aşamada ise başvuruları üzerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde beşten az ancak sıfırdan büyük ve 
30.09.2001 tarihindeki bilanço büyüklükleri itibariyle sektördeki payı asgari yüzde bir olan 
bankalar, bu oranın yüzde beşe ulaşması için ortaklarca veya sermaye arttırımına katılanlarca 
ödenen tutan aşmamak kaydıyla gerekli sermaye arttırımına katılınması; sermaye yeterliliği 
standart oranları yüzde beş ve daha yüksek olan bankalara, sermaye yeterliliği standart 
oranlarının yüzde dokuza ulaşmasına yetecek kadar hisse senedine dönüştürülebilir tahvil 
karşılığı ve yedi yıl vadeli olmak üzere sermaye benzeri kredi sağlanması suretiyle bankaların 
sermaye yapıları güçlendirilecektir. 
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Yeniden yapılandırma programı çerçevesinde, yapılacak denetimler sonucunda 
bankaların gerçek mali durumu bulunacak ve düzeltilmiş mali tablolar kamuoyuna 
duyurulacak, bunun sonucunda da sektörde saydamlık sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca,-bankalara ihtiyaç'olması halinde sermaye ve/veya sermaye benzeri-kredi 
sağlanacağından bankaların mali bünyeleri güçlendirilmiş olacak ve böylece bankalann asli 
görevleri olan reel sektöre fon sağlamaları için gerekli ortam hazırlanmış olacaktır. Bütün 
bunların sonucunda bankacılık sektöründeki güven ve istikrar yeniden tesis edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ / /R. Engin AKÇAKOCA 
v / Başkan 

Bankalar 
Bayındırbank 
EGS Bank (*) 
Etibank (**) 
İktisat Bankası (**) 
Kentbank (**) 
Milli Aydın Bankası 

T.Ticatet Bankası 
Toprakbank 
Satılan Bankalar 
Sümerbank 
Bank Express 
Sitebank 
Demirbank 

PERSONEL 

•Devir Tarihi İtibariyle 
381 
918 

6.171 
1.305 
1.422 

528 

4.790 
2.482 

9.357 
721 
253 

4.241 

SAYISI 

31 Ocak 2002 
631 

-
1.288 

803 
961 
519 

2.410 
2.428 

(*) EGS Bank AŞ. 18.01.2001 tarihi itibariyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve 
EGS Bank A.Ş. personelinin bir kısmı Bayındırbank A.Ş.'ne aktarılmıştır. 

(**) Etibank A.Ş, İktisat Bankası A.Ş. ve Kentbank A.Ş.'nin Bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izinleri sırasıyla; 28.12.2001, 07.12.2001 ve 28.12.2*001 tarihleri 
itibariyle kaldırılmış olup bu bankaların tasfiye işlemleri devam etmektedir. 
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2.- Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Ziraat ve Halk bankalarının özelleştirme 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5748) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınız delaleti ile aşağıdaki sorularramı yazılı olarak Devlet 
Bakam Sayın Kemal DERVİŞ tarafindan cevaplandmlmasının gereğini 
arzederim 

Sadık^YAKUT 
Kayseri IJvİiU'eryeküi 

5.1. Alman Deutsch Bank tarafindan Ziraat Bankasının. Özelleştirilmesi, ile 
ilgili herhangi bir teklif verilmiş midir? Ziraat ;Bankasımn:

!bu.' bankaya 
özelleştirme çerçevesinde satılması söz konusu mudur? Bu'konuda herhangi, bir 
görüşme yapılmış mıdır? 

5.2. Amerikan Citibank tarafindan Türkiye Halk Bankasmm özelleştirilmesi 
ile ilgili herhangi bir teklif verilmiş midir? Halk Bankasmm bu bankaya 
özelleştirme çerçevesinde satılması söz konusu mudur? Bu konuda herhangi bir 
görüşme yapılmış mıdır? 

5.3. Kapatılan Emlak Bankasına ait İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkez 
binaları kaç trilyona, hangi eksüderinin giderilmesi için ve hangi usulle kimlere 
ihale edilmiştir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1 .HM.O.EKA-08.03-40/ f l ^ fN f i 9 * 1 "̂  R £ H 
Konu: Soru önergesi Hk. U 5. Itf. U Z * I O ö Ö U 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: (a) 01.02.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5748-13188/31467 
sayılı yazınız. 

(b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.02.2002 
tarihli ve BDDK.DEG/6300-2030 sayılı yazısı. 

(c) T.C.Zİraat Bankası AŞ.'nin 20.02.2002 tarihli ve TZB.05.04.02.01 -
30077/23 sayılı yazısı. 

(d) T.Halk Bankası AŞ.'nin 13.02.2002 tarihli ve BG/YDO-17 sayılı 
yazısı. 
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ilgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Kayseri Milletvekili Sadık YAKUTun tevcih 
ettiği 7/5748-13188 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak.gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.'den alınan yazıların 
suretleri ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. , ^ , ^ „ ^ 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi 

1 2 ŞUBAT 2002 
SAYI: BDDKDEG/6300_ İOSO 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İLGİ: Devlet Bakanlığının (Dr. Kemal DERVİŞ) 05.02.2002 tarih ve 
B.02.0.019/(l 6)503 sayılı evrak akış talimat formu ve eki yazılı soru önergesi. 

İlgi yazı eki Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un 7/5748-13188 sayılı yazılı soru 
önergesinde Kurumumuzu ilgilendiren bir hususa rastlanılmamıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

OOJuu 
A.Tcoman KERMAN 
Başkan Yardımcısı 
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T . C 
Z t' R A. A T B A N K A S I A . Ş . 

G e n c i M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAJVE: 2£00.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAVI : 'TZBJO$MjtâW I^OT^IS Q£&Q-3X*Q. 
KONU- t Som-öaereösl 

T.C 
DEVLET BAÎCANLIĞrNA 

(Sn. Dr. Kemal DERVİŞ) 
(Osel Kalem MudürlOgü'ne) 

ANKARA 

ÎLGİ: 05.02.2002 tfcrihvöiİ0İ:ibyılıyanın2. 

Kayseri MUİctvcküv $aym Sadık YAKUT tarafmdan verilen, Sayın Dr. Kemal DERVÎŞ'e 
muhatap 7/5748-13180 sayılı Soru Önergesi hakkında göndermiş olduğunuz ilgide tarih ve »ayısı 
belirtilen yazmız vo«Meri i&cdeamistîr. 

1. ve 3. S«iîİtr Ötinİfamlica cevaplanmış. olup, cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Belerinize orz eBerii. 

Ek: 1 (2 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

N ^ e t SEVİNDİK ' Müstafi* NÂZLİOGLU 
Daire Ba&kaıu Gend Mudur Yardımcın 

Soırn 3 - İ&npdc@âHı fCmlaU Bankasına ait İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkez 
binelen beç. ftrttyoâa,.haügl eSalktUdcrrain giderilmesi için ve hangi usulle kimlere ihale-
edOCBİftlr? 

Cevap 3 - •Tarfdyîî !Bmlak Bankası'ndaa devralman ve uzun suredir bakun-onanm 
görmemesi dolayısıyla begsa uatma -soğutma klima tesisatı olmak üzere verimli biçimde 
kullanılması mOmküM-olmsynn binada, mevcut bakım onanın ihtiyacının giderilmesi ve istanbul'da 
degiçik binalarda dağmüc biçimde Faaliyet gösteren Gend Müdürlük Birimlerimizin bir çatı olunda 
toplanman ve bilgisayar ve diğer teknik altyapı-donamm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
tadilat çalifması yspmm&sı Jcarâa'b&glonmııtır. 

Bu çerçevcdö.bjjzolûnîm piroje ve kesif esas almarak Bankarmz İhale Ytaetmdiği'ne göte; 
kapah teklif clmaki;usulûyle 24 firmadan teklif istenmek suretiyle yapılan ihale sonucunda; 
Aydogdular Inşom:'; Matdhh; Elektrik Ticaret ve Sanayi Ltd. ŞtPne %29,6 tenzilada 
2^40.000.000.000- TL. Ürüîûden ihale edilmiştir. 
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Eksi 

Sorul - ^Inul^İMASch Bank tarafından Ziraat Ban 
herhangi bir teldif «vöritniyimidir? Ziraat Bankamım bu bankaya feeUeftirnıe çerçevesinde 
sattlmssı sOs konus&budür? Bu konuda herhangi bir gOrüşme yapılmış mıdır? 

Cevap 1 - TûHdye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.. Türkiye Halk Bankası AŞ . ve Türkiye 
Emlak Bankası AŞ.3mh ça^daş-bankacılıgın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarım 
ve özdlestirifrneyeVhazırliinmâUırmı sağlayacak çckUdo yeniden yapslandmlmalan ile hisco 
şanslarına ilişkin dûicalelhderin ve hisselerinin tamamma kadarının özd hukuk hükûmlerino tabi 
gerçek ve tüze! HsU^aatıainııiseıveklesürilınesine ilişkin olarak düzenlenen 4603 sayılı "Türkiye 
Cumhuriyeti Zinmi^tHi&i; Türkiye Halk Bankan Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankan 
Anonim Şirketi Balrkında: Kijnun" un Madde 2.2'de; "Yeniden yapılandırma işlemlerinin 
tamamlanmasını mötetücttlen [bankalarm hisse satış işlemleri 4046 saydı özclleçtirmo 
Uygulamalarının Dü2enlenm«sirie ve Baza Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun; hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Yeniden yapılandırma ve hisse 
sanş istemleri bu-Kşnunutt'yrirorlüge irmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanır. Bakanlar 
Kurulu bu süreyi İriridtifcy f̂aiÜıiMS olmak üzere yansı kadar uzatabilir." «eklinde bir hüküm yer 
almaktadır. 

Sos konusu nutfde^ît&lâkindea de anlaşılacağı, üzere, henüz yeniden yapılanma sürecini 
yaşayan Bankamızın .şu >'•aşamada satışına ilişkin bir işlemin gerçekleştirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Zfca satış, işlemine ilişkin olarak yapılacak işlemler ve bu işlemlerin süreci 
yukarıda anılan madde İle açikçadüzenlenmiştir. 

HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sermaye :250.OOO.OOO.0OO.000.-TL 

BİRİM : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama Tarih : . 13.02.2002 
SAYI : fö İşaretimiz: BG/YDO 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genci Müdürlüğü'nc 

ANKARA 

ÎLGÎ-.0S.02.2002 tarih, 503 sayılı T.CDevlet Bakanlığı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Sadık YAKUT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
BaşkanlığVna verilen 7/5748-13188 sayılı soru önergesi incelenmiştir. Bankamızla ilgili sorulan 
sorular ve cevaplan sırası ile aşağıda belirtilmektedir. 

Soru 2: Amerikan Citibank tarafından Türkiye Halk Bankasının özelleştirilmesi ile ilgili herhangi 
bir teklif verilmiş midir? Halk Bankasının bu bankaya özelleştirme çerçevesinde satılması söz 
konusu mudur? Bu konuda herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? 

Cevap 2: Citibank tarafindan Bankamıza konu ile ilgili olarak herhangi bir görüşme talebi 
ulaşmamıştır. 
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Sora 3: Kapatılan Emlak Bankasına ait İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkez binaları kaç 
trilyona, hangi eksiklerinin giderilmesi için ve hangi usulle kimlere ihale edilmiştir? 

Cevap 3: Kapatılan Emlak Bankası'ndan Bankamıza intikal eden Maslak Hizmet Binası C Blok 
tadilat işleri 2002 yılı bütçe çalışmaları sırasında Bankanın yatırım bütçesi içerisinde yeralan tüm 
kalemlerin yeniden değerlendirilmesi, bütçe kısıtlamaları da dikkate alınarak 13.12.2001 tarihinde 
programdan çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

HALK BANKASI A.$. 
Genel Müdüriüfi 

" Ahmet KARACAHİS ARLI Bülent GtPNCELER 
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu 

Murahhas Üyesi 

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Ziraat Bankası hizmet binaları tadilatı ile 
Ziraat ve Halk Bankası personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Kemal Derviş'in cevabı 
(7/5791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Devlet Bakanı Sn. Kemal DERVİŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 29/01/2002 

lehmet BATUK 
Kocaeli Milletvekili 

Hükümet tarafından IMF' ye verilen taahhütler doğrultusunda kamu 
bankalarının yeniden yapılandırılması kapsamında Ziraat bankasının 514 şubesi 
kademeli olarak 30 Haziran 2002'y© kadar kapatılmasının planlandığı kamuoyunun 
malumudur. Ayrıca bu bankada çalışan 12.000 kişinin de değişik kurumlarda 
görevlendirileceği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındadır.. 

Hükümet, tasarruf tedbirleri kapsamında 2002 yılında binlerce kamu görevlisini 
emekli etmeye hazırlanırken, kamu bankalarındaki binlerce çalışanı işten çıkarmayı 
düşünürken, görev zararları katrilyonları bulan Ziraat Bankası,Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu müfettişlerinin raporunda yer alan bilgiler doğrultusunda, imaj 
değiştirmek için hizmet binalarının tadilatına 7 trilyon liralık harcama yaptığı ortaya 
çıkmıştır. 

Konu ile ilgili sorularım aşağıdadır. 

1. Ülkemizin ekonomik kriz yaşadığı günümüzde Ziraat Bankası'nın hizmet 
binalarında 7 trilyon liralık tadilat yaptığı doğrumudur? 

2. Söz konusu tadilat ve tamirat için trilyonlar harcayan Ziraat Bankası'nda, 
Başbakanlık YDK müfettişleri inceleme yapmışlar mıdır? 

3. Ekonomik kriz nedeniyle tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde böyle 
bir harcama yapıldı ise, bu harcamaları yapanlar hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

4. Hükümetiniz, IMF talepleri doğrultusunda devleti küçültmeye yönelik bir dizi 
tedbir alırken ve Ziraat ve Halk bankasındaki çalışanların sayısını azaltmaya 
çalışırken, 4603 Sayılı Kanun çıktıktan sonra Ziraat ve Halk bankalarına Üst 
düzey kaç yönetici alınmıştır? Bu yöneticilere ödenen ücretler ne kadardır? 

5. Ziraat ve Halk Bankasının şu andaki personel sayısı kaçtır? 4603 Sayılı Kanun 
uyarınca hedef personel sayısı ne kadardır? İşini kaybedecek personelle ilgili 
bir istihdam çalışmanız var mı? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1 .HM.O.EKA-08.03-40/ 0 5.03.0 2 * 1 3 8 5 9 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi: (a) 06.02.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5791-13253/31606 
sayılı yazınız. 

(b) T.CZiraat Bankası A.Ş.'nin 21.02.2002 tarihli ve 05.04.02.01 sayılı 
yazısı. 

(c)T.Halk Bankası A.Ş.'nin 15.02.2002 tarihli ve 
B.02.THB.0.12.00.00/14 sayılı yazısı. 

ilgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Kocaeli Milletvekili Mehmet BATUK'un tevcih 
ettiği 7/5791-13253 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye ilişkin T.CZiraat Bankası A.Ş. ile T.Halk Bankası 
A.Ş.'den alınan yazıların suretleri ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. _ 

Dr. rfema'l DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

T. C-
Z İ R A A T B A " N K A S I A . Ş 

Genel Müdür lüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : 05.04.02.01 ^ ^ 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Dr. Kemal Derviş) 
(Özel Kalem Müdürlüğü'no) 

ANKARA 

İLGİ: 07.02.2002 tarih ve 579 saytlı yazınız. 
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Milletvekili Sayın Mehmet Batuk tarafından verilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne muhatap 7/5791-13253 sayılı soru önergesi yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (5 sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A Ş . 

Mehmet SEVİNDİK ' Mustafa NAZLIOĞLU 
Daire Başkanı Gcnol Müdür Yardımcısı 

Ek:1 

Soru :1 

Ülkemizin ekonomik kriz yaşadığı günümüzde Ziraat Bankası'nın hizmet 
binalarında 7 trilyon liralık tadilat yaptığı doğru mudur? 

Cevap :1 

Genel Müdürlük hizmet binaları dahil büyük bölümü 15-20 yıl gibi uzun sürelerle 
bakım-onarım görmemiş olan hizmet binalanmız, giderilmemesi halinde daha büyük 
masraflara yol açacak arızalarının giderilmesi, binalarda faaliyet sürdüren şube ve 
birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirilmelerini temînen, bu iş İçin ayrılmış 
ödenek ve yapılan program dahilinde bakım-onanmdan geçirilmektedir. Genel Müdürlük 
Ulus-C, Tandoğan ve Maslak hizmet binalarımız da bu çerçevede bakım-onanm ve 
tadilat kapsamına alınmış olup, tadilat sonucunda binalarımız açık ofis sistemine göre 
kullanılabilir hale gelecektir. 

önceki.yılda veya 2001 yılı içinde başlanıp, yıl içinde tamamlanarak kesin hesabı 
bağlanan 99 adet hizmet binası tadilat, bakım-onanm işinin ihale bedeli 
3.993.780.912.757.-TL, kesin hesap tutarı 3.631.378.953.279.-TL*dir. 

2001 yılı içinde ihale edilip, çalışmalan halen devam eden ve harcamaları 2002 
yılı içinde tahakkuk edecek tadilat işleri arasında yer alan Genel Müdürlük hizmet 
binalarından Ulus-C Hizmet Binası ihale bedeli 500.127.136.490.-TL, Tandoğan Hizmet 
Binası ihale bedeli 1.000.481.167.380.-TL, Maslak Hizmet Binası ihale bedeli 
2.340.800.000.000.-TL'dir. 

Söz konusu tadilat işleri, yukanda belirtildiği Üzere zorunlu nitelikte olduğu gibi, 
Bankamızda 4603 Sayılı Kanun uyarınca yürütülen yeniden yapılandırma çalışmalan 
kapsamında, organizasyon yapısında ve işleyiş tarzındaki değişikliklerle de uyumludur. 

Açık ofis sistemi, binalarımızın tüm alanlarının verimli biçimde kullanılmasına 
imkan sağlamakta olup, çalışmalar tamamlandığında, halen bir kısmı kiralık 13 hizmet 
binasında faaliyet gösteren Genel Müdürlük Birimlerimiz 5 hizmet binasında 
toplanacaktır. 
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Boşaltılan 8 binanın kira, işletme ve istihdam zorunluluğu ortadan kalkan personel 
giderlerinden sağlanan tasarruf ve ihtiyaç fazlası hale gelen binalarımızın 
değerlendirilmesiyle, yapılan tamirat ve tadilatın masrafları kısa sûrede amorti edileceği 
gibi, açık ofis sisteminin personelin verimliliğini, birimler arası iletişimin hız ve kalitesini, 
yapılan işlemlerin etkinliğini artırıcı etkileri dolayısıyla büyük yarar sağlanacaktır. 

Esasen hizmet binalarımızda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun yıllardır bakım-
onarım yapılamadığı, bankacılık sektöründeki keskin rekabet koşulları ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler dikkate alındığında, yapılan tadilatlar faaliyetin sürdürülmesi 
açısından zorunluluk arzeder niteliktedir. 

Soru :2 

Söz konusu tadilat ve tamirat için trilyonlar harcayan Ziraat Bankasında, 
Başbakanlık YOK müfettişleri inceleme yapmışlar mıdır? 

Soru:3 

Ekonomik kriz nedeniyle tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde 
böyle bir harcama yapıldı ise bu harcamaları yapanlar hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

Cevap :2»3 

YDK raporunda Genel Müdürlük Ulus-C Blok, Tandoğan ve Maslak hizmet 
binalarında yapılan tadilat ve onarım çalışmalarının çok da gerekli olmadığı 
vurgulanarak, tasarrufa uygun davranılması gerektiği belirtilmektedir. 

Bankamızın 4603 sayılı Kanun uyarınca yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları 
kapsamında organizasyon yapısında ve işleyiş tarzında esaslı değişiklikler 
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu tadilat ve onarım işleri de bu temet yapısal 
değişikliklerle uyumlu olarak yapılmış işlerdir. 

Genel Müdürlük organizasyonu ve personel yapısındaki değişiklikler: Genel 
Müdürlük birimlerinin bugüne kadar, bir kısmı kiralık olan 13 ayrı binada faaliyet 
gösteriyor olması; bu binaların kira ve işletme masrafları ile Banka malı olanlara yatırılan 
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sabit sermaye; tadilat yapılan binalarda faaliyet gösteren ve gösterecek olan birimlerin, 

bilgisayar altyapısı ve teknolojik donanım ihtiyacı göz önüne alınarak, bahsi geçen 3 

Genel Müdürlük hizmet binasında tadilat yapılması kararlaştırılmış ve uygulamaya 

konmuştur. 
Ulus-C Hizmet Binası ihale bedeli 500.127.136.490.-TL, Tandoğan Hizmet Binası 

ihale bedeli 1.000.481.167.380.-TL, Maslak Hizmet Binası ihale bedeli 
2.340.800.000.000.-TL'dir. 

Genel Müdürlük hizmet binalarında yapılan tadilat çalışmaları açık ofis sistemine 
geçilmesini amaçlayan çalışmalar olup, açık ofis sisteminin verimliliği artırıcı ve 
ekonomik açıdan yararlı yönlerini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 

- Bireysel konfordan kitlesel konfora geçişi sağlar. 
• Çalışan birimin iş hacminin değişmesi ya da faaliyet konusunun değişmesi 

hallerinde yeni ihtiyaçların karşılanmasına (alternatif uygulamalara) olanak sağlar. 
- YÖnetici-personel yakınlaşması ile iş disiplini sağlar. 
- Personeli daha yaratıcı ve üretken duruma getirir. 
• Sosyal yakınlaşma ve yardımlaşma duygusunu geliştirir. 
- Binalara yerleştirilen her türlü teknik donanım (klimatizasyon, yükseltilmiş 

döşeme. ıslak hacimler, aydınlatma vb.) ve kolaylıktan tüm personelin yararlanmasını 
sağlar. 

- Kullanım dışı alanlar (koridor, hol ve geçitler) minimum düzeye iner veya 
tamamen ortadan kalkar. 

• Huzurlu bir ortam sağlayarak iş verimliliğinin artmasına olanak sağlar. 
- Serbest bir tefrişe imkan sağlayarak, katlar arasında mekan sürekliliği ve 

bütünlüğünü sağlar; teknik/teknolojik değişimlerin en kısa sürede yapılmasına imkan 
tanır. Dolayısıyla, kur-tak (plug-in) sistemine uygun geçişi sağlar. 

- Net kullanım alanları fazlalaşır. 
- Açık ofis uygulaması deneyimleri, insanların çalışmalarına yoğunlaşabilmek için 

gereksinim duyduğu, sadece kendilerine ait bir alan duygusu yaratmanın pozitif yönde 
etkili olabildiğini göstermiştir. 

Bu çalışmalar sonucunda, Genel Müdürlük birimlerinin 5 binada toplanmasıyla, bir 
yandan yukanda sayılan yararlar ve birimler arası iletişimde hız ve nitelik artışı yoluyla 
verimlilik düzeyinin yükselmesi, bir yandan da daha önce kullanılan 13 hizmet 
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binasından 8'inin kullanılması zorunluluğundan kurtulunması yoluyla önemli bir tasarruf 
sağlanmış olacaktır. 

Bu çerçevede, boşaltılan 8 binada görev yaparı 26 güvenlik görevlisi ve santral 
memuru olarak istihdam edilen 8 personelin istihdamı zorunluluğu ortadan kalkmış; 
ayrıca, evrak ulaştırmakla görevli kurye ihtiyacı önemli ölçüde azalmış olacaktır. 
Personel istihdamının yüksek maliyeti bilinen bir husustur. 

Diğer yandan, boşaltılan binaların aydınlatma, ısıtma, kullanım suyu masrafları ile 
küçük çaplı bakım gibi işletme giderlerinin de önemli meblağlar tuttuğu göz önüne 
alındığında, yapılan tadilat masraflarının kısa süre içinde amorti edileceği, yapılan 
işlemlerin bu yönüyle de tasarruf ilkesine aykırı olmadığının kabulü gerekmektedir. 

Söz konusu tadilat işlerinin, yukarıda belirtilen hususların yanında, daha genel 
düzeyde, bankacılık sektöründeki keskin küresel rekabet şartları ile ürün, hizmet ve 
altyapıdaki hızlı değişime uyum sağlanması zorunluluğu çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. 

Soru :4 

Hükümetiniz, IMF talepleri doğrultusunda devleti küçültmeye yönelik bir dizi 
tedbir alırken ve Ziraat ve Halk bankasındaki çalısanlann sayısını azaltmaya 
çalışırken, 4603 Sayılı Kanun çıktıktan sonra Ziraat ve Halk bankalarına üst düzey 
kaç yönetici alınmıştır? Bu yöneticilere ödenen ücretler ne kadardır? 

Cevap :4 

Bankamıza 4603 Sayılı Kanun uyarınca açıktan alınan üst düzey 11 personel 
bulunmakta olup. bu personelin unvan ve ücretleri itibariyle listesi aşağıdaki tabloda 
verilmektedir. 

SIRA NO 

1 

GÖREVİ 

GENEL MÜDÖR 

SAYI 

1 

NET ÜCRET TUTARI (TL) 

7.000.000.000 
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SIRA NO 

2 

3 

4 

GÖREVİ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

DAİRE BAŞKANI 

MERKEZ ŞUBE MÜDÜRÜ 

SAYI 

3 

4 

3 

MİNİMUM VE MAKSİMUM 
BRÜT ÜCRET (TL) 

3.948.750.000-5.518.625.000 

3.796.875.000-4.505.625.000 

5.434.250.000-6.362.375.000 

Soru:5 

Ziraat vo Halk Bankasının şu andaki personel sayısı kaçtır? 4603 Sayılı 
Kanunun uyarınca hedef personel sayısı ne kadardır? İşini kaybedecek personelle 
ilgili bir istihdam çalışmanız var mı? 

Cevap :5 

Bankamız bünyesinde 15.02.2002 tarihi itibariyle 32.833 kişi çalışmaktadır. 
Yapılan norm kadro çalışmaları sonucunda hedeflenen personel sayısı +/- % 10 marjlı 
yaklaşık 21.000 olarak saptanmıştır. 4684 Sayılı Kanun'un kamu bankalarına ilişkin 
hükümlerinin 1. maddesine göre yeniden yapılandırma sürecinde Bankamız Yönetim 
Kurulunca istihdam fazlası olarak tespit edilen personel ile 4743 Sayılı Yasa 
kapsamında kendisine sözleşme gönderilmesi düşünülmeyen veya sözleşme 
imzalamayan personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 
Devlet Personel Başkaniığı'na bildirimlerine başlanmıştır. Buna göre ilgili yasalara 
dayanarak Bankamızda istihdam fazlası olarak görülen personel işsiz kalmayacak olup, 
diğer kamu kurum ve kuruluslannda çalışmaya devam edeceklerdir. Devredilecek 
personelin yetkinliklerini arttırmak amacıyla, bilgisayar, muhasebe ve burar benzer 
konularda eğitim verilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrtca: 4743 Sayılı Yasanın 
geçici 6. maddesi gereğince, Bankamız Disiplin Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi dışında kalan nedenlerle 31.12.2003 
tarihine kadar sözleşmesi feshedilen personel de Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile 
diğer kamu kurum ve kuruluslannda çalışmaya devam edebileceklerdir. 
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IHALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 

Sermayesi: 75.000.000.000.000.-TL. 

DİRİM : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
SAYI s B 02 THB0 12 00 00/14 
KONU : 

Tarih : 15.02.2002 
İbaretimiz : 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Dr. Kemal DERVİŞ) 

İlgi: 07.02.2002 tarihli ve B.02.0.019/(16) 579 sayılı yazınız 

Kocaeli Milletvekili Mehmet BATUK'un soru önergesi ile ilgili 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

HALKBANK. 
TÜRKİYE HALK BANKASI 

Sermayesi: 250.000.000.000.000.-TL. 

Saygılarımızla 

Bülent GÜNCELER 
Murahhas Aza 

BİRİM: İşe Alma ve Kariyer Planlama Daire Başkanlığı 
SAYI : B 02 2 THB 0 71 00 00 
KONU: Soru Önergesi Hk. 

BİLANÇO KONSOLİDASYON VE 
DIŞ RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI 

İLGİ: 11.02.2002 tarih ve 14 Sayılı yazınız. 

îlgi yazınızda belirtildiği üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet 
BATUK'un, Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından cevaplandınlması 
amacıyla yönelttiği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK-1: Cevap Yazısı 

Saygılarımla 

Mehmet KÜÇÜK 
Daire Başkanı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BATUK'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
TÜRKİYE HALK BANKASI CEVABI 

Soru 4 - Hükümetiniz, IMF talepleri doğrultusunda devleti küçültmeye yönelik 
bir dizi tedbir alırken ve Ziraat ve Halk bankasındaki çalışanların sayışım 
azaltmaya çalışırken, 4603 Sayılı Kanun çıktıktan sonra Ziraat ve Halk 
bankalarına Üst düzey kaç yönetici alınmıştır? Bu yöneticilere ödenen ücretler 
ne kadardır? 

Cevap 4- 4603 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, Türkiye Halk Bankası 
tarafından 1 (Bir) Genel Müdür, 9 (Dokuz) Genel Müdür Yardımcısı işe 
alınmıştır. 

Ocak 2002 tarihi itibariyle Genel Müdürün net ücreti 7.000.000.000.- TL 
olup, açıktan atanan Genel Müdür Yardımcılarının net ücretleri 3.333.400.000.-
TL ile 5.020.900.000.-TL arasında değişmektedir. 

Soru 5 — Ziraat ve Halk Bankasının şu andaki personel sayısı kaçtır? 4603 Sayılı 
Kanun uyarınca hedef personel sayısı ne kadardır? İşini kaybedecek personelle 
ilgili bir istihdam çalışmanız var mı? 

Cevap 5- Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 12.02.2002 tarihi itibariyle, kapatılan 
Emlakbank'tan devralınan 2.116 personel ile birlikte toplam personel sayısı 
14.870 dir. Bu sayıya ilave olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan protokol 
dahilinde, kapatılan Emlakbank personelinden 177 kişi Bankamızda göreve 
başlatılacak, 37 personel ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'y© devredilecektir. 

Bankamızın yeniden yapılandırılması doğrultusunda, yapılan norm kadro 
çalışmaları sonucunda Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin toplam personel sayısı 
11.000 olarak belirlenmiştir. 

2001 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de performans ve verimlilik 
kriterleri dikkate alınarak işten çıkarılan personel bulunmamaktadır. 

4743 Sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Bankamızda 
31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel 
çalıştırılamayacaktır.Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim 
kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine 
sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul 
etmeyen, gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip 
sözleşme imzalamayan personel, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak 
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte olup, bu kapsama girecek 
personele yönelik bir rehabilitasyon ve uyum projesi çalışmalarına başlanmıştır 

Diğer yandan, yine aynı kanun hükümleri uyarınca, 31.12.2003 tarihine 
kadar, Bankanın disiplin yönetmelikleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1475 
Sayılı îş Kanunu'nun 17 nci maddesi dışında herhangi bir sebeple sözleşmesi 
fesih edilen personel, başka kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmek üzere 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. 
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4.- Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, JMF'den alman krediler ile kamu banîEalanna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakara Kemal Derviş'in cevabı (7/5799) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan Bülent ECEVİT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 

Kayseri Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Ülkemizde Arjantin mucizesi diye tanıtılan IMF'nin Arjantin'de 
Uyguladığı programla, Türkiye'ye uyguladığı (anlaşmalar gereği) 
programlar arasında kredi miktarı, kredi şartlan, kredi süresi, kredi faizi 
gibi konularda benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 

2. IMF'den 2001 yılı içinde alınan, kredilerden, reel sektöre ne kadar 
verilmiştir? 

3. Kamu Bankaları politikanız gereği Türkiye Emlak Bankasını kapattınız. 
Aynı şekilde Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Ziraat Bankalarını da 
kapatmayı düşünüyor musunuz? Bu bankaları kapatmayacaksanız fiilen 
kapatılmayan Türkiye Emlak Bankasını tekrar açmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Kapatılan Kamu Bankası olan Türkiye Emlak Bankası dahil, Türkiye 
Halk Bankası ve Türkiye Ziraat Bankası bünyesinde kurulan çeşitli 
sandıklar (munzam ve personel vakıfları dahil) hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Bu sandıkların akibeti ne olacaktır? Merkez Bankasının 
bünyesinde bu türden bir sandık var mıdır? Varsa bir emeklisine ve 
çalışanına ne kadar ödemektedir? 2001 yılında geliri nelerdir? 

5. Kamu Bankalarının, alacaklarında tahsil oram nedir? Batık kredilerin ayn 
ayrı toplamı ne kadardır? Değişik medya gruplarının batık kredisi var 
mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-08.03-40/ 05.03.02* 1 3 8 5 8 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: (a)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2002 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-651-12/789 sayılı yazısı. 

(b)T.C.Merkez Bankası'nın 19.02.2002 tarihli ve 
B.02.2.TCM.0.70.00.00-02/2002-D/26 sayılı yazısı. 

(c)T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin 21.02.2002 tarihli ve 05.04.02.01 sayılı 
yazısı. 

(d)T.Halk Bankası A.Ş.'nin 27.02.2002 tarihli ve 
B.02.THB.0.12.00.00/18 sayılı yazısı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un tevcih ettiği 
7/5799-13267 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak- gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ve T.C.Merkez Bankası, 
T.CZiraat Bankası ile T.Halk Bankası A.Ş.'den alınan- yazıların suretleri ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. J^ZÇ / fT^\ 

Dr. Kem^ÖERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut Tarafından Sayın Başbakan 
Bülent Ecevit'e Tevcih Edilen Sorulara ilişkin Cevaplanınız 

Soru-1: Ülkemizde Arjantin mucizesi diye tanıtılan IMPnin Arjantin'de 
uyguladığı programla, Türkiye'ye uyguladığı (anlaşmalar gereği) 
programlar arasında kredi miktarı, kredi şartlan, kredi süresi, kredi faizi 
gibi konularda benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 

Cevap: Bilindiği üzere, IMF ülkelere ödemeler dengesi ihtiyaçları için kredi 
(satın alım-purchase adı verilmektedir) sağlamaktadır. IMF kredilerinin ana 
amacı piyasalara sözkonusu ülkenin dış yükümlülüklerini (eğer ülkede bir 
tür sabit döviz kuru var ise döviz kuru taahhüdü de dahil olmak üzere) 
yerine getirmek için yeterli döviz rezervi olduğu yolunda güven 
sağlamaktır. IMF, kısa vadeli Ödemeler dengesi güçlüğü içerisinde 
bulunan ülkelere genellikle "Stand-by düzenlemesi-Stand-by 
Anrangement" çerçevesinde kredi temin etmekte ancak ani ve daha derin 
likidite ihtiyaçları doğduğu takdirde "Ek Rezerv Imkanı-Supplemental 
Reserv Facility" ya da uzun dönemli ödemeler dengesi güçlüğü içinde 
bulunan ülkelere "Genişletilmiş Rezerv imkanı - Bctended Fund Facility" 
çerçevesinde yardım sağlamaktadır. Arjantin ve Türkiye'nin bu çerçevede 
IMF'den sağladığı kaynak miktarları aşağıdaki gibidir1 

Arjantin ve IMF Arasında 1991-2001 Yıllan Arasında Gerçekleştirilen. 
Düzenlemeler ve Anlaşma Miktarları 

Anlaşma&aHhi2 Stand-by Ek Rozeti |. ĞöaişAotHtniş. 
Rozonrlmkam: 

imkanr' | 

. , I 
. TQPbi«W&. 

Anlaşma Miktan (bin ABD Dolan) 

29 Temmuz 1991 

31 Mart 1992 

12 Nisan 1996 

4 Şubat 1998 . 

10 Mart 2000 

•Topim&i}^' 

1.014,000 

. 

936,000 

_ 

14,105,182 

16;0«ftt8Zr 

m 

_ 

7,912,658 

^•7»ıteteBs£? 

. 

5,226,325 

2,704,000 

_ 

t ?> 7^*32®*- • 

„*> 1,014000: 

5,226,325 

936,000 

2,704,000 

22,017,840?: 

'- «MM» 

1 IMF'den temin edilen tüm kaynaklar ABD Dolan, Euro, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini'nden 
meydana gelen ve bir kaydi para birimi olan SDR cinsinden oluşmaktadır. SDR'ın diğer para 
birimleri karşısındaki değeri, kur değişimlerinden dolayı günlük olarak dalgalanmaktadır. Cevapta 
yeralan tüm tutarlar 1 SDR=1.3 ABD Dolan kuru üzerinden hesaplanmış yaklaşık tutarlardır. 

Belirtilen tarihler düzenlemelerin gerçekleştirildiği tarihler ve toplam anlaşılan düzenleme 
miktarlarını göstermekte olup, çekiş tarihlerini ve düzenleme kapsamında gerçekleştirilen çekiş 
miktarlannryansıtmamaktadır. 
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Türkiye* ve IMF Arasında 1994-2001 Yılları Arasında Gerçekleştirilen 
Düzenlemeler ve Anlaşma Miktarları 

AritetgiMte^Htli* Stand-by- Ek Rezen*? 

imkam 
TOPLAMİ 

Anlaşma Mlktan (bin ABD Dolan) 

8 Temmuz 1994 

22 Aralık 19993 

4 Şubat2002 

TOPLAM 

793.650 

12,030,720 

16.640,000 

29,464,370 

— 

7,519.200 

. 

7,519,200 

793,650 

19,549,920 

16,640,000 

36,983,570 

Arjantin ve Türkiye'nin IMF'den temin etmiş olduğu Stand-by kredilerinin 
koşulları aşağıdaki gibidir: 

(i) Stand-by ve Yenilenmiş Stand-by: 

Stand-by düzenlemesi çerçevesinde temin edilen kaynakların vadesi ilk 2 
yıl 3 ayı geri ödemesiz dönemden oluşmak üzere toplam 4 yıldır. Ancak 
sözkonusu vade, ülke koşulları gözönüne alınarak 3 yıl 3 ayı geri 
ödemesiz dönemden oluşmak üzere-5 yıla uzatılabilmektedir. Geri, 
ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere temin edilen kaynak 
üçer aylık dilimler halinde geri ödenmektedir. 

IMF, ülkeler tarafından kullanılacak kaynaklara düzenlemenin türüne göre 
belirli faiz oranlan uygulamaktadır. Stand-by kaynağının kullanımında, 
ülke kotasının %200'üne kadar (Türkiye'nin kotası 964 milyon SDR, 
yaklaşık 1.225 milyon ABD Dolan kadardır) Normal Oran 
uygulanmaktadır. Kullanılan kaynaklann kümülatif bazda ülke kotasının 
%200'ünü geçen miktarları için Normal Oran + 100 baz. puan, kotanın 
%300'ünü aşan kısım için ise Normal Oran + 200 baz puan 
uygulanmaktadır. 

Normal Oran, SDR oranının önceden belirlenmiş bir oranda arttırılması 
suretiyle hesaplanmaktadır. SDR Oranı ise SDR sepetini oluşturan 4 para. 
biriminin (Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini; ve ABD Dolan) para-
piyasalarındaki faiz oranlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak haftalık olarak^ 
belirlenmektedir. SDR oranı 11 Şubat 2002. tarihi itibariyle % 2,25, normal 
oran ise SDR oranının %17.6 oranında artırılmasıyla elde edilen % 
2.65'dir. 

2 Belirtilen tarihler düzenlemelerin gerçekleştirildiği tarihler ve toplam anlaşılan düzenleme 
miktarların] göstermekte olup, çekiş tarihlerini ve düzenleme kapsamında gerçekleştirilen çekiş 
miktarlarım yansıtmamaktadır. 
3 22 Aralık 1999 tarihli Stand-by düzenlemesi çerçevesindeki yaklaşık 3.3 milyar SDR (yaklaşık 
4.3 milyar ABD Dolan) tutarındaki kullanılmayan kaynak, 4 Şubat 2002 tarihli yeni Stand-by-
Düzenlemesi kapsamında temin edilecek kaynaklara eklenmiştir. 
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(II) Ek Rezerv Kolaylığı (SRF): 

IMF'den temin edilen Ek Rezerv Kolaylığı (SRF), piyasa güveninin 
sarsılmasıyla ortaya çıkan geçici ödemeler dengesi güçlüklerini aşmayı 
amaçlayan kısa dönemli bir olanak olup, koşulları diğer imkanlardan 
farklıdır. 

Ek Rezerv Kolaylığı dahilinde temin edilen imkanların vadesi ilk yıl 
ödemesiz, toplam 1 yıl 6 aydır. Ancak sözkonusu vade, ülke koşullan 
gözönûne alınarak 2 yıl ödemesiz 2 yıl 6 aya uzatılabilmektedir. Geri 
ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere temin edilen imkan 2 
eşit dilim halinde geri ödenmektedir. 

Ek Rezerv Kolaylığı imkanının kullanımında IMF, ilk yıl için Normal Oran + 
300 baz puan uygulamaktadır. İlk yıldan sonraki her altı ay için ise 
sözkonusu oran, 50 baz puan artmaktadır. 

(III) Genişletilmiş Rezerv İmkanı: 

IMF, genellikle uzun dönemli ödemeler dengesi sorunları yaşayan ve 
sorunların^ aşılmasına yönelik olarak daha kapsamlı yapısal reform 
programına • ihtiyaç duyan ülkelere Genişletilmiş Rezerv İmkanı (EFF) 
kapsamında kaynak temin etmektedir. 

Genişletilmiş Rezerv imkanı çerçevesinde temin edilen kaynakların vadesi 
ilk 4 yıl 6 ayı geri ödemesiz dönemden oluşmak üzere toplam 7 yıldır. 
Ancak sözkonusu vade, ülke koşulları gözönûne alınarak 4 yıl 6 ayh geri 
ödemesiz dönemden oluşmak üzere 1Q yıla. uzatılabilmektedir.-Geri 
ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere temin edilen kaynak 
üçer aylık dilimler halinde geri ödenmektedir. 

Genişletilmiş Rezerv İmkanı kullanımında da Stand-by kredilerinde olduğu 
gibi, ülke kotasının %200'üne kadar Normal Oran uygulanmaktadır. 
Kullanılan kaynakların kümülatlf bazda ülke kotasının %200'ünü geçen 
miktarları için Normal Oran + 100 baz puan, kotanın %300'ünü aşan kısım 
için ise Normal Oran + 200 baz puan uygulanmaktadır. 

Türkiye Genişletilmiş Rezerv İmkanı dahilinde IMF'den kredi temin 
etmemiştir. 

SORU -2 ) IMF'den 2001 yılı içinde alınan kredilerden reel sektöre no 
kadarverilmistir? 

Stand-by Düzenlemeleri çerçevesinde sağlanan IMF kaynaklan, çok 
istisnai durumların dışında ülkelerin ödemeler dengelesinin güçlendirilmesi 
amacıyla resmi rezervlere eklenmektedir. Dolayısıyla IMF'den sağlanan 
kaynaklar, doğrudan belli sektörlere yönelik olmayıp, mevcut döviz 
rezervlerini desteklemek amaçlıdır. Stand-by düzenlemesi kapsamında 
IMF'den bugüne kadar temin edilen kaynaklar da bu ilke doğrultusunda 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut döviz rezervlerinin 
desteklenmesi amaçlı kullanılmıştır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI, 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ: TL 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ ANKARA 

İDARE MERKEZİ f Q C I I R A I Wf» 
Cevaplardaçuişıırcüerintekranradileriz: ANKARA, .!..?..Sy.P.f*.' *UUfr' 
B.02.2.TCM.0.70.00.00-02 

Genel Sekreterlik 0 2 0 1 7 6 
2002-D/26 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Dr. Kemal DERVİŞ) 
ANKARA 

İlgi: 11 Şubat 2002 tarih ve B.02.0.019 / (16) 654 sayılı yazınız. 

T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 9 Şubat 2002 gün, 
B.02.0.KKG.0.12/106-651-12/789 sayılı yazısı ekinde Bankamıza ulaşan, Kayseri Milletvekili 
Sadık Yakut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı'na yönelik soru önergesinde yer alan 
4. soruya ilişkin Bankamız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Genel HffdOr 

- 9 5 -



T.B.M.M. B:70 6.3.2002 0 : 4 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SADIK YAKUT'UN 4. SORUSU İLE İLGİLİ 
MERKEZ BANKASI YANITI 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve 
Yardımlaşma Sandığı Vakfi 1988 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
mensuptan tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz 
bir Vakıf olarak kurulmuş olup Merkez Bankası bünyesinde değildir. 2001 yılı 
itibarıyla Vakfın gelirleri üyelerin ödediği primler ve bu primlerden oluşan 
fonların kamu bankalarına mevduat olarak ve Devlet İç Borçlanma Senetlerine 
yatırılmasından elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Vakfin emekli 
üyelerine ödediği emeklilik aylığı üyenin Vakfa ödediği primlere, emekli olduğu 
yaşa, içinde bulunduğu yaşa göre farklılık göstermektedir. Vakfın 2001 yılı Aralık 
ayında emeklilerine ödediği ortalama taban maaş 430 milyon TL dır. Ayrıca 
Vakfin ilgili yılda reel getiri sağlaması halinde her emekli üyenin kendi reel 
getirişi 12 eşit taksitte kendilerine ödenmektedir. 2001 yılında 4210 çalışan üye 
Vakfa 7.9 trilyon TL (üye başına aylık ortalama 160 milyon TL) prim 
ödemişlerdir. 

TC. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 
S E R M A Y E : 2.500.000.000.000.000 T Ü R K LİRASI 

SAYI : 05.04.02.01 Ğ e A t l : 3HSS 
KONU : Soru önergesi &a£İ '. %M 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Dr. Komal Derviş) 
(Özel Kalem Müdürtüğü'no) 

ANKARA 

İLGİ: 11.02.2002 tarih ve 654 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sadık Yakut tarafından verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na verilen 7/5799-13267 sayılı önergesi yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (5 sayfa) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Z İ R A A T B A N K A S İ A Ş . 

ut— M-, 9-^LCI. 
Mehmet SEVİNDİK Mustafa NAZLIOĞLU 

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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Ek:1 
Soru 4 

Kapatılan Kamu Bankası olan Türkiye Emlak Bankası dahil, Türkiye Halk 
Bankası vo Türkiye Ziraat Bankası bünyesinde kurulan çeşitli sandıklar (munzam 
ve personel vakıfları dahil) hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sandıkların 
akıbetleri ne olacaktır? Merkez Bankasının bünyesinde bu türden bir sandık var 
mıdır? Varsa bir emeklisine ve çalışanına ne kadar ödemektedir? 2001 yılında 
geliri nelerdir? 

Cevap : 

T. Emlak Bankası A.Ş. Mensuptan Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile ilgili olarak: 

Bilindiği üzere. 03.07.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 Sayılı Yasa 
İle T.Emlak Bankası A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 
devir alınması ve T.Emlak Bankası A.Ş.'nin tasfiyeye tabi tutulması karar altına 
alınmıştır. Anılan Kanun çerçevesinde üç banka arasında yapılan 06.07.2001 tarihli 
devir protokolünün 11. maddesinde T.Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım 
Sandığı Vakfı ile ilgili olarak T.Emlak Bankası A.Ş.'nin "Vakfeden" sıfatı ile sahip olduğu 
hak ve yükümlülüklerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından devir alınması veya yeniden 
düzenlenmesinin esas ve şartlarını mer'i mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetimi ile 
birlikte kararlaştırmaya ve bu hak ve yükümlülükleri devir almaya Bankamız Yönetim 
Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Devir protokolü ile T. Emlak Bankası A.Ş.'nin tüm personeli ile birlikte 2081 Vakıf 
Üyesi Bankamıza devredilmiş, daha sonra 349 üye personel T.Halk Bankası'na 
aktarılmıştır. Aradan geçen sürede 380 üye emekli olmuş, 12 üye istifaen ayrılmış'olup, 
15.12.2001 tarihi itibariyle 1340 üye T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nde, 349 üye ise T. Emlak 
Bankası A.Ş.'nde görevlerine devam etmektedir. 

Üyelerin Vakıfla olan üyelik bağlantılarının devam etmesi, anılan Bankalara yeni 
alınacak personelin Vakfa üye yapılması ile üyelerin sosyal güvenlik yönünden gelecek 
endişesi taşımamalarını teminen T. Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım 
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankamız ve T.Halk Bankası A.Ş. yetkililerince 
yapılan ortak çalışma sonucunda hazırlanan Vakıf Senedi Değişiklik Taslağı, Bankamız 
Yönetim Kurulu'nun 05.12.2001 tarih ve 745 sayılı toplantısında alınan karar 
doğrultusunda 12.01.2002 tarihinde Vakıf Olağanüstü Genel Kuruluna sunulmuş ve söz 
konusu taslak aynen kabul edilmiş olup, tescil işlemleri devam etmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. bünyesindeki Sağlık Yardım Sandığı ile ilgili olarak: 

Bankamızda bulunan Sağlık Yardım Sandığı, 04.06.1937 tarih ve 3202 Sayılı T.C. 
Ziraat Bankası Kanunu'nun 70. maddesinde yer alan "Banka Nizamnamesinde tayin 
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edilecek şartlar dairesinde, Banka mensuplarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir Sağlık Yardım Sandığı kurulmuştur" hükmüne ve Bankamız 
Tüzüğü'nOn 90. maddesine istinaden kurulmuş olup; 

3202 Sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanunu ve buna ek ve değişiklik getiren kanunlar, 
107 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte; 107 
Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'yi yürürlükten kaldıran 233 Sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin geçiş dönemine ait hükümler 
bölümündeki geçici 5. maddesinin 14. bendinde Teşebbüsler, sağlık ve sosyal tesisler 
ile ilgili faaliyetlerini konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürdürür" 
hükmüne istinaden faaliyetini sürdürmektedir. 

Bankamız mensuplarının ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait 
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine ve her yıl 
Maliye Bakanlığınca yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatında yer alan esaslara göre 
Banka bütçesinden ödenmesi mümkün olmayan tedavi giderlerinin tamamı veya bir 
kısmı Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kumlu kararları doğrultusunda geliri personelin 
maaşlarından kesilen aidatlardan oluşan Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden 
karşılanmaktadır. 

Bankamızın yeniden yapılanma süreci içerisinde 4603 Sayılı Kanunun 3/3. 
maddesinde yer alan "Bankanın mevcut Sağlık Yardım Sandığı da bu kanunla tüzel 
kişilik kazanır. Sandığın organları, kaynaklan ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 
Ana Statüsü Banka Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer" hükmüne istinaden 
hazırlanan Ana Statü taslağı ise karar aşamasındadır. 

Diğer taraftan personelimizin özel hukuk hükümlerine tabi olması ile birlikte özel 
sağlık sigortası sistemine geçiş ile ilgili çalışmalar halen yürütülmekte olup, bunun 
sonunda Sandığa üye olan personel sayısında meydana gelebilecek azalmalar 
karşısında Sandığın tasfiyesi hakkında Sağlık Genel Kurulu karar alacaktır. 

Soru :S 

Kamu Bankalarının, alacaklarında tahsil oranı nedir? Batık kredilerin ayrı 
ayrı toplamı ne kadardır? Değişik medya gruplarının batık kredisi var mıdır? 

Cevap: 

_ Bankamızın kredilerden kaynaklanan ve Tasfiye Olunacak Alacaklar 
Hesaplarına intikal etmiş alacaklarına ilişkin tahsilat oranı 2000 yılı itibariyle yaklaşık % 
72 seviyesindedir. 
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_ Bankamızın Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı alacak tutan 2000 
yılı itibariyle toplam 191.299. Milyar TL'dır. Batık' kredilerden ne kastedildiği 
anlaşılamamakla birlikte, bilindiği Özere Icra-lflas Hukuku anlamında kredi alacağının 
tahsil edilemediğini, (tahsil imkanı kalmadığını) gösteren aciz belgesidir. Bankamızın 
aciz belgesine bağlanmış alacak tutarı, çok cüz'i miktarda olup, Bankamızın tasfiye 
hesaplarında kayıtlı alacaklarının tahsilini teminen borçlu ve borçla ilgililer hakkındaki 
icrai takibata etkinlikle devam edilmektedir. 

öte yandan, Bankamız Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplannda kayıtlı alacaklar 
arasında değişik medya gruplarına alt her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

IHALKBANK 
JRKrYE HALK BANKASI 

Sermayesi: 75.000.000.000.000.-TL. 

BİRİM: Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama Tarttı : 27.02.2002 
SAYI : B 02 THB 012 00 00/18 İfftratiıols : 
KONU : 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Dr. Kemal DERVİŞ) 

îlgi: 14.02.2002 tarihli ve B.02.0.019/(16) 654 sayılı yazınız 

Kayseri Milletvekili Sadık YAKUT'un soru önergesi ile ilgili Bankamız 
cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla 

4 -
YıjsufJDuranOCAK Bülent GÜNCELER 

re Balkanı Murahhas Aza 
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BANKAMIZ CEVAPLARI 

Sora : 3 - Kamu Bankaları politikanız gereği Türkiye Emlak Bankasını kapattınız. Aynı 
şekilde Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Ziraat Banklanm da kapatmayı düşünüyor 
musunuz? Bu bankaları kapatmayacaksanız fiilen kapatılmayan Türkiye Emlak bankasını 
tekrar açmayı düşünüyor musunuz ? 

Cevap : 3 - T.Halk Bankası A.Ş.'nin kapatılması yönünde Kamu Bankaları Ortak Yönetim 
Kurulu taralından alınmış bir karar mevcut değildir. T.Halk Bankası A.Ş., Ocak/2002 ayından 
itibaren kara geçmiş olup, ticari bankacılık fâaliyetlerine devam etmektedir. 

Sora: 4 - Kapatılan Kamu Bankası olan Türkiye Emlak Bankası dahil, Türkiye Halk Bankası 
ve Türkiye Ziraat Bankası bünyesinde kurulan çeşitli sandıklar (munzam ve personel vakıfları 
dahil) hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sandıkların akıbeti ne olacaktır? Merkez Bankasının 
bünyesinde bu türden bir sandık var mıdır? Varsa bir emeklisine ve çalışanına ne kadar 
ödemektedir? 2001 yılında geliri nelerdir? 

Cevap : 4 - Bilindiği gibi ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar, gerek 
kamu gerekse özel sektör içinde faaliyette bulunan kurum ve kumluslann zaman içerisinde 
birlik, sandık ve vakıf gibi çeşitli organizasyonlar içinde bulunmalanna yol açmıştır. 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. Maddesi uyarınca faaliyette bulunan Türkiye 
Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı; 

4603 sayılı Yasaya, 4684 sayılı Yasa ile eklenen geçici 3.Maddedeki; 

" T. Emlak Bankası AŞ. 'sin yeniden yapılandırma çalınmaları sürecinde, Bankanın her türlü 
bankacılık hizmetleri ile bankacılık iş ve işlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerinden 
doğan taahhütleri ve bankacılıkla ilgili sabit kıymetler dahil kanuni takibe intikal etmiş 
alacaklan ile 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Karanıun 1.Maddesi ile devri öngörülen T. 
Emlak Bankası AŞ.'nin varlıkları hariç tüm aktifleri Bankalann Yönetim Kurullarının kendi 
aralarında düzenleyecekleri protokol doğrultusunda, protokole konu bütün hak, alacak ve 
borçlan, alacaklılann rızası veya sair herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ne veya T. Halk Bankası AŞ.'ne devredilir" hükmü ve söz konusu hüküm 
uyannca hazırlanan 10 Temmuz 2001 tarihli protokolün 11. Maddesi hükmünün; T. Emlak 
Bankası'nın anılan Vakıfta "Vakfeden" sıfatıyla sahip olduklan yükümlülüklerinin T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş.'nce devir almması veya yeniden düzenlenmesinin esas ve şartlarını, mer'i 
mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetimi ile birlikte kararlaştırmaya ve bu hak ve yükümlülükleri 
devir almaya T.C. Ziraat Bankası AŞ. Yönetim Kurulu'nun yetkin* olduğunu belirtmesi 
Üzerine, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
yetkililerince yapılan ortak çalışma sonucunda " T. Emlak Bankası Mensupları Emekli ve 
Yardım Sandığı Vakfi" nın adı değiştirilerek " T.C. Ziraat Bankası A Ş . ve T. Halk Bankası 
A.Ş. Mensuplan Emekli ve Yardım Sandığı Vakfi" adım almış ve vakıf anılan bankalara 
devredilmiştir. Bu aşamadan sonra da, söz konusu Vakfin mevcucHyetörifl devamı 
planlanmaktadır. Diğer yandan, bir kısım Türkiye Halk Bankası A.Ş. personeli tarafından 
26.02.1981 tarihinde, Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfi kurulmuştur. 
Vakfin ana amacı, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırmaktır. Türkiye 
Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı, vakıf senediyle kurulmuş, ayn tüzel kişiliğe 
sahip bir kuruluş olarak, fâaliyet süreci ite ilgili konularda Bankamızdan bağımsız olarak, 
vakıf senedi dahilinde, kendi genel kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda faaliyetlerine 
yön vermektedir. 
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Sora : S - Kamu Bankalarının alacaklarında tahsil oram nedir ? Batık kredilerin ayrı ayrı 
toplamı ne kadardır ? Değişik medya gruplarının batık kredisi var mıdır ? 

Cevap : 5 - Bankamızın 31.12.2001 tarihi itibariyle Tasfiye Olunacak Alacakları toplamı 
1.110.834.585.154.010.- TL'dır. 2001 yılı içerisinde takipteki kredilerden 
94.238.995.590.000.- TL anapara, 15.462.652.693.000.- TL faiz olmak üzere 
109.701.648.283.000.- TL tahsil edilmiştir. Bankamız Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabının 
tamamına % 100 oramnda karşılık ayrılmıştır. 

| AÇIKLAMA 
500 MİLYAR TL ÜZERİ 
200-500 MİLYAR TL ARASI 
50-200 MİLYAR TL ARASI 
50 MİLYAR TL ALTI 
TOPLAM 

TUTAR 
1.004.244.632.207.930 

28.567.331.537.807 
20.074.549.153.097 
57.948.394.271.835 

1.110.834.585.154.010 

PAYI% 
90,40 

2,57 
1,81 
5,22 

100,00 

FİRMA SAYISI 

203 
88 

199 
28419 
28909 

İki adet medya grubunun Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında 71.112.907.649.623.- TL 
bakiyeleri olup, bu firmalara ilişkin vadesi gelmemiş 20.150.000.- USD v» S.750.000.- DEM 
gayri nakdi kredileri mevcuttur. Bu firmaların gayri nakdi kredileri içinde % 100 oramnda 
karşılık ayrılmıştır. 

5.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yeni personel alımlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Recep önal'ın cevabı (7/5908) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorujanmın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim. 31.01.2002 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
•*Kamu kaynaklarının etkin kullanımı* başta olmak üzere, her türlü tasarruf tedbirini 
almak için, Başbakanlık olarak 27 Mart 2001 ve 2 Mayıs 2001 tarihlerinde genelgeler 
yayınladınız. Bu genelgelerinize rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarına personel ve araç 
almaya devam edildiği basın ve medyada yaygın bir şekilde yer almaya devam etmektedir. 
Bu durumun aydınlatılması için aşağıdaki sorulanının cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. 

1- 2001 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına toplam kaç personel alınmıştır? 
2- Bu personel hangi gerekçeyle hangi statüde -sözleşmeli, geçici veya'kadrolu olarak-

alınmıştır? 
TRT başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına alınan personelin 
dökümünü yapar mısınız? 

3- 2001 yılında alınan personelin 2002 yılında ülkemize maliyeti -ikramiye, lojman, 
yolluk, harcırah ve diğer yan giderler dahil- ne kadardır? 
TRT başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara göre bu maliyetin'dökümünü 
yapar mısınız? 
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4- Kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelin sayışım azaltmak için emekliliğe 
sevk etmek başta olmak üzere, her türlü yol denenirken -27 Mart 2001'de 
yayınladığınız genelgenin, istihdam ve idari yapılanma adı altındaki 2. bölümünün d 
maddesinde "yen> kurulan birimlerdeki iş gücü ihtiyacının.." öncelikle eldeki 
mevcut personelden karşılanması ifade edilmesine rağmen-

Neden yeni personel alımına devam edilmektedir? 
Bu durumda, kendi koyduğunuz kuralları ihlal etmiş olmuyor musunuz? 

5- Yeni alman personele yapılan ödemeler, mevcut personelin -enflasyon karşısında 
her geçen gün artarak erimeye devam eden- maaşlarını iyileştirmede kullanılsa daha 
gerçekçi olmaz mı? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DPB.0.12.01/ 1,^6 ANKARA 
KONU: flg Q /2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 8.2.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5908-13389/31817 sayılı 
yazımz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Azmi ATEŞ'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım uygun gördüğü yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ReöepÖNAL 
Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AZMİ ATEŞ'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
VERİLECEK CEVABA ESAS TEŞKİL EDECEK BİLGİLER 

SORU 1:2001 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına toplam kaç personel alınmıştır? 

SORU 2: Bu personel hangi gerekçeyle hangi statüde sözleşmeli, geçici veya kadrolu 
olarak alınmıştır? 

TRT başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına alınan personelin dökümünü 
yapar mısınız? 

CEVAP 1-2: 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
gereğince, kamu kurum ve kuruluşları, atama, emeklilik, istifa, nakil ve ölüm gibi sebeplerle 
serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son 
günü itibariyle doldurarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına göndermektedirler. 

Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarına göre; genel, katma ve özel bütçeli kamu kurum ve 
kuruluşlarının 2001 yılında memur kadrolarında yaklaşık 63.000, sözleşmeli personel 
pozisyonlarında 44, sürekli işçi pozisyonlarında 42.839 artış olmasına karşılık geçici işçi 
pozisyonlarında 68.091 azalış olmuştur. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2001 yılında memur kadrolarında 1.262, sözleşmeli personel 
pozisyonlarında 5.123, sürekli işçi kadrolarında 14.223 azalma olmuştur. 

SORU 3: 2001 Yılında alınan personelin 2002 Yılında ülkemize maliyeti -ikramiye, 
lojman, yolluk, harcırah ve diğer yan giderler dahil- ne kadardır? 

TRT başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara göre bu maliyetin dökümünü yapar 
mısınız? 

CEVAP 3: Gelirlerle ve harcamalarla ilgili konular Maliye Bakanlığının görev alanına 
girmekle birlikte, 2001 yılında alınan personelin ikramiye, lojman, harcırah, yolluk ve diğer 
giderleri ile ilgili tespit ancak 2002 Yılı sonunda mümkün olabilecektir. 

SORU 4: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sayısını azaltmak için 
emekliliğe sevk etmek başta olmak üzere, her türlü yol denenirken -27 Mart 2001'de 
yayınladığınız genelgenin, istihdam ve idari yapılanma adı altındaki 2. Bölümünün d 
maddesinde "yeni kurulan birimlerdeki iş gücü ihtiyacının ..." öncelikle eldeki mevcut 
personelden karşılanması ifade edilmesine rağmen-

Neden yeni personel alımına devam edilmektedir? 
Bu durumda, kendi koyduğunuz kuralları ihlal etmiş olmuyor musunuz? 

CEVAP 4: Kamu kurum ve kuruluşlarının verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri 
doğrultusunda gerekli sayı ve nitelikte personel istihdam etmeleri Kamu istihdam Politikasının 
temel amacıdır. 

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu kurum ve 
kuruluşlarına yeterli sayı ve nitelikte personelin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçla kamu 
kurum ve kuruluşlarına yeni personel almak yerine, mevcut personelin dağılımının gözden 
geçirilmesi ihtiyaç fazlası olan personelin ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi 
yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu şekilde eleman ihtiyacını karşılayamadıkları takdirde 
eleman ihtiyacı öncelikle özelleştirilen kuruluşlardan 4046 sayılı Kanun gereğince diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelden sağlamaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları 
personel ihtiyacını istihdam fazlası personelin nakli suretiyle karşılayamadıkları takdirde merkezi 
sınav yoluyla eleman ihtiyacının karşılanması yoluna gitmektedirler. 
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Kamu yönetiminin örgütlenme, işleyiş ve personel yapısının teknolojik gelişmeler gibi 
unsurlar da dikkate alınarak, Devletin asli ve sürekli görevlerinde aksamaya meydan vermeyecek 
şekilde, değişen koşullara uyumlu hale getirilmesi amaçları çerçevesinde yeni personel alımları 
belirli bir plan dairesinde yürütülmekte ve belirli koşullara bağlanmaktadır. 

SORU S: Yeni alınan personele yapılan ödemeler, mevcut personelin -enflasyon 
karşısında her geçen gün artarak erimeye devam eden- maaşlarını iyileştirmede kullanılsa 
daha gerçekçi olmaz mı? 

CEVAP 5: Kamu çalışanlarının maaşlarının ve satın alma gücünün enflasyon karşısında 
muhafaza edilmesi amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi; 631 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerdir. Buna göre kamu çalışanları arasındaki 
ücret adaletsizliğinin giderilmesi için 2006 yılına kadar sürecek bir plan çerçevesinde iyileştirme 
çalışmalar devam etmektedir. 

6.- Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, pancar alımında uygulanan 
polarizasyon sistemine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun 
cevabı (7/5926$ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın delaletiniz ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından^evaplandırılması hususunu arz ederim. 

1- Pancarda kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, alım fiyatlarında 
Polarizasyon sistemi uygulanmaktadır. Buna göre, polar şeker varlığı yüzde 
16'nın üzerinde olan pancarlar için her bir dereceye karşılık ilave bir ödemede 
bulunulurken, yüzde 16'nın altında olanlarda da eksik ödeme yapılmıştır. Bu 
sistem 1975 yılından 2000 yılına kadar uygulanmıştır. Ancak 2001 yılında alınan 
bir kararla, polar şeker varlığı yüzde 16'nın üzerinde olan pancarlara ilave 
ödemeden vazgeçilmiş, buna karşılık poları yüzde 16'nın altında olan 
pancarlarda eksik ödeme uygulaması sürdürülmüştür. 

25 yıllık uygulamanın değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulama ile 
pancarında şeker oranı fazla olduğu halde bunun karşılığını alamayan çiftçimiz 
mağdur edilmiş ve kaliteli üretim cezalandırılmış olmuyor mu? 

2- Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında var olan Polarizasyon uygulamasının 25 
yıllık tatbikatımızla uyuştuğu bilinmektedir. Ancak 2001 yılında uygulanmaya 
başlanan yeni sistem AB'ye uyum çalışmalarına aykırı düşmemiş midir? 

3- Çiftçimizi' mağdur eden bu uygulamadan vazgeçilip, eski sisteme dönülmesi 
düşünülüyor mu? Böyle bir düzeltme yapıldığı takdirde pancar üreticilerinin 
2001 yılı kayıpları giderilecek midir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14.0.BHİ01- ^ OUOZ-^OCfl 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

İlgi: 13.02.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5926-13424/31948 
sayılı yazınız. 

Aksaray Milletvekili Sadi SOMUNCUOĞLU'nun " Pancar alımında 
uygulanan polarizasyon sistemine " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını 
istediği (7/5926) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SADİ SOMUNCUOĞLU'NUN YAEJIIİ 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

C E V A P : 1 

Pancardaki şeker varlığı toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak yurdumuzda büyük 
değişkenlikler göstermektedir. Ancak, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle pancar tarla 
veriminde ve polar şeker varlığında ortaya çıkan düşüş, polarizasyon priminden 
yararlanabilecek üretici sayısının azalmasına neden olmuş, bunun için kuraklıktan olumsuz 
etkilenen üretici gelirlerinin dengeli dağıtılması amaçlanarak % 16 polar şekerin üzerinde 
üretim yapan tüm bölgelerde tek fiyat ödemesi benimsenmiştir. Bu nedenle 2001 yılı pancar 
fiyatı belirlenirken, başta kuraklıktan ve ekonomik durgunluktan etkilenen pancar üreticisinin 
ve şeker tüketicisinin çıkarları gözetilmiştir. 

CEVAP :2 

Şeker sektörünün Avrupa Birliği'ne uyum programı kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç 
kategoride planlanmıştır. Uyumla ilgili bir kısım düzenlemelerin ise, katılım öncesinde 
yapılması öngörülmektedir. 
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Avrupa Birliği'ne sektörel uyum çalışmaları bu çerçevede yürütülmekte olup, öngörülen 
takvim ile ilgili revizyonlar üçer aylık periyotlarla Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine 
bildirilmektedir. 

Avrupa Birliği'nde pancar fiyatlarına polarizasyon primi uygulaması,, ülkemizde 
uygulanmakta olan sistemle özdeş değildir. Avrupa Birliği'nde % 16 polar şekerin üzerindeki 
pancar için, polarizasyon yükseldikçe polar primi kademeli olarak düşürülmektedir. Bunun 
nedeni yüksek polarizasyon değerlerinde şekerin pancardan ekonomik olarak alınamamasıdır. 
Polarizasyon düşüklüğüne karşılık uygulanan penalite de aynı şekilde polarizasyon düştükçe, 
kademeli olarak artmaktadır. 

2001 yılına kadar ülkemizde uygulanan polar primi sistemi Avrupa Birliği'nde işletilen 
sistemle tam uyum arz etmemektedir. 
CEVAP:3 \ 

19.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 Sayılı Şeker Kanununun Geçici 7 nci maddesi 
gereğince, 2001 yılında son olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen pancar fiyatı ve 
diğer tarımsal destekler, 2002 yılından itibaren şeker üreticisi şirketler ve pancar üreticileri 
arasındaki mutabakata göre tespit edilecektir. Bununla ilgili düzenlemelerin usul ve esasları 
Bakanlığımız tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine dayandırılacaktır. 

7.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'run; 
2002 yılında Erzincan Hine yapılacak olan yatırımlara ve ödeneklerine, 

— İstanbul Milletvekili İrfan Çündüz'ün; 
Tanm Kredi Kooperatifleri Birliğinde çalışan hukukçulara, 
İlişkin sorulan ve Tanm ve Köyişleri Bakam Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/5950, 

5*940) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.01.02.2002 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

1- 2002 yılında Erzincan iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla 
ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır? 

2- Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımlann ne zaman 
tamamlanması öngörülmektedir? 

3- Erzincan'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına alamadığınız ancak 
önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatırım ve projeler var mıdır? 
Varsa bunlar nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi 
arz ederim. 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinde kaç hukukçu çalışmaktadır? Serbest 
çalışan avukatlardan ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden hukuk hizmeti 
satın alınmış mıdır? Satın alınmışsa ne kadar ücret' ödenmiştir? 
Bakanlığınızın başka birimlerinde bu tür uygulamalar var mıdır? Bu 
avukatlardan herhangi birinde şahsi vekaletiniz var mıdır? 

2. Tarım Kredi Kooperatifieri'nde yönetimin görevden alınması ile ilgili 
açılan davalar var mıdır? Sonuçlanmışsa sonucu nedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S . Ö . I - 0 1 / ^ û ^ .../03/2002 
KONU:Yazılı Soru önergesi % ; , ' , / /— " *w 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.02.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13423 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Erzincan Milletvekili Tevhit 
KARAKAYA'ya ait 7/5950-13451 ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ'e ait 
7/5940-13433 nnlu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. '" ' 

Bilgilerinize arz ederim. 

(A 
rof. Dr. Hüsnl Prof. Dr. Hüsnü YusufG 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Esas No : 7/5950-13451 

SORU 1) 2002 yılında Erzincan iline ayrılan yatırım ödenekleri, 
genel, katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve 
yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır? 

CEVAP 1) 2002 yılında Erzincan iline ayrılan Genel Bütçe 
ödeneklerinden* uygulanmakta olan projeler çerçevesinde toplam 
576 Milyar 675 Milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

SORU 2) Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut 
yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir? 

CEVAP 2) Bakanlığımız projeleri yılı içinde biten projeler 
olmayıp, uzun dönemli projelerdir. 

SORU 3) Erzincan'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı 
programına alamadığınız ancak önümüzdeki yıllarda programa 
almayı düşündüğünüz yatırım ve projeler var mıdır? Varsa bunlar 
nelerdir? 

< r 
CEVAP 3) 2003 yılı program, yatırım ve projelerle ilgili 

çalışmalar devam, etmekte olup, Bütçe imkanlarına göre kesinlik 
kazanacaktır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Prof. Dr. irfan GÜNDÜZ 
istanbul Milletvekili 

Esas No : 7/5940-13439 

SORU 1) Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinde kaç hukukçu 
çalışmaktadır? Serbest çalışan avukatlardan ve Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü'nden hukuk hizmeti satın alınmış mıdır? Satın alınmışsa 
ne kadar ücret ödenmiştir?Bakanlığınızın başka birimlerinde bu tür 
uygulamalar var mıdır? Bu avukatlardan herhangi birinde şahsi 
vekaletiniz var mıdır? 

SORU 2) Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yönetimin görevden 
alınması ile ilgili açılan davalar var mıdır? Sonuçlanmışsa sonucu 
nedir? 

CEVAP 1-2) Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 1581 sayılı 
yasa ve bu yasanın bazı maddelerini değiştiren 553 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulmuş, değişir 
sermayeli kooperatif niteliğinde olan özel hukuk tüzelkişiliğine haiz 
kuruluşlar olup, denetim görevi dışında, Bakanlığımla herhangi bir 
ilişkisi yoktur. 
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8.- Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, pancar ürün bedellerinin ödenmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı 
(7/6006) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirttiğim soruların Sanayii ve Ticaret Bakanı Saym 
Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. « . „ . , „ 
Teoman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

Mevcut ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında 
t anm gelmektedir. T a n m üreticileri mazot, gübre, ilaç gibi artan girdi 
maliyetleriyle başa çıkmanın yöntemlerini bulmaya çalışmaktadırlar. 
özell ikle Pancar üreticileri büyük kaos yaşamaktadır. Bu sıkıntıların 
bir nebze hafifletilmesi için Pancar ürün bedellerinin Şubat 2002 tarihi 
içerisinde ödenmesinde büyük zaruret vardır. 

Büyük sıkıntı içerisinde bulunan üreticilerimizi biraz 
rahatlatabilmek için ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz? Söz konusu 
üreticilere Pancar ürün bedellerinin bir an önce ödenmesi için 
Bakanlık olarak ne gibi önlemler aldınız? Ne zaman ödeme yapacak 
siniz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14.0.BHİ 01- 8 ^ ° * ' O G " 2-oGl-
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi: 14.02.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6006-13529/32125 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Teoman ÖZALP'in " Pancar ürün bedellerinin ödenmesi 
için yapılan çalışmalara " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/6006) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

L.Kcnn^TANRIKULI 
Sanayi ve*Ticarct Bakanı. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN T E O M A N ÖZALP ' İN YAZILI 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP: 

19.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 Sayılı Şeker Kanununun Geçici 7 nci maddesi 
gereğince, 2001 yılında son olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen pancar fiyatı ve 
diğer tarımsal destekler, 2002 yılından itibaren şeker üreticisi şirketler ve pancar üreticileri 
arasındaki mutabakata göre tespit edilecektir. Bununla ilgili düzenlemelerin usul ve esasları 
Bakanlığımız tarafından çıkarılacak "Hammadde ve Şeker Fiyatları" yönetmeliği esaslarına 
dayandırılacaktır. 

2001. yılı ürünü için; 61 trilyon TL'si ayni, 179 trilyon TL'si nakdi olmak üzere ödenen 
toplam 240 trilyon TL avans, toplam pancar bedelinin % 50,1 'ini oluşturmaktadır. Böylece 
üreticiye, son yılların en yüksek avansı ödenmiş olup, üretici büyük oranda avantajlı duruma 
getirilmiştir. 

Bilindiği gibi ülkemizde pancar üretimi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile pancar üreticileri 
arasında imzalanan "Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi" hükümlerine göre yapılmaktadır. 
Sözleşme gereğince kesin bedel ödemelerinin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması 
gerekmektedir. Ancak, 2001 yılı bedel ödemelerinin 30 Nisan 2002 tarihinden önce 
tamamlanarak üretici alacaklarının daha evvel ödenmesi yönünde çalışmalarımız ve 
girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

9.- istanbul Milletvekili Zafer Güler'in, Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesine 
ilişkin sorusu veTanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/6007) 

06.02.2002 

TÜRKIYE BÜYÜK NÜLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

^fff»^^ii^~n Zafer GÜLER 
^^ (s İstanbul Milletvekili 

1-Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesinde barındırılan ve halka açık gezilen kaç 
tane ve hangi hayvanlar vardır? 

2-Bazı hayvan barınaklarında temizlik ve sağlık koşullan yeterli midir? 

3-Son üç yıl içinde hayvanlardan ölen veya hastalanan var mıdır? 

4-Hayvanat Bahçesinin bütçesinde, bakım ve onarım için gerekli kaynak var mıdır? 
Bu kuruluşun içindeki büfelerden gelir elde ediliyor mu? Eğer büfeler kiralık ise 
kiralan aylık veya yıllık ne kadardır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama vo Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.I-01/^KL'S* 
KONU:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.02.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-32161 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Zafer GÜLER'e ait 
7/6007-13530 nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanüöjmız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr 
Bakan 

YAZIL I S O R U Ö N E R G E S İ 

ö n e r g e Sahibi : Zafer G Ü L E R 
İstanbul Milletvekili 

Esas No : 7 /6007 -13530 

S O R U 1) Atatürk O r m a n Çiftliği Hayvanat Bahçesinde 
barındırı lan v e halka açık gezilen kaç tane v e hangi hayvanlar 
vardır? 

C E V A P 1) Hayvanat Bahçesinde 01.01.2002 tarihi İt ibariyle; 3 7 
türden 1128 adet balık, 16 türden 31 adet sürüngen, 62 türden 972 
adet kuş v e 51 türden 362 adet memel i o lmak üzere toplam 166 
türden 2493 adet hayvan teşhir edi lmekte olup, yı l ın 365 günü bütün 
hayvanlar ı görmek mümkündür . 

S O R U 2) Bazı hayvan barınaklarında temizl ik v e sağl ık 
koşullar ı yeter l i midir? 

C E V A P 2) Hayvanat Bahçesinde temizl ik v e sağl ık koşulları 
yeterl idir. 

S O R U 3) S o n Uç yı l içinde hayvanlardan ölen veya hastalanan 
var mıdır? 

C E V A P 3) Son 3 y ı l içerisinde sari hastalık sonucu ö len 
hayvan o lmay ıp , z a m a n zaman görülen ölümler ise yaşl ı l ıktan 
kaynaklanmaktadır . 

S O R U 4) Hayvanat Bahçesinin bütçesinde, bakım v e onar ım 
için gerekl i kaynak var mıdır? Bu kuruluşun içindeki büfelerden 
gelir e lde edi l iyor m u ? Eğer büfeler kiralık ise kiraları ayl ık v e y a 
yı l l ık ne kadardır? 

C E V A P 4) Hayvanat Bahçesinin muhtel i f giderleri Atatürk 
O r m a n Çift l iğinin diğer bir imlerinden e lde edi len gelir lerle 
karşı lanmaktadır . 

./ÖS/20Ü2'*' 
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10.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, Eğirdir Gölünün korunmasına ilişkin sorusu 
ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/6038) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı sayın Fevzi AYTEKİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim. 11.02.2002 

£2. 
Bülent ARINÇ 

Manisa Milletvekili 7 
1. Eğirdir Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi düşünülüyor mu? 
2. Eğirdir Gölünün korunmasına yönelik Bakanlığınız kurulduğundan bugüne kadar hangi 

çalışmalar yapıldı? 
3. 1997 tarihinde başlatılan "İçme Suyu Kaynağı Olarak Eğirdir Gölünün Korunması" 

projesi uyarınca hangi kararlar alındı ve hangileri uygulanabildi? 
4. Gölün korunmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI: B.19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/'2?VS-^^ fi 5 MARr 20Q2 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 18/02/2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6038-13568/32257 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ'a ait 
yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arzederim. 

TEKİN 
"evre Bakanı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT ARINÇ'A AİT 7/6038/13568 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1-Eğirdir Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi 
düşünülüyor mu? 

CEVAP 1-özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca, Valiliklerce önerilen 
bölgelerin fazlalığı sebebiyle (640 adet) bu listede bulunan Eğirdir Gölü ve 
çevresinin koruma alanı kriterlerine uygun olup olmadığına ilişkin bölgede bir 
çalışma yapılmamıştır. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca tespit edilen 
kriterlerin bölge açısından değerlendirilmesinden sonra, ülke ve dünya ölçeğinde 
ekolojik önemi olan, çevre kirlenmelerine, bozulmalarına, duyarlı alanların, 
doğal güzelliklerin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere 
gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla "Özel Çevre Koruma Bölgesi" 
olarak tespit ve ilan etme yetkisi, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi 
gereğince Bakanlar Kuruluna aittir. 

Bilindiği üzere, Türkiye olarak taraf olduğumuz uluslararası 
sözleşmelerde korumayı ve geliştirmeyi taahhüt ettiğimiz alanlarda, ivedi 
koruma tedbirlerinin alınması ve sulak alan sistemine zarar verecek 
uygulamaların önlenmesi için, 11.01.1993 tarih ve 1993-1 sayılı Başbakanlık 
genelgesi yayımlanmıştır. 

Sözkonusu genelgenin EK-2 listesinde, Eğirdir Gölü "Uluslararası 
Kriterlere Göre A Sınıfı Sulak Alan" statüsünde yeralmaktadır. 

SORU 2-Eğirdir Gölünün korunmasına yönelik Bakanlığınız kurulduğundan 
bugüne kadar hangi çalışmalar yapıldı? 

CEVAP 2-Eğirdir Gölü birinci sınıf su kalitesine sahip Türkiye'nin 2 nci büyük 
tatlısu kaynağıdır. Bakanlığımızın ve İl Teşkilatının kurulduğu günden itibaren 
Eğirdir Gölünün kirliliğinin önlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalarımız 
2872 sayılı Çevre Kanunu, 04.09.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, bu yönetmelik 
çerçevesinde çıkarılan ilgili genelgeler ve tamimler doğrultusunda 
yürütülmektedir. 

Bakanlığımızca, 1992 yılında Göller Bölgesinde bulunan Beyşehir, 
Eğiıdir, Akşehir, Salda, Kovada, Acıgöl, Burdur, Karamık, ve Eber göllerinden 
oluşan 9 gölde kirliliğin tespiti ve giderilmesi amacıyla "Göller Bölgesi Prrnes^ 
gerçekleştirilmiştir. Etüd Proje karakteristiğinde olan bu proje ile göllerimizin sil 
kalitesi ve kirlilik durumlan tespit edilmiş ve çözüm önerilerini getirilm^tp:. Bu 
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projeye göre; "Eğirdir Gölü Türkiye'nin 2. büyük içme suyu kaynağıdır. 
Bölgedeki yerleşimlerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları ile tanm alanlarının 
sulama suyu ihtiyaçlarım karşılamaktadır. Ayrıca, göl önemli bir su ürünleri 
kaynağı olduğu gibi turistik amaçlı su sporları, dinlenme tesisleri, yaban hayatı 
ve avcılık faaliyetleri için de uygundur." 

Adıgeçen proje sonucunda Göller bölgesinde bulunan 9 gölün korunması 
amacıyla, Bakanlığımızca, 24.08.1993 tarih ve 0114-5620 sayılı Göller Bölgesi 
genelgesi yayımlanarak 9 göle ait atıksu deşarj şartlan belirlenmiştir.Birinci 
sınıf içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü'nün korunması ve kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla uyulması gereken kriterler 04.09.1998 tarih ve 19919 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinde yer almaktadır. 

Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Bakanlığımızca 
çeşitli tarihlerde çıkartılan Genelgeler kapsamında Eğirdir Gölü Havzasında 
yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki sanayi tesislerinin atıksu antma 
tesislerini kurmalan ya da atıksu altyapı tesislerine bağlantılan yaptınlmıştır. 
Ayrıca, Eğirdir İlçesine ait Atıksu Antma Tesisi İller Bankasınca yapılmış ve 
1997 yılından bu yana fiili olarak çalışmaktadır. 

Aynca, İsparta Valiliği ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
arasında yapılan bir protokol ile 2001 yılı içerisinde Eğirdir Gölüne evsel 
atıksulan ulaşabilen yerleşim birimlerinin tespiti ve bu atıklann Eğirdir Gölünü 
kirletmemesi ve nasıl rehabilite edilebileceğine ilişkin metotlara geliştirilmesi 
amacıyla bir rapor hazırlatılmış ve nihai raporun 24.10.2001 tarihinde İsparta 
Valisi Başkanlığında Bakanlığımız yetkilileri, Köy Hizmetleri yetkilileri , 
İsparta İl Çevre Müdürlüğünün de katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda; 
-Atık Sulann göle gelmesi muhtemel 81 yerleşim biriminin olduğu, 
-Bu yerleşim birimlerine ait atıksulann 3 farklı koldan göle ulaştığı, 
-Bu 3 farklı akış yönünün coğrafi yapıları incelendiğinde , TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 3 doğal antma sisteminin hem 
kurulum hem de işletme maliyetleri göz önüne alındığında bölge için en uygun 
tesisler olabileceği, 
-Bu sistemlerin kurulabilmesi için gerekli maliyetin Çevre Bakanlığının aracılığı 
ile dış kaynaklı kredilerden karşılanmasının uygun olacağı, 
-Eğirdir ve Kovada Gölleri havzasında yeralan Mahalli İdare birimlerinin ve 
Vilayetin katılımıyla bir "Mahalli İdare Çevre Birliği"nin kurulmasının yararlı 
£ftâgağı, karara bağlanmıştır. 
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SORU 3-1997 tarihinde başlatılan "İçme Suyu Kaynağı Olarak Eğirdir 
Gölünün" Korunması projesi uyarınca hangi kararlar alındı ve hangileri 
uygulanabildi? 

CEVAP 3-İçmesuyu Kaynağı Olarak Eğirdir Gölünün Korunması Projesi ile 
toplumun sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, kullanma eğilimlerine 
kontrollü olarak izin vermek suretiyle gölün içmesuyu kaynağı olaralc 
muhafazasının ve kullanımının sürdürülmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda, Eğirdir Gölü ve Havzası ile havza içerisinde ekolojik 
koşulların hassas olduğu ekosistemlerin bulunduğu alanlar ya da ihtiyaç duyulan 
yerler ile ilgili olarak, ekolojik dengeyi gözeten ve kaynakların kullanılırken 
korunmasını amaçlayan Eğirdir Gölü Havzası Koruma-Kullanma Planı 
çıkarılmıştır. 

Diğer yandan, Bakanlığımızca Eğirdir Gölü havzasını kapsayan Çevre 
Düzeni Planı çalışmaları 27 Nisan 2001 tarihinde başlatılmıştır. Bu çerçevede 
gölün tamamının 1/100.000 ölçekte yapılması öngörülen çevre düzeni planı 
çalışmalarında verilerin toplanması ve bunların değerlendirilmesi aşamaları 
tamamlanmıştır. Bu amaçla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiye 
geçilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız uzmanları sözkonusu havzanın arazi kullanım 
sorunlan ve yapılması gerekenler konusunda yerinde incelemeler ve araştırmalar 
yapmışlardır. Çevre Düzeni Planı çalışmaları konusundaki idari yargı kararları 
gereğince Bakanlığımızca yürütülen diğer tüm plan çalışmaları gibi Eğirdir Gölü 
Havzası Çevre Düzeni Planı çalışmaları da kesintiye uğramıştır. Yasal durumun 
netleşmesinden sonra plan çalışmalarına devam edilecektir. 

SORU 4-Gölün korunmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

CEVAP 4-Havzada Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine aykırı, içme suyu 
kaynağı olan gölün kirlenmesine, göl aktivitelerinin artmasına ve ekosistemin 
etkilenmesine neden olacak yapılaşma, balıkçı barınakları, su sporları iskelesi, 
sanayi tesisleri kurulması için talepler gelmektedir. 

Yönetmeliğin yayımlanmasından önce mevcut olan Eğirdir İlçesi 
yerleşiminin büyük bir bölümünün, göl mutlak koruma alanının içerisinde 
kalması nedeniyle yeni planların uygulanabilirliğini güçleştirmektedir. 

Koruma alanlarındaki kamulaştırma bedelleri ile kirliliğin önlenmesine 
yönelik alınması gereken tedbirlerin (arıtma tesisi, kollektör vb.) maliyetinin 
yüksek olması nedeniyle bunun bütçeden karşılanması mümkün olamamaktadır. 
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11.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in; 
Doğrudan gelir desteği uygulamalarına, 

—Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın; 
Doğrudan gelir desteği uygulamalarına, 

—Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un; 
Afyon-Bolvadin Beldesindeki özburun Tanm Kredi Kooperatifinin kapatılma 

nedenine, 
İlişkin soruları ve Tanm ve Köyişleri Bakam Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/6059, 

6067, 6068) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. 
Maddesi gereğince; Tarım Baltam Sayın Prof. Dr, Hüsnü Yusuf GOKALP 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda aracılığınızı arz ederim. 

Prof. Dr. Sacit GÜNBEY 
Diyarbakır Milletvekili 

Doğrudan Gelir Desteği uygulamaları üe ilgili olarak; 

1. Doğrudan Gelir Desteği uygulamalarına uygun İlleri seçme 
kriterleriniz nelerdir? 

2. Hangi Bölgelerimizden, hangi İllerimiz bu seçilenler arasındadır? 
3. öncelikli II kapsamına giremeyen İllerimizin ödemeleri ne zaman 

yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletinizle Sayın Tanm ve Köy îşleri Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.02.2002 

Prof. Dr. Zeki ERTUGAY 
Erzurum Milletvekili 

1- Türkiye genelinde uygulanmakta olan; I 2001 yılmda hükümet tararından 
uygulamaya konulan Doğrudan Gelir Desteğinin 2001 yılı için öngörülen 
miktan ne kadardır, ne kadan dağıtılmıştır? 

2- 2002 yılı için ihtiyaç duyulan toplam Doğrudan Gelir Desteğinin miktan ne 
kadardır ve ayrılan kaynak miktan nedir? 2001 yılı için dekar başına 10 milyon 
TL olarak te,sit edilen miktar; 2002 yılında arttınlacak mıdır ve ne kadar 
arttınlması düşünülmektedir? 
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3- Doğrudan Gelir Desteği uygulamasında dağıtım önceliğinin tespitinde hangi 
ölçüler esas alınmaktadır, bu güne kadar hangi illere öncelik tanınmıştır, diğer 
illerin sıralaması nasıldır? Gelişmişlik düzeyi düşük, ekonomisi büyük ölçüde 
tarıma dayalı illere öncelik verilmesi düşünülmekte midir? 

4- Kadastro çalışmalanmn yetersizliğinden, tarımsal alt yapı. noksanlığından ve 
gerekli tespit çalışmalarının yapılamamasından dolayı bu destekten 
yararlanamayacak durumda bulunan çiftçi sayısı ne kadardır, bu şekilde mağdur 
olan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi düşünülmekte midir ve nasıl 
giderilecektir? 

5- Besi hayvancılığını desteklemek amacıyla erkek hayvan başına verilen 20 
milyon 700 bin TL'lik besi desteğini bugüne kadar çok sayıda il ve ilçemiz 
alamamıştır. Mesela, Erzurum ilimizin birçok ilçesi alamamıştır. Bunların ne 
zaman ödenmesi düşünülmektedir, 2002 yılında aynı uygulama devam edecek 
midir? 

6- Erzurum ilimiz Doğrudan Gelir Desteğini alamamıştır. Bu ilimizde, destekten 
yararlanacak çiftçi sayısı, toplam arazi miktarı ve ödeme miktarı ne kadardır? 
Dağıtım ne zaman yapılacaktır ve bugüne kadar ki geciktirilmesinin sebepleri 
nelerdir? 

7- Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının tüm detaylan( hangi il'e, ne kadar. Ne 
zaman vs.) internet aracılığıyla yayınlanması düşünülmekte midir? 
Düşünülüyorsa; ne zaman gerçekleştirilecektir? 

13.2.2002 
T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. 
H.Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Dr.H.îbrahim ÖZSOY 
Afyon Milletvekili 

Afyon İli Bolvadin İlçesi Özburun Beldesi'nde 1988 yılında 
hizmete giren, o gUnden bugüne kadar da Özburun ve civar köy 
çiftçilerine başarılı ve şaibesiz hizmet veren Tarım Kredi Koopera-
tifi'nin kapatıldığını deprem dolayısıyla bulunduğum Özburun'da 
öğrendim. 

1- Özburun Tarım Kredi Kooperatifi'nin kapatılmasına hangi 
ekonomik, hangi idari veya hangi siyasi nedenden dolayı olmuştur? 

2- Özburun halkında büyük infiale sebep olan kapa'trriâ "kararını 
tekrar gözden geçirmeyi diişUnllyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI -KDD.SÖ. 1.01 / ^ C L 3 © r4/Qa/20Ö2"~* 
KONU:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :18.02.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13587 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacit 
GÜNBEY'e aiL7İBQ52d3595eşas nolu, Afyon Milletvekili Sayın Dr. H. İbrahim ÖZSOY'a 
ait 7/6068-13606 esas nolu ve Erzurum Milletvekili Sayın Prof.Dr. Zeki ERTUGAY'a ait 
7/6067-13605 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

füsnü Yusuf G( 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önorgo Sahibi : Prof. Dr. Sacit GÜNBEY 
Diyarbakır Milletvekili 

Esas No : 7/6059-13595 

Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları ile İlgili olarak; 

Soru 1- Doğrudan Gelir Desteği uygulamalarına uygun İlleri seçme kriterleriniz 
nelerdir? 

Soru 2-Hangi Bölgelerimizden, hangi İllerimiz bu seçilenler arasındadır? 
Soru 3- öncelikli il kapsamına giremeyen illerimizin ödemeleri ne zaman 

yapılacaktır? 
Cevap 1-2-3-Bakanlığımız tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan 

Gelir Desteği ödemeleri, 12.12.2000 tarih ve 2000/2172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüriüğe girmiş 
olan 2001/15 no'lu "Uygulama Tebliği" esaslarına göre yapılmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Dr.H. İbrahim ÖZSOY 
Afyon Milletvekili 

Esas No : 7/6068-13606 

Afyon İli Bolvadin İlçesi Özburun Beldesi'nde 1988 yılında hizmete giren, o 
günden bugüne kadar da özburun ve civar köy çiftçilerine başarılı ve şaibesiz hizmet 
veren Tarım Kredi Kooperatifi'nin kapatıldığını deprem dolayısıyla bulunduğum 
özburun'da öğrendim. 

Soru 1-özburun Tarım Kredi Kooperatifi'nin kapatılmasına hangi ekonomik, hangi 
idari veya hangi siyasi nedenden dolayı olmuştur? 

Soru 2- Özburun halkında büyük infiale sebep olan kapatma kararını tekrar 
gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 1-2-Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 1581 sayılı yasa ve bu yasanın 
bazı maddelerini değiştiren 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
kurulmuş, değişir sermayeli kooperatif niteliğinde olan özel hukuk tüzelkişiliğine haiz 
kuruluşlar olup; denetim görevi dışında, Bakanlığımla herhangi bir ilişkisi yoktur. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önorgo Sahibi : Prof. Dr. Zeki ERTUGAY 
Erzurum Milletvekili 

Esas No : 7/6067-13605 

Soru 1-Türkiye genelinde uygulanmakta olan; 2001 yılında hükümet tarafından 
uygulamaya konulan Doğrudan Gelir Desteğinin 2001 yılı için öngörülen miktarı ne 
kadardır, ne kadarı dağıtılmıştır? 

Soru 2- 2002 yılı için ihtiyaç duyulan toplam Doğrudan Gelir Desteğinin miktarı ne 
kadardır ve ayrılan kaynak miktarı nedir? 2001 yılı için dekar başına 10 Milyon TL olarak 
tespit edilen miktar; 2002 yılında arttırılacak mıdır ve ne kadar arttırılması 
düşünülmektedir? 

Soru 3- Doğrudan Gelir Desteği uygulamasında dağıtım önceliğinin tespitinde 
hangi ölçüler esas alınmaktadır, bu güne kadar hangi illere öncelik tanınmıştır, diğer 
illerin sıralaması nasıldır? Gelişmişlik düzeyi düşük, ekonomisi büyük ölçüde tarıma 
dayalı illere öncelik verilmesi düşünülmekte midir? 

Soru 4- Kadastro çalışmalarının yetersizliğinden, tarımsal altyapı noksanlığından 
ve gerekli tespit çalışmalarının yapılamamasından dolayı bu destekten 
yararlanamayacak durumda bulunan çiftçi sayısı ne kadardır, bu şekilde mağdur olan 
çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi düşünülmekte midir ve nasıl giderilecektir? 
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Soru 5-Besi hayvancılığını desteklemek amacıyla erkek hayvan başına verilen 20 
Milyon 700 bin TL'lik besi desteğini bugüne kadar çok sayıda il ve ilçemiz alamamıştır. 
Mesela, Erzurum ilimizin bir çok ilçesi alamamıştır. Bunların ne zaman ödenmesi 
düşünülmektedir, 2002 yılında aynı uygulama devam edecek midir? 

Soru 6- Erzurum ilimiz Doğrudan Gelir Desteğini alamamıştır. Bu ilimizde, 
destekten yararlanacak çiftçi sayısı, toplam arazi miktarı ve ödenme miktarı ne kadardır? 
Dağıtım ne zaman yapılacaktır ve bu güne kadar ki geciktirilmesinin sebepleri nelerdir? 

Soru 7- Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının tüm detayları (hangi il'e, ne 
kadar. Ne zaman vs.) internet aracılığıyla yayınlanması düşünülmekte midir? 
Düşünülüyorsa; ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Cevap 1-2-3-4-5-6-7- Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, 12.12.2000 tarih ve 
2000/2172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2001/15 no'lu "Uygulama Tebliği" 
esaslarına göre yapılmaktadır. "Uygulama Tebliği" esaslarında öngörülen yasal 
prosedürlere uygun müracaatta bulunan çiftçilerin hepsine ödeme yapılacak olup, 
ödemlerin tüm yurtta ilkbahar döneminde tamamlanması planlanmıştır. 
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DÖNEM: 21 YASAMA YIÜ: 4 

70 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 3 . 2002 ÇARŞAMBA 
Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

_5 

6 

7 

_ 8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

• 1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

1.-4 Mart 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 825 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 48 
saat geçmeden, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kıs
mının 8 inci sırasına, aynı tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 826 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
9 uncu sırasına alınması; Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler Kısmının 321 inci sırasında yer alan 824 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 10 uncu 
sırasına, alınması önerilmiştir. 

2. - Genel Kurulun, 5 Mart 2002 Salı, 6 Mart 2002 Çarşamba ve 7 Mart 2002 Perşembe gün
leri 15.00 - 19.00, 20.00 - 24.00 saatleri arasında çalışması; 5 Mart 2002 Salı günü Sözlü Sorular 
ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, bugünde de Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşül
mesi, 6 Mart 2002 Çarşamba günü Sözlü Soruların görüşülmemesi; 5 Mart 2002 Salı günü gün
demin 8 inci sırasına kadar, 6 Mart 2002 Çarşamba günü gündemin 10 uncu sırasına kadar, 7 Mart 
2002 Perşembe günü de gündemin 11 inci sırasına kadar, olan Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüş
melerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 5.3.2002 tarihli 69 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu * Adalet Komisyonu 

6.3.2002 Çarşamba 7.3.2002 Perşembe 
Saat: 10.30 Saat: 10.00 
7.3.2002 Perşembe * Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Saat: 14.00 7.3.2002 Perşembe 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Saat: 10.30 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu * İçişleri Komisyonu 
6.3.2002 Çarşamba 7.3.2002 Perşembe 
Saat: 10.30 Saat: 11.00 
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1-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

>q5< 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

5$* 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7-SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi. Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. - SosyaUSigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753,1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307* 2/310,2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

8. X - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki 
Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz 
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 2/883, 
2/884) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 4.3.2002) 

9. X - İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporlan (1/950) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 4.3.2002) 

10. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasansı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824)(Dağıtmatarihi; 26.2.20Ö2) 

11. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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12. — Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

13. — Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

14. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 8.3.2000) 

15. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında • Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

16. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4,12.2000) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

18. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

21. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

22. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

24. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

25. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

26. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 
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27. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

30. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma talihi: 27.6.2000) 

32. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

33. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

34. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

35. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

36. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

37. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 28.2.2001) 

38. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

39. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

40. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

41. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet. Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

42. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

43. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

44. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

45. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 
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46. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

47. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

51. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

53. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

55. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasansı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

56. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

57. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Karanna Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

58. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüpnün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonlan Raporlan (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

61. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtmatarihi: 12.8.1999) 

62. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

63. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 
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65. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

67. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ilinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

68. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

70. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar îzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa îlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

72. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak înşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

73. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

74. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

75. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

76. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

77. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

78. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

79. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

80. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 
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81. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasansı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

82. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

83. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedilide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

84. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

85. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

86. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

87. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

88. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

89. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

90. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasanlan ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

91. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

92. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

93. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldınlmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

94. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

95. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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96. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek)(Dağıtmatarihi: 14.2.2000) 

97. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

99. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

101. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

102. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

103. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

105. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

106. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

107. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

108. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

109. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 
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110. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 

Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

112. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

115. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 361) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

1 1 6 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

117. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

118. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

119. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

120. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

121. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

122. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

123. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

125. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 
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126. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Aİan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S, Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

127. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

128. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

129. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

130. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

132. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

133. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

134. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

135. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtmatarihi: 17.4.2000) 

136. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtmatarihi: 18.4.2000) 

137. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

138. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 
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140. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtmatarihi: 1,5.2000) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

144. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

145. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtmatarihi: 29.5.2000) 

148. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.2000) 

149. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

151. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

153. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'm, Belediyelerin Faiz Borçlannın Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

154. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 
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155. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-

bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 

156. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

157. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

158. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

160. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'm, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

161. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

162. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

164. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

165. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

167. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

168. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

169. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

170. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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171. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

173. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

174. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

175. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'm, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

176. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

180. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

181. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergeleri (2/366) (S.Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

182. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

183. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'm, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

184. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcfmn, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

185. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

186. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi : 27.11.2000) 
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187. - Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 

Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

188. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtmatarihi: 29.11.2000) 

189. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

190. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

191. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

192. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

193. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

194. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

195. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

196. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

197. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

198. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

199. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

200. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 
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201. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 

Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtmatarihi: 29.1.2001) 

202. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

203. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

204. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

205. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

206. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

207. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

208. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

209. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

210. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

211. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı : 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

212. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

213. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

214. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

215. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtmatarihi: 27.2.2001) 

216. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 
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217. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

218. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtmatarihi: 1.3.2001) 

219. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bü'tçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 12.3.2001) 

220. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

221. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 20.3.2001) 

222. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S; Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

223. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

224. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

225. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

226. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

227. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

228. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

229. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi : 12.4.2001) 

230. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

231. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 
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232. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

233. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

234. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı : 657) (Dağıtmatarihi: 25.4.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Uİuç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtmatarihi: 25.4.2001) 

236. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

237. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

238. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2001) 

239. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

240. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

241. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'in, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

242. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

243. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

244. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

245. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 
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246. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

247. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

248. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

249. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

251. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

252. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

253. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

254. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

255. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

256. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Banşçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

257. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

258. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

259. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

260. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

261. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporlan (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtmatarihi: 18.6.2001) 

262. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 
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263. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'm, Bir ilçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtmatarihi: 18.6.2001) 

264. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

265. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtmatarihi : 28.6.2001) 

266. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

267. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

268. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

269. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

270. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi : 15.10.2001) 

271. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

272. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

273. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtmatarihi: 23.10.2001) 

274. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

275. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

276. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtmatarihi: 30.10.2001) 

277. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

278. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonlan Raporlan (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

279. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

280. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 
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281. - Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 
282. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 

ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 
283. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

284. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

285. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

286. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

287. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtmatarihi: 13.11.2001) 

288. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

289. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

290. X - Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) 
(S. Sayısı: 770) (Dağıtmatarihi: 26.11.2001) 

291. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

292. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtmatarihi: 26.11.2001) 

293. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

294. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların ladesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 
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300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 

İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

301. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

303. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

304. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

305. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

306. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkaıı'm, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

308. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

309. - Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 
28.1.2002) 

310. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/488) (S. 
Sayısı : 807) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

3 1 1 . - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/717) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

312. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/740) 
(S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

313. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

314. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

315. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

316. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 
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317. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

318. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

319. - 354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2002) 

320. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/947) (S.Sayısı: 820) (Dağıtmatarihi: 26.2.2002) 

321. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/410) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

322. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/714) 
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

323. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma 
tarihi: 26.2.2002) 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 825) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih 
Çelen ve İki Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati 
Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz 
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm, Ordu 
Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/956, 2/878, 2/880, 2/882, 2/883, 2/884) 

T.C. 
Başbakanlık 20.2.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-430/990 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.2.2002 
tarihinde kararlaştırılan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Osmanlı İmparatorluğu döneminden 
beri emlak üzerinden, emlak vergisi veya başka adlarla vergi alınmaktadır. 

Emlak üzerinden alınmakta olan bu verginin en önemli sorunu değerleme, başka bir ifadeyle 
emlakin vergiye tâbi tutulacak kıymetinin belirlenmesi olmuştur. 

Emlak vergisinde beyan sisteminin uygulandığı 1972 yılından bu yana mükellefler genellikle 
gayrimenkullerin değerlerini rayicine nazaran düşük gösterme eğilimi içine girmişlerdir. Bu durum, 
vergi hasılatını azaltmış ve vergide adalet ilkesini zayıflatmıştır. 

Beyan sisteminde görülen aksaklıklar dikkate alınarak emlak vergisinde bina, arsa ve araziler 
için asgari beyan sistemine geçilmiş ve mükelleflerin bina, arsa ve arazileri için beyan edecekleri 
değerin idarece tespit edilen miktardan az olmaması sağlanmıştır. Ancak, bugüne kadar yapılan uy
gulama göstermiştir ki genelde mükelleflerin beyan ettikleri rayiç değerleri, ilan edilen asgari met
rekare değerler ile asgari bina inşaat birim metrekare maliyet bedelleri esas alınarak asgari beyan 
değeri civarında kalmıştır. 
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Dolayısıyla, çok sınırlı sayıdaki mükellef grubu sahip olduğu taşınmazların gerçek değerleri 
üzerinden vergi öderken, mükelleflerin büyük bir bölümünün asgari beyan değeri üzerinden vergi 
ödemeleri adaletsizliklere yol açmıştır. 

Ayrıca, büyük bir kısmını emekli, ücretli, dar ve orta gelir grubuna mensup kişilerin oluştur
duğu emlak vergisi mükelleflerinden dört yılda bir beyanname alınması bu mükellefler için külfet 
oluşturmaktadır. • 

1 Emlak yergisi uygulaması sonucunda görülen bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ver
gilemede kolaylığın ve basitliğin sağlanması amacıyla dört yılda bir alınmakta olan beyan esasının 
kaldırılması ve sadece vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde mükelleflerden bil
dirim1 alınmasını sağlamaya yönelik değişikler yapılmaktadır. 

Ayrıca, vergilendirmede basitliği sağlamak amacıyla "rayiç bedel" yerine takdir komisyon
larınca takdir edilecek arsa ve araziye ilişkin olarak tespit edilen birim değerleri ile bina metrekare 
normal inşaat maliyet bedelleri esas alınmak suretiyle bulunacak "vergi değeri"nin emlak vergisi 
tarhına esas alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. 

Öte yandan, 2002 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca tespit edilen arsa birim 
metrekare değerleri, 1998 yılı birim metrekare değerleri ile mukayese edildiğinde, haksız ve adalet
siz durumların bulunduğu ileri sürülmektedir. Tasarıyla bu haksızlıkların giderilmesine de imkân 
sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - A) Emlak vergisinde genel beyan esasının kaldırılması öngörülmüş bulunduğun
dan, maddede genel beyana ilişkin olarak yer alan hükümler madde metninden çıkarılmaktadır. 
Diğer taraftan, emlak vergisinin tarh ve tahakkukuna esas olacak arsa ve arazi birim metrekare 
değerlerinin dört yılda bir yapılması esası getirilmektedir. 

Ayrıca, herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak 
üzere bina ve arazinin değerinde yüzde 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması halinde de tarh 
ve tahakkukun yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce arsa ve arazi birim değer tak
dirlerinin yapılması gerekmektedir. Gerektiği takdirde bu sürenin Bakanlar Kurulunca değiş
tirilebilmesi öngörülmektedir. 

B) Düzenleme ile vergi değerini düzenleyen Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinin 
yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun mevcut 29 uncu maddesine göre vergi değeri, gay
rimenkulun rayiç bedeli olarak belirlenmiş ve rayiç bedel ise gayrimenkulun normal alım satım 
bedeli olarak tanımlanmıştır. 

• Vergi değerine ilişkin Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde de vergi değeri tanımı, Emlak 
Vergisi Kanunun da yer alan tanıma paralel olarak bina ve arazinin rayiç bedeli olarak yapılmıştır. 

Buna göre mükellefler Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerine göre hesaplanan 
asgari beyan değerinden az olmamak üzere beyannamelerinde, beyan ettikleri bina, arsa ve arazilere 
ilişkin değer, vergi değeri olarak kabul edilmekteydi. 

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi ile "vergi değeri", bina ve arazi için ayrı ayrı 
yeniden tanımlanmış bulunduğundan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde yer 
alan vergi değeri ifadesi de, yapılan bu tanıma paralel hale getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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C) Tasan ile emlak vergisinde beyan esası kaldırılmakta ve sadece Emlak Vergisi Kanununun 
33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması 
halinde, mükelleflere bildirim verme mükellefiyeti getirilmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmesini sağ
lamak amacıyla, emlak vergisi bildiriminin verilmemesi hususu birinci derece usulsüzlük kap
samında değerlendirilmekte ve mükelleflerce bildirimin verilmemesi halinde, birinci derece usul
süzlük cezasının kesilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2. - A) Emlak vergisinde genel beyan esasının kaldırılması öngörüldüğünden, mükel
lefiyetin başladığı tarihi belirleyen Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 
yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenleme ile, Emlak Vergisi Kanununun vergi değerini tadil eden nedenlere ilişkin 33 
üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı sebeplerin doğması halinde, bu değişiklik
lerin vukubulduğu tarihi, muafiyetten faydalanmakta iken muafiyetin sona erdiği durumlarda ise 
muafiyetin sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılı başından itibaren bina vergisi mükellefiyeti baş
lamış olacaktır. Dört yılda bir olmak üzere takdir yapılan hallerde mükellefiyet, takdir işleminin 
yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılının başından itibaren başlayacaktır. 

B) Düzenleme ile, bina vergisinin tarh ve tahakkukuna ilişkin Emlak Vergisi Kanununun 11 in
ci maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesine göre, takdir komisyonlarınca 4 
yılda bir olmak üzere, asgari ölçüde arsa ve arazilerin birim değerlerinin takdir edilmesi gerekmek
tedir. Bu suretle takdir edilecek arsa ve araziye ilişkin birim değerleri ile Maliye ve Bayındırlık ve 
îskân bakanlıklarınca müştereken tespit edilen bina metrekare inşaat maliyet bedelleri esas alınarak 
belediyelerce hesaplanan bina vergi değeri üzerinden vergi tarh olunacaktır. 

Buna göre, ilgili belediye tarafından yapılacak bina vergisi tarhiyatı: 

1. Dört yılda bir defa olmak üzere yapılacak takdirlerde, arsa ve arazi takdirlerinin yapıldığı 
yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat ayları içinde yapılacaktır. 

2. Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi 
değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi değerini tadil eden neden
lerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep 
yılın son üç ayı içinde vukubulmuş ve yıl sonundan önce bildirim verilmiş ise yine tarhiyat Ocak 
ayı içinde yapılacaktır. Ancak, vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vukubulmuş 
ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği yılı takip eden yılda verilmiş ise bil
dirimin verildiği tarihte vergi tarh olunacaktır. Bildirimin posta ile gönderildiği durumlarda vergi, 
bildirimin belediyeye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilecektir. 

3. Herhangi bir nedenle bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve 
arazilerin değerlerinde yüzde 25'i aşan bir oranda artma veya eksilme olması halinde tarhiyat, tak
dir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında yapılacaktır. 

Bu suretle tarh olunun vergiler mükellefe ayrıca tebliğ edilmeyecek ve tarh olunan günde 
tahakkuk etmiş sayılacaktır. Ayrıca, tahakkuk eden bina vergisine ilişkin tahakkuk fişinin bir örneği 
mükellefin bilinen adresine gönderilecektir. 
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Diğer taraftan, bu tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, bina vergi değeri her yıl yeniden 
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak ve artırılmış değerler üzerinden bina vergisi hesap
lanacaktır. 

C) Emlak vergisinde genel beyan esasının kaldırılması öngörüldüğünden, mükellefiyetin baş
ladığı tarihi belirleyen Emlak Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yeniden düzen
lenmektedir. 

Yapılan düzenleme ile Emlak Vergisi Kanununun vergi değerini tadil eden nedenlere ilişkin 33 
üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı sebeplerin doğması halinde, bu değişiklik
lerin vukubulduğu tarihi, muafiyetten faydalanmakta iken muafiyetin sona erdiği durumlarda ise 
muafiyetin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren arazi vergisi mükellefiyeti baş
lamış olacaktır. Dört yılda bir olmak üzere takdir yapılan hallerde mükellefiyet, takdir işleminin 
yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılının başından itibaren başlayacaktır. 

D) Düzenleme ile, bina vergisinin tarh ve tahakkukuna ilişkin Emlak Vergisi Kanununun 21 in
ci maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesine göre, takdir komisyonlarınca 4 
yılda bir olmak üzere, asgari ölçüde arsa ve arazilerin birim değerlerinin takdir edilmesi gerekmek
tedir. Bu suretle asgari ölçüde takdir edilecek arsa ve araziye ilişkin birim değerleri esas alınarak 
belediyelerce hesaplanan arsa veya arazi vergi değeri üzerinden vergi tarh olunacaktır. 

Buna göre, ilgili belediye tarafından yapılacak arsa veya arazi vergisi tarhiyatı: 

1. Dört yılda bir defa olmak üzere yapılacak takdirlerde, arsa ve arazi takdirlerinin yapıldığı 
yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat ayları içinde yapılacaktır. 

2. Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi 
değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi değerini tadil eden neden
lerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep 
yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve yıl sonundan önce bildirim verilmiş ise yine tarhiyat Ocak 
ayı içinde yapılacaktır. Ancak, vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş 
ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği yılı takip eden yılda verilmiş ise bil
dirimin verildiği tarihte vergi tarh olunacaktır. Bildirimin posta ile gönderildiği durumlarda vergi, 
bildirimin belediyeye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilecektir. 

3. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere 
arazilerin değerlerinde yüzde 25'i aşan bir oranda artma veya eksilme olması halinde tarhiyat, tak
dir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında yapılacaktır. 

Bu suretle tarh olunan vergiler mükellefe ayrıca tebliğ edilmeyecek ve tarh olunan günde 
tahakkuk etmiş sayılacaktır. Ayrıca, tahakkuk eden arsa veya arazi vergisine ilişkin tahakkuk fişinin 
bir örneği mükellefin bilinen adresine gönderilecektir. 

Diğer taraftan, bu tarh ve tahakkuk işlemini takip eden yıllarda, arsa veya arazi vergi değeri, 
her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak ve artırılmış değerler üzerinden ar
sa veya arazi vergisi oranları dikkate alınarak vergi hesaplanacaktır. 

E) Düzenleme ile genel beyan esasının kaldırılmasına paralel olarak, "Beyanname verme 
süresi"ne ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 



— 5 — 

Genel ilke olarak emlak vergisi mükellefleri beyanname vermeyeceklerdir. Ancak, Emlak Ver
gisi Kanununun 33 üncü maddesinde (8 numaralı bendi hariç) yazılı vergi değerini tadil eden neden
lerin bulunması halinde, bu değişiklikler nedeniyle mükellefler beyanname yerine bildirim verecek
lerdir. Geçici ve daimî muafiyetten yararlanmış olsalar dahi mükelleflerin bu bildirimi vermeleri 
zorunlu bulunmaktadır. 

Yeni inşa edilen binalara ilişkin bildirim, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden 
önce kullanılmaya başlanmış ise, her kısmın kullanılmaya başlandığı yıl içerisinde verilecektir. Em
lak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini 
tadil eden nedenlerin bulunması halinde de bildirim, vergi değerine ilişkin değişikliklerin meydana 
geldiği yıl içerisinde verilecektir. Ancak, yukarıda belirtilen değişiklikler yılın son üç ayında mey
dana gelmiş ise bildirimin, inşaatın bittiği tarih veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 
üç ay içinde verilmesi gerekmektedir. 

Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işleminin yapıldığı dönemlerde ve herhangi bir sebep 
yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere, bina ve arazilerin değerin
de yüzde 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması halinde, bildirim verilmesi söz konusu değil
dir. 

Diğer taraftan, emlak vergisinde beyan esasının kaldırılması nedeniyle iştirak halinde ve müş
terek mülkiyette beyanname verilmesi esasını düzenleyen madde, beyan esasının kaldırılmasına 
paralel olarak bu madde kapsamına alınmış ve gerekli düzenlemeler bu maddede yapılmıştır. 

Ayrıca düzenleme ile emlak vergisi mükelleflerince Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü mad
desinin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halin
de belediyelere verilecek bildirimlerin şekil ve kapsamını belirleme konusunda Maliye Bakanlığına 
yetki verilmektedir. 

F) Düzenleme ile bina ve arazi vergisinin hesaplanmasına esas olan "vergi değeri"nin yeniden 
tanımlanması öngörülmektedir. 

Buna göre, arsa ve arazilerde vergi değeri; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde 
birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve 
arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde ve sokak veya değer bakımından farklı böl
geler itibariyle, arazide ise her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibariyle takdir 
olunan birim değerinin, arsa ve arazi büyüklüğü ile çarpılması ile bulunacaktır. 

Binalarda ise vergi değeri, binaya ait yukarıda belirtilen esaslara göre bulunan arsa veya arsa 
payı değeri ile Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek 
bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ve 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 
tüzük hükümlerinden de yararlanılarak hesaplanan miktar olacaktır. Buna göre, bina vergi değerinin 
hesabında, bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli ile dıştan dışa yüzölçümü çarpılarak binanın 
inşaat maliyeti bulunacaktır. Bu bedele, bina asansörlü ve kaloriferli ise asansör ve kalorifer farkı 
ilave edilecek, aşınma payı ise indirilecektir. Kalan miktara binaya isabet eden arsa veya arsa payı 
eklenmek suretiyle binanın vergi değeri hesaplanacaktır. 

Diğer taraftan, yukarıda belirtildiği şekilde tespit olunan bina, arsa ve arazi değeri mükel
lefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda, her yıl, Vergi Usul Kanunu hükmü uyarınca tespit 
edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak tarhiyata esas alınacaktır. 
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Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerlerini 
tadil eden sebeplerin doğması nedeniyle verilecek bildirimler üzerine mükellefiyetin başlangıç 
yılında yapılacak tarh işlemlerinde işe takdir komisyonlarınca takdir edilen arsa ve arazi birim 
değeri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki 
yıl birim değeri, aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak 
dikkate alınacaktır. 

Bakanlar Kurulu gerektiği durumlarda, gerek vergi değerinin endekslenmesinde gerekse takdir 
edilmiş olan arsa ve arazi metrekare birim değerinin endekslenmesinde, artış oranını sıfıra kadar in
direbilecek veya yeniden değerleme oranına kadar artırabilecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu bu yet
kisini, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 95 inci maddesine göre belirlenen belediye grup
ları itibariyle farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilecektir. 

G) Düzenleme ile, beyan esasının kaldırılarak, sadece vergi değerini tadil eden nedenlerin 
bulunması halinde bildirim verilmesi esasının getirilmesine paralel olarak, Emlak Vergisi 
Kanununun 32 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Buna göre, emlak vergisi bildirimi vermesi gerektiği halde, mükellefin bildirim vermemesi 
halinde, gayrimenkule ilişkin bilgiler dikkate alınarak tarhiyat idarece yapılacaktır, idarece 
yapılacak tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi dik
kate alınarak hesaplanacaktır. 

H) Düzenleme ile Emlak Vergisi Kanununa bir ek madde eklenmesi öngörülmektedir. 

Tasarı, ile emlak vergisindeki beyan sisteminin kaldırılması öngörüldüğünden, bu Kanunun 
yayımından itibaren belediyelerce tarh ve tahakkuk ettirilecek emlak vergisi tarhına esas olacak ver
gi değeri, mükelleflerce daha önce en son verilmiş bulunan beyannamelerdeki mevcut bilgilerden 
yararlanılarak hesaplanacaktır. Bu nedenle mükelleflerce daha önce verilmiş bulunan emlak vergisi 
beyannameleri ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren verilecek emlak vergisi bildirimlerinin 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, köylerde bulunan ve emlak vergisinden muaf tutulan bina ve arazilere ilişkin 
olarak 1998 yılı genel beyan döneminde muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere teslim edilen 
köy kıymet beyanı defterleri de belediyelerce muhafaza edilecektir. Köy kıymet beyanı defterlerin
de kayıtlı bina ve arazilerin vergi değerlerinin veraset ve intikal vergisi veya harç uygulaması gibi 
nedenlere bağlı olarak tespiti gereken hallerde belediyeler, Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu mad
desine göre vergi değerini tespit edecek ve ilgililere bilgi verecektir. 

I) 2002 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca tespit edilen arsa birim metrekare 
değerleri, 1998 yılı birim metrekare değerleri ile mukayese edildiğinde, bazı haksız ve adaletsiz 
durumların bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Bu durumları çözmeyi amaçlayan düzenlemeler, Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 20 
nci maddede yapılmıştır. 

1. Yapılan düzenleme ile öncelikle emlak vergisi mükelleflerinin 2001 yılı bina, arsa ve arazi 
vergisi tarhına esas olan vergi matrahlarının 2001 yılına ait yeniden değerleme oranı olan % 53.2 
oranında artırılması ve verginin, artırılmış matrahlar üzerinden Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 
inci maddelerinde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı olarak tahakkuk ettirilmesi 
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öngörülmektedir. Bu suretle tahakkuk ettirilecek emlar vergisini mükellefler, 2002 yılının birinci 
taksiti olarak, aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeyeceklerdir. 

Satın alma ve/veya inşa yoluyla 2001 yılında bina, arsa ve arazi iktisap edenlerin emlak ver
gisi mükellefiyeti, 2002 yılında başladığından bu mükelleflerin 2001 yılı emlak vergisi matrahları 
bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, mükellefiyeti 2002 yılında başlayan mükellefler de bu yıla ait emlak vergisinin 
birinci taksiti olarak, 1998 yılı genel beyan dönemine ilişkin asgarî ölçüde takdir olunan arsa ve 
arazi birim metrekare değerleri ile 2001 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dik
kate alınarak bulunacak asgarî beyan değerinin, 2001 yılına ait yeniden değerleme oranında artırıl
mış tutarları üzerinden vergi oranlarına göre hesaplanacak tutarın yarısını 2002 yılının Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında ödeyeceklerdir. 

2. 2002 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca 2001 yılında tespit edilen arsa ve 
arazi birim metrekare değerleri, takdir komisyonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde yeniden gözden geçirilerek karara bağlanacaktır. 

Arsa ve arazilere ilişkin takdir kararlan, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesine 
göre ilgili daire, kurum ve kuruluşlara tebliğ edilecek ve kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum 
ve kuruluşlar, kararların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabileceklerdir. Açılan davalarla ilgili olarak, mükerrer 49 uncu maddede de yazılı 
hukukî süreç burada da işletilecektir. Dolayısıyla, takdir komisyonlarınca takdir edilen değerlerin 
gerçeğe uygun olmaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar yargı mercileri nezdinde dava 
açabilecekler ve bu suretle kesinleşen yargı kararlarına göre belirlenen birim metrekare değerleri 
dikkate alınarak "vergi değeri" hesaplanacaktır. 

3.2002 yılına ait emlak vergisi, mükelleflerin daha önce belediyelere vermiş oldukları emlak 
vergisi beyannamelerinde yer alan bilgiler ile bu maddenin (b) fıkrasına göre takdir komisyonların
ca takdir edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ve bu yıla ait bina metrekare 
normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak, Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine 
göre bulunacak vergi değeri üzerinden, yine aynı Kanunun 8 ve 18 inci maddelerinde yer alan ver
gi oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanan emlak vergisinden, maddenin (a) fıkrasına 
göre tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilecek ve kalan kısım 2002 yılının ikinci taksiti 
olarak Kasım ayı içinde ödenecektir. Kasım ayı içinde hesaplanan vergi, 2002 yılının birinci taksiti 
olarak tahakkuk ettirilerek ödenen vergiden az ise aradaki fark vergi, mükellefin varsa diğer vergi 
borçlarına mahsup edilecektir. Mükellefin vergi borcu yoksa iade edilecektir. Birinci taksitle ilgili 
olarak tahakkuk eden vergi ödenmemişse, ödenmesi gereken vergiye göre fazla tahakkuk ettirilen 
verginin, tahakkuktan terkin edilmesi gerekecektir. 

Bu madde hükmüne göre hesaplanan verginin, mükelleflere tebliği söz konusu değildir. Ancak, 
mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla ödenmesi gereken vergi, mükelleflere yazı ile bildirilecektir. 

Madde 3. - 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak 492 
sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 4. - A ) Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlamak için 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 74 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralarında ibare değişikliği yapılmaktadır. 

B) Beyan sisteminin kaldırılmasına paralel olarak Emlak Vergisi Kanununun 40 inci maddesin
de "beyana" ilişkin olarak ibare değişikliği yapılmaktadır. 
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C) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak 492 sayılı Harç
lar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu işlemleri başlıklı bölümünün (13.a) bendinin üçüncü 
paragrafı ile (20.a) bendinde ve aynı tarifenin Ü-Kadastro ve Tapulama işlemleri başlıklı 
bölümünün sonunda yer alan hükümde ibare değişiklikleri yapılmaktadır. 

Madde 5. - a) Emlak Vergisinde beyanname verme esası kaldırıldığından, 352 nci maddenin 
ikinci derecede usulsüzlük cezalarına ilişkin 1 numaralı bendinin parantez içinde yer alan "emlak 
vergisinde beyannamenin bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması" 
hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. 

b) Emlak vergisinde beyan esasının kaldırılmasına paralel olarak, Emlak Vergisi Kanununun 
bazı hükümlerinin yeni düzenlenen maddelerin kapsamına alınarak düzenlenmesi nedeniyle, Emlak 
Vergisi Kanununun 10,20, 24,25,26,27,28 ve 36 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 6. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. - Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle bir
likte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Salih Çelen Faris Özdemir Mehmet Baysan 
Antalya Batman Antalya 

GEREKÇE 

Uygulanmakta olan ekonomik politikalar nedeniyle toplumun geniş kesimleri büyük sıkıntılar
la karşı karşıya bulunmaktadır. Böyle bir ortamda, emlak vergilerinde yapılması öngörülen artışlar 
da insanlarımızı içerisinden çıkılması çok zor malî zorluklara sürüklemiştir. Öncelikle Devletin 
kendi giderlerinin azaltılması ve verginin tabana yaygınlaştırılması politikalarında başarılı olmayan 
yönetim anlayışının, temel gelir unsuru olarak gördüğü belli vergi kalemlerinde oran artışlarına git
mek suretiyle vergi yükünü daha da ağırlaştırması, vergi gelirlerinde artış bir yana Devletin mevcut 
vergi gelirlerinde bir azalma ile karşılaşması gibi bir durumu ortaya çıkaracaktır. Bu olumsuzluk
ların önüne geçebilmek ve vergi adaletini sağlayabilmek açısından, kayıt dışı ekonominin vergilen
dirilmesi ve Devletin gelirlerinin artırılması ile, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında amaçlanan 
makro hedeflere ulaşabilmek mümkündür. Bu nedenlerle, emlak vergisi oranlarında Bakanlar 
Kuruluna normal vergi oranlarının birkaç katı artırılmasına dair yetki vermek, Verginin Kanuniliği 
ilkesine de aykırıdır. Ayrıca, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın büyükşehirde yaşamanın 
getirdiği sıkıntılara katlanmaları ve bu yönde bir iyileştirmeye gidilmezken, büyükşehirde yaşıyor 
olmak nedeniyle, bir anlamda ekonomik olarak cezalandırılmaları verginin genelliği ilkesine de ay
kırıdır. Bu gerekçelerle, verginin kanunda öngörülen normal oranlarına dönüştürülmesi ve Bakan
lar Kuruluna vergi oranlarını değiştirme yetkisinin Kanundan çıkarılması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SALÎH ÇELEN VE ÎKÎ ARKADAŞININ TEKLİFİ 
EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir." 
MADDE 2.-1319 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. - Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür." 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necati Yöndar 
Bingöl 

GEREKÇE 
Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde 4444 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle emlak vergisine esas olacak vergi değerinin endeksleme yoluyla her yıl artırılması sağ
lanmıştır. Böylece vergi değerinin enflasyon karşısında aşınması engellenerek yeni beyanname ile 
güncelleme ihtiyacı azalmıştır. 

Teklif edilen bu değişiklikle, Bakanlar Kuruluna ihtiyaç duyulması halinde (vergi değerinde 
bariz şekilde aşınma ortaya çıkması gibi) genel beyan dönemini kısaltma konusunda Bakanlar 
Kuruluna verilen yetki, bu ihtiyacın duyulmaması halinde genel beyan dönemini uzatma konusun
da da verilmektedir. Vergi değerinde bariz bir aşınma ortaya çıkmadıkça genel beyan gibi hem idare 
hem de mükellefler için külfetli bir yolun kullanılmaması konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılın
maktadır. Bu verginin mükellefini oluşturan kitle, diğer vergi mükelleflerinden farklıdır. Yaklaşık 
18 milyon kişiden oluşan bu mükellef kitlesinin büyük bir kısmını emekli, ücretli ve diğer dar ve 
orta gelir grubuna mensup kişiler oluşturmaktadır. 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ NECATI YÖNDAR'IN TEKLİFİ 
29.7.1970 TARİH VE 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN BAZI 

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE 
EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin 
1 inci fıkrasının (a) bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu bu süreyi iki katına kadar artırmaya veya 1 yıla (yarısına) kadar indirmeye 
yetkilidir." 
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MADDE 2.-29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 
3 üncü fıkrası ile 4 üncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükel
lefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda emlak vergisi matrahı, her yıl bir önceki yıl matrahının 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranı nispetin
de artırılmak suretiyle bulunur. 

Bakanlar Kurulu, üçüncü fıkrada belirlenen artış oranını yarısına kadar indirmeye yetkilidir." 
MADDE 3. - 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici Mad

de eklenmiştir. 
"GEÇÎCl MADDE 19. - B u Kanunun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin paran

tez içi hükmü ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki kullanılıncaya kadar 1998 genel beyan dönemin
de verilen emlak vergisi beyannamelerindeki vergi değerleri, bu Kanunun 29 uncu maddesinin 3 ün
cü fıkrası uyarınca artırılarak vergi tarhına esas değerin tespitine devam olunur." 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için saygılarımızla sunarız. 

Mastım Türker 
İstanbul 

Hüseyin Mert 
İstanbul 

Hasan Suna 
Yalova 

Nural Karagöz 
Kırklareli 

Hakan Tartan 
İzmir 

Yücel Erdener 
İstanbul 

Eyüp Doğanlar 
Niğde 

Mehmet Kocabatmaz 
Denizli 

Zeki Eker 
Muş 

Ayşe Gürocak 
Ankara 

Mustafa Vural 
Antalya 

Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

M. Güven Karahan 
Balıkesir 

Ertuğrul Kumcuoğlu 
Aydın 

Hasan Metin 
İzmir 

Bahri Sipahi 
İstanbul 

Osman Kılıç 
İstanbul 

Orhan Ocak 
Bursa 

Mahmut Erdir 
Eskişehir 

İhsan Çabuk 
Ordu 

Mustafa Karslıoğlu 
Bolu 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Akif Serin 
İçel 

Ergim Bayrak 
Artvin 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Faruk Demir 
Ardahan 

Melda Bayer 
Ankara 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ali Tekin 
Adana 

Sabahat Vardar 
Bilecik 

/. Yavuz Bildik 
Adana 
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GEREKÇE 
Emlak Vergisi Kanunu, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile arazilerin ve arsaların ver

gilendirilmesini, Bina Vergisi ve Arazi Vergisi şeklinde düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre bir 
binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler veya 
bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında Bina Vergisi mükellefi 
olarak; bir arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf 
edenler veya bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında Arazi Vergisi 
mükellefi olarak; Bina ve Arazi Vergilerini öderler. 

Türkiye sınırlan içinde, bina ve araziye malik olarak mükellef olan kişilerin sayısı 18 milyonu 
aşkın bir mükellef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kitlenin vergi ilişkileri Emlak Vergisi Kanununda 
düzenlenmekte ve bunlara Emlak Vergisi mükellefi denilmektedir. 

Emlak vergileri mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Ancak beyan 
edilecek bu vergilerin asgarî değerleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre belirlenmekte ve bu değerler genel emlak beyan dönemlerinde ölçü 
olarak alınmaktadır. 

2002 yılı, emlak vergileri için genel beyan dönemidir. Bu amaçla asgarî beyanda kullanılacak 
emlak değerleri takdir edilerek hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu değerlerin hazırlanmasında Em
lak Vergisinin 20 nci maddesine göre önce 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgarî ölçüde birim 
değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her mahalle ve arsa sayılacak par
sellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her 
il veya ilçe için sulak itibariyle takdir edilir. Bu takdir edilen değerlere mükelleflerin itiraz hakları 
bulunmamakta, ancak muhtarlıklar ve ilgili meslek kuruluşlan itiraz edebilmektedir. 

Belediyelerin etkin olduğu takdir komisyonlarında hazırlanan arsa ve arsa payı değeri, öden
mesi gereken asgarî Arazi Vergisi değerlerini oluşturur. Asgarî Bina Vergisi değerleri ise Emlak 
Vergisinin 10 uncu maddesine göre Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle yukarıda belirtilen şekilde bulunan arsa 
ve arsa payı değeri esas alınarak hazırlanır ve yayınlanır. 

2002 genel beyan yılında hem binalar için hem arazi ve arsalar için hazırlanan asgarî beyan 
değerleri hakkaniyete ve günümüz ekonomi koşullarına göre uygun olmamış ye ölçü kaçmıştır. Bu 
nedenle vatandaşlar mart ayında başlayacak genel beyan döneminde uygulanacak bu değerlere 
itiraz etmekte ancak bu değerlerin değiştirilmesi için bireysel itiraz hakları olmadığı ve itiraz eden 
bazı muhtarlıkların itirazlarına ilişkin süreç beyan zamanında tamamlanamayacak durumdadır. 

Hükümet yetkilileri, kamuoyu ve ilgili kesimler hatta bu vergileri tahsil etme ve tasarruf etme 
konumunda olan bazı belediyelerin başkanları ölçünün kaçtığı kanaatine vardıklarını açıklamakta 
ve çözüm bulunmasını istemektedirler. 

Bu konuda süreç tamamlandığı için geriye dönülerek asgarî beyan değerlerini hesaplamak 
mümkün görülmemektedir. 

Ancak Emlak Vergisinin bazı maddelerinde yapılacak değişikliklerle tanınacak hak ve ödevler
le bu sorunun aşılması mümkündür. Bu amaçla, Emlak Vergisinin 23 maddesinde yapılacak değişik
likle önce Bakanlar Kuruluna genel beyan dönemini uzatma yetkisi tanınıyor. Emlak Vergisinin 23 
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üncü maddesi Emlak Beyannamesinin verilme sürelerini düzenlemekte ve 1 inci fıkrasının (a) ben
dinde "Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir defa (Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıla kadar 
indirilebilir) olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana 
davet edildikleri tarihi takip eden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında" denilerek, vergi 
değerinde bariz şekilde aşınma ortaya çıkması gibi gereksinme duyulan hallerde genel beyan 
dönemini kısaltma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu teklifle, bu yetkinin bu kez 
vergi değerinde bariz bir ölçü artışı görüldüğü benzer hallerde genel beyan dönemini uzatma 
konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece bina, arsa ve arazilerin emlak değer
lerinde bariz bir aşınma ortaya çıkmadıkça genel beyan gibi hem belediyeler hem de vergi mükel
lefi vatandaşları beyan külfetinde bulunmamaları ve bürokratik işlemleri azaltmak konusunda 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Bu da günümüzde genel beyan dönemi nedeniyle ölçü 
aşılarak hazırlanmış olan asgarî vergi değerlerinin kullanılmamasını sağlayacaktır. 

Diğer taraftan emlak vergilerinde bir önceki yıla göre artış olanağının da kullanılabilmesi için 
Emlak Vergisinin 29 uncu maddesinde değişiklik yapılması gerekir. 29 uncu maddede yapılacak 
değişiklikle emlak vergisine esas olacak vergi değerlerinin enflasyon karşısında aşınmaları, endeks-
leme yoluyla sağlanacak artırımlarla engellenerek yeni beyanname verilmeden güncelleşme gerek
sinimi azaltılacaktır. 

Sayıları 18 milyonu aşan emlak vergisi mükellefleri kitlesinin büyük bir kısmını emekli, ücret
li, sabit gelirli, dar veya orta gelirli vatandaşlar oluşturduğu dikkate alınarak vergi değerleri öl
çüsünün günümüz ekonomi gerçeklerini çok aştığı dikkate alınarak gerekli düzeltmenin yapılması 
ve bürokratik işlemlerin azaltılmasında kamu yararının yüksek olduğu apaçık ortadadır. 

Sermaye artırımlarını tamamlayamadığı için gayrı faal hale gelen veya Ticaret ve Sanayi 
Odalarına aidatlarını ödemedikleri ve adresleri bilinmeyen mükelleflerin oda kayıtları silindiği dik
kate alarak mükellefiyet terkinine izin verilmesi halinde idare önemli bir idarî külfetten kurtulacak 
ayrıca bu tür işletmelerin vergi mükellefiyetlerine dayalı kayıt dışı faaliyetler engellenecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bakanlar Kuruluna genel beyan döneminin süresini vergilerin aşınmasını önlemek 
veya bariz bir şekilde vergi değerlerinin ölçüsüz aşılması durumunda belirleme olanağı tanınmak
tadır. 

Madde 2. - Emlak vergilerinin yeniden değerleme oranına nispet edilerek endekslenmesi 
düzenlenmekte ve bu endeksin günün ekonomik koşullarına göre ayarlanması konusunda Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 3. - Bakanlar Kurulu genel beyan dönemi ile ilgili yetkisini kullanıncaya kadar 2002 
yılında genel beyan yapılmasını gerektirmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 4. - Uygulamada işi bırakma koşullarının yasal sınırlamaları nedeniyle çözülemeyen 
mükellefiyet terkini yetkisi vergi idaresine tanınmaktadır. 

Madde 5. - Bu Kanun teklifinin yasalaşması halinde 2002 dönemi kapsam içine alınarak 
kamuoyunda tartışılan emlak vergilerinin yüksekliği sorununa çözüm getirilmektedir. 

Madde 6. - Yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MASUM TÜRKER VE OTUZ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 
(a) fıkrasının parantez içindeki hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

"(Bakanlar Kurulu bu süreyi iki katına kadar artırmaya veya 1 yıla kadar indirmeye yetkilidir.)" 

MADDE 2. - Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fık
rasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

"Genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükel
lefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda emlak vergisi matrahı, her yıl bir önceki matrahının 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının 
yarısı nispetinde artırılmak suretiyle bulunur." 

"Bakanlar Kurulu, üçüncü fıkrada belirlenen artış oranını yarısına kadar indirmeye yetkilidir." 

MADDE 3. -Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19. - Bu Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrasında Bakanlar Kuruluna 
verilen yetki kullanılıncaya kadar 1998 genel beyan döneminde verilen emlak vergisi beyan
namelerindeki vergi değerleri, bu Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca artırılarak 
vergi tarhına esas değerin tespitine devam olunur." 

MADDE 4. -4.1.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Türk Ticaret Kanununa göre sermayelerini asgarî sermayeye yükseltmedikleri için münfesih 
sayılan veya Ticaret ve Sanayi Odalarına 4 yıldan fazla bir süre aidatlarını ödemedikleri için üyelik 
ve sicil kayıtları silinen Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin bu gerekçelerle başvurmaları 
veya vergi idaresinin tespitinden sonra söz konusu şirketin ve kişilerin işi bıraktığı kabul edilerek 
gerekli mükellefiyet terkinleri yapılır." 

MADDE 5. - B u Kanun, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifini 
tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

GEREKÇE 

2002 Yılı Emlak Vergisi 9 uncu genel beyan dönemi için Takdir Komisyonları tarafından tes
pit edilen ve kimi semtlerde 1998 yılı genel beyan dönemi değerlerine göre 70 kata varan artışlar 
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meydana getiren arsa ve arazi asgarî birim fıyatlan ile Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı tarafından tespit edilen ve yine 1998 genel beyan dönemindeki değerlere göre, yaklaşık 
10 kat artırılan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ve 4736 Sayılı Yasanın 4 üncü ile 
Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde yapılan değişiklik sonucu 3030 Sayılı Yasanın 
uygulandığı Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan gayrimenkullerin Em
lak Vergisi oranlarının yüzde 100 artırımlı uygulanması yönündeki düzenlemelerin, ülke 
ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmeyen düzeyde, Emlak Vergisi artışları meydana getirmesinin top
lumda yarattığı huzursuzluğu gidermek için Emlak Vergisi Kanununa geçici maddeler eklenmek
tedir. 

Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeler ile 2002 yılında 9 uncu kez yapılması 
gereken Emlak Vergisi Genel Beyanları ve yüzde 100 artırımlı Emlak Vergisi oranları uygulaması 
Bakanlar Kurulunun uygun göreceği yıla kadar ertelenmektedir. 

Bu düzenleme ile toplumda oluşan huzursuzluğun giderilmesi ve ekonomik kriz ortadan kal
kana kadar mükelleflere ağır Emlak Vergisi yükü getirilmemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; 
Belediyelerin Emlak Vergisi kaybını önlemek için 2002 yılı emlak vergilerinin, 2001 yılı emlak ver
gi değerlerinin yüzde 50 oranında artırılması suretiyle alınması öngörülmektedir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYDIN AYAYDIN'IN TEKLİFİ 

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNA İKİ GEÇİCİ 
MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Geçici 19 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - Bu Kanunun 23 üncü maddesine göre, bina, arsa ve araziler için, 2002 
yılında 9 uncu kez verilmesi gereken Emlak Vergisi beyannameleri, Bakanlar Kurulunun tespit ve 
ilan edeceği yılda verilecektir. Bu beyannamelerin verileceği yıla kadar Emlak Vergisi, 29 uncu 
maddede tespit edilen vergi değerleri üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, 2002 yılı Emlak Vergileri 
2001 yılı vergi değerlerinin yüzde 50 artırılması suretiyle bulunacak değerler üzerinden hesaplanır." 

MADDE 2. - 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 21. - 4736 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (A) ve (B) fıkraları Bakan
lar Kurulunun tespit ettiği tarihte yürürlüğe girer" 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifini 
tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cemal Enginyurt 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 825) 
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GEREKÇE 

2002 Yılı Emlak Vergisi 9 uncu genel beyan dönemi için Takdir Komisyonlarınca tespit edilen 
ve bazı semtlerde 1998 yılı genel beyanına göre 50-60 kata varan artışlar meydana getiren arsa ve 
arazi asgarî birim fiyatları ile Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit 
edilen ve yine 1998 genel beyan dönemindeki miktarlara göre, neredeyse 10 kat artırılan bina met
rekare inşaat maliyet bedelleri ve 4736 Sayılı Yasanın 4 üncü ile Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 
inci maddelerinde yapılan değişiklik sonucu 3030 Sayılı Yasanın uygulandığı Büyükşehir Belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan gayrimenkullerin Emlak Vergisi oranlarının yüzde 100 
artırımlı uygulanması yönündeki düzenlemelerin, ülke ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmeyen 
düzeyde, Emlak Vergisi artışları meydana getirmesinin toplumda yarattığı huzursuzluğu gidermek 
için Emlak Vergisi Kanununa geçici maddeler eklenmektedir. 

Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeler ile 2002 yılında 9 uncu kez yapılması 
gereken Emlak Vergisi Genel Beyanları ve yüzde 100 artırımlı Emlak Vergisi oranları uygulaması 
Bakanlar Kurulunca uygun görülecek yıla kadar ertelenmektedir. 

Bu değişiklikle toplumda oluşan huzursuzluğun giderilmesi ve ekonomik kriz bitene kadar 
mükelleflerin Emlak Vergisi yükünün artırılmaması amaçlanmaktadır. Ayrıca; Belediyelerin Emlak 
Vergisi kaybını önlemek için 2002 yılı emlak vergilerinin, 2001 yılı emlak vergilerinin yüzde 50 
oranında artırılması suretiyle alınması öngörülmektedir. 

ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT'UN TEKLİFİ 

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNA İKİ GEÇİCİ 
MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Geçici 19 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - Bu Kanunun 23 üncü maddesine göre, bina, arsa ve araziler için, 2002 
yılında 9 uncu kez verilmesi gereken Emlak Vergisi beyannameleri, Bakanlar Kurulunca tespit ve 
ilan edilecek yılda verilecektir. Bu beyannamelerin verileceği yıla kadar Emlak Vergisi, bu Kanunun 
29 uncu maddede tespit edilen vergi değerleri üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, 2002 yılı Emlak 
Vergileri 2001 yılı vergi değerinin yüzde 40 artırılması suretiyle tespit edilir." 

MADDE 2. - 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 21. - 4736 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (A) ve (B) fıkraları Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek tarihte yürürlüğe girer" 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 27.2.2002 

Esas No: 1/956,2/878,2/880, 
2/882,2/883,2/884 

Karar No: 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 20.2.2002 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan; Başkanlıkça 26.2.2002 tarihinde esas komisyon olarak Komis
yonumuza havale edilen "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile 2/878, 2/880, 2/882, 
2/883 ve 2/884 esas numaralı kanun teklifleri İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birbirleriyle ilgili 
görüldüklerinden birleştirilerek tasarı esas alınmış ve yine içtüzüğün 36 ııcı maddesi uyarınca Grup 
önerisinin Genel Kurulun 27.2.2002 tarihinde yaptığı 67 nci birleşiminde kabul edilmesi ile 48 saat
lik süre kaydına uyulmaksızın Komisyonumuzun 27.2.2002 tarihinde yaptığı 31 inci birleşiminde 
Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer Oral ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı temsilcilerinin ve bazı teklif sahiplerinin katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; emlak üzerinden emlak vergisi veya başka adlarla uzun yıllardan beri alınmak
ta olan verginin en önemli sorunu "değerleme" yani emlağın vergiye tabi tutulacak kıymetinin belir
lenmesi olmuştur. Emlak Vergisinde 1972 yılından bu yana beyan sistemi uygulamasında, mükel
leflerin gayrimenkullerin değerlerini rayice göre düşük gösterme eğilimi, vergi hasılatının azal
masına ve vergide adalet ilkesinin zayıflamasına neden olmuş, bu nedenle; bina, arsa ve araziler için 
asgari beyan sistemine geçilmiştir. Ancak asgari beyan sisteminde de mükelleflerin beyan ettikleri 
rayiç değerleri, ilan edilen asgari metrekare değerler ile asgari bina inşaat birim metrekare maliyet 
bedelleri esas alınarak bulunan asgari beyan değeri civarında kalmıştır. Ayrıca dört yılda bir beyan
name alınması mükellefler için külfet haline gelmiştir. 

Tasarı ile; 

- Dört yılda bir alınmakta olan beyan esasının kaldırılması, sadece vergi değerini tadil eden 
nedenlerin bulunması halinde mükelleflerden bildirim alınması, 

- Emlak vergisi tarhına, rayiç bedel yerine takdir komisyonları tarafından takdir edilecek ve 
araziye ilişkin olarak tespit edilen birim değerleri ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 
esas alınmak suretiyle bulunacak vergi değerinin esas alınması, 

- 2002 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca tespit edilen arsa birim metrekare 
değerinin 1998 yılı birim metrekare değeri ile mukayese edilmesinin neden olabileceği haksız ve 
adaletsiz durumların giderilmesi, 

Amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarının önemli ilkeler içeren düzenlemeleri kapsadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 825) 
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- Daha önce çeşitli nedenlerle beyanname vermemiş mükellefleri de sisteme kazandıracak 
düzenlemeye ihtiyaç olduğu, ayrıca böyle bir düzenlemenin vergi gelirlerine de katkı sağlayacağı, 

- Takdir komisyonlarının oluşumunda meslek odaları gibi profesyonel desteklerin sağlan
masında yarar görüldüğü, 

- Takdir komisyonlarının, takdirlerini değerlendirecek, kararlarını denetleyecek bir değerlen
dirme komisyonu oluşturulmasına ihtiyaç olduğu, 

- Takdir komisyonlarının tespitleri hakkında Danıştay'a dava açabileceklerin kapsamının 
genişletilmesi gerektiği, 

îfade edilmiştir. 
Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 
- 2002 yılı, dokuzuncu genel beyan dönemine ilişkin olarak, takdir komisyonlarınca 2001 

yılında tespit edilen arsa birim metrekare değerleri 1998 yılı değerleri ile mukayese edildiğinde, 
kamuoyunda vatandaşların mağduriyetine neden olunduğu kanaatinin oluştuğu, bu durumun önlen
mesinin Hükümet için zorunluluk arzettiği, 

- Emlak vergisi uygulamaları sonucunda; genelde mükelleflerin beyan ettikleri bedellerin as
gari beyan değeri civarında kaldığı, sınırlı sayıda mükellef grubunun gerçek değerleri beyan ettiği, 

- Mükelleflerden her dört yılda bir beyanname alınmasının, bu kişiler için külfet oluşturduğu, 
- 2002 yılından geçerli olmak üzere, takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi birim met

rekare değerlerinin takdir komisyonlarınca yeniden incelenmesi için komisyonlara 30 günlük süre 
verildiği, 

- Yeniden gözden geçirme ve belirlemeden sonra ilgili daire, kurum ve kuruluşlara 30 günlük 
itiraz süresi tanındığı, 

- Mükelleflerin 2001 yılı emlak vergisi matrahlarının yeniden değerleme oranında artırılması 
suretiyle bulunacak tutarlar üzerinden hesaplanacak tutarın yansının, 2002 yılı birinci taksiti 
olarak tahsil edileceği, 

- 2002 yılı emlak vergisi ikinci taksitinin ise, yeniden gözden geçirilmek suretiyle kesinleşen 
arsa birim metrekare değerleri dikkate alınarak belediyelerce tahakkuk ettirilecek emlak vergisin
den birinci taksitin mahsup edilmesi suretiyle ödenmesinin sağlanacağı, 

- Dört yılda bir alınmakta olan beyanname yerine takdir komisyonlarınca takdir edilecek arsa 
ve arazi birim metrekare değerleri ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri esas alınmak 
suretiyle bulunacak "Vergi Değeri" üzerinden belediyelerce tarhiyat yapılması esasının getirildiği, 

- Gayrimenkullerin alım-satımı sırasında alınan tapu harçlarının, emlak vergisi değerine bağ
landığı, 

îfade edilmiştir. 
Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi 

benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci maddesi; (A) fıkrası ile değiştirilen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 un

cu maddesinin (b) fıkrasına; takdir komisyonlannın tespitlerini bir kez daha değerlendirmek için 
Merkez Komisyonu oluşumuna ilişkin düzenlemenin metne ilave edilmesi ve (C) fıkrasının metin
den çıkanlması suretiyle, 
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- 2 nci maddesinin (H) fıkrasının, 3 üncü madde olarak, aynen; (I) fıkrasının ise, 4 üncü mad
de olarak ve ayrıca; 1319 sayılı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin (b) fıkrasının birinci ben
dinde belirlenen kararlar hakkında, büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) bendi hükmünün uygulanmayacağına dair bir düzen
leme ile bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce 2002 yılı genel beyan dönemi için beyanname 
verenlerin vergi tahakkuklarına ilişkin işlemleri düzenleyen bir metnin ilave edilmesi ve daha ön
ce çeşitli nedenlerle beyanname vermemiş olanların sisteme kazandırılması amacıyla 1319 sayılı 
Kanuna yeni geçici 21 inci maddenin eklenmesi suretiyle, 

- 3, 4 ve 5 inci maddeleri 5,6 ve 7 nci maddeler olarak aynen, 
- İller Bankasının Belediyeler Fonuna olan borcunun, öncelikle Belediyeler Fonu ile Ankara, 

Mersin ve îzmit Büyükşehir Belediyelerinden olan alacağından mahsup edilmesi ve kalan kısmının 
da Bankanın ödeme gününe göre taksitlendirilmesi suretiyle tasfiyesini öngören bir düzenlemenin 
metne geçici 1 inci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 6 nci maddesi, madde; numaralarının değişmesi nedeniyle atıfların da buna 
paralel düzeltilmesi suretiyle ve 8 inci madde olarak, yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi ise 9 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, metnin tümü ve başlığı; kanunların hazırlanmasında uyulacak esas ve usuller çer
çevesinde redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Metin Şahin 
Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 

Üye 
Oğtız Tezmen 

Bursa 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Başkanvekili 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 
Üye 

Cengiz Ay doğan 
Antalya 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 

Sözcü 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 
Üye 

M. Güven Karahan 
Balıkesir 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 
Üye 

S. Metin Kalkan 
Hatay 

(İtiraz şerhi ektedir) 
Üye 

Masum Türker 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 



- 1 9 -

Üye 
Celal Adan 

istanbul 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Lütfi Ceylan 

Tokat 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Metin Ergim 
Muğla 
Üye 

Kemal Kabataş 
Samsun 

Üye 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Ş. Ramis Savaş 
Sakarya 

Üye" 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 
1/956 Sayılı 213 Sayılı VUK, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar 

Kanununda değişiklik yapılmasına ait kanun tasarısına ait muhalefet şerhi; 
Tasarı Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemi için yapılan asgarî emlak değer

lerinin genel kabul görmemesi üzerine hazırlanmıştır. Tasarı ile genel beyan kaldırılmakta, bunun 
yerine dört yılda bir takdir komisyonlarının vergi değeri takdirini ve her yıl bu değerin vergi usul 
kanununa göre arttırılması hükmünü getirmektedir. Tasarının muhatabı 18 milyon Emlak Vergisi 
mükellefidir. Emlak vergisi tahsilatı da 195 trilyon lira mertebesindedir. 

1. Tasarı kanun tekniği bakımından uygun düzenlenmemişdir. Maddelerin içine A, B, C, D,... 
gibi bölüm başlıkları altında maddeler koyulmuştur. Birden çok madde düzenlenmiştir. 

1 inci Maddede 213 Sayılı VUK'nun mükerrer 49 maddesi ve 268 inci maddeleri düzenlenmiştir. 
2 nci Maddede 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9, 11, 19, 21, 23, 29, 32 maddeleri 

düzenlenmiştir. Bir madde içinde 7 madde düzenlenmiştir. 
4 üncü Maddede, 213 Sayılı VUK'nun 74 üncü maddesi, 1319 Sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 40 inci maddesi, 492 Sayılı Harçlar Kanununun ekli listeleri düzenlenmiştir. 
5 inci Maddede 213 Sayılı VUK ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa ait maddeler düzen

lenmiştir. 
Meclis Genel Kurulunda müzakere süresini kısaltmak için kanun tekniğine aykırı düzenleme 

kabul edilemez. 
2. Vergi değeri hesabında gayri menkulün fizikî özellikleri mühimdir. Mükelleflere beyan 

düzeltme imkânı verilmelidir. Mevcut beyanların esas alınması hata ve haksızlıklara sebep olur. 
3. Tapu harçlarının hesabında vergi değerinin esas alınması emlak sahiplerini mağdur eder. 

Harçların alım-satım değeri üzerinden hesaplanması gerekir. Piyasa faaliyetleri esas alınmalıdır. 
4. Son haftalarda Büyükşehir Belediye Bölgelerinde emlak vergileri yüzde yüz arttırılmış ve 

alt belediyelerin payı yarıya indirilmiştir. Vergiyi toplayan alt belediyeler mağdur edilmiştir. Bu 
tasanda bu husus düzeltilmelidir. (Kamunun ürettiği mal ve hizmetlerden indirim düzenlemesi) 

28.2,2002 
Aslan Polat Metin Kalkan Cevat Ayhan 

Erzurum Hatay Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 1319 
SAYILI EMLÂK VERGİSİ KANUNU VE 
492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - A) 4.1.1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 49. - a) Maliye ve 
Bayındırlık ve İskân bakanlıkları 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi 
hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre 
bina metrekare normal inşaat maliyet bedel
lerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müş
tereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedel
lere karşı Resmî Gazete ile ilanını izleyen 15 
gün içinde Danıştay'da dava açabilir. 

b) Takdir komisyonlarının arsalara ve 
araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitine 
ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh 
ve tahakkuk işleminin (Emlâk Vergisi 
Kanununun 33 üncü maddesinin (8) numaralı 
fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) 
yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay 
önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar tak
dirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki 
ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, 
araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve 
ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığın
da verilir. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına kar
şı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 
teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlık
ları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince 
verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde 
Danıştay'a başvurulabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VER
GİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANU
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.-A) 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 49. - a) Maliye ve 
Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi 
hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre 
bina metrekare normal inşaat maliyet bedel
lerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müş
tereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan eder. 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedel
lere karşı Resmi Gazete ile ilanını izleyen 15 
gün içinde Danıştay'da dava açabilir. 

b) Takdir komisyonlarının arsalara ve 
araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine 
ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh 
ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi 
Kanununun 33 üncü maddesinin (8) numaralı 
fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) 
yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay 
önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar tak
dirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki 
ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, 
araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve 
ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığın
da verilir. 

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde 
takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet 
vereceği memurun başkanlığında, defterdar 
veya vekalet vereceği memur, vali tarafından 
görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret 
odası, serbest muhasebeci mali müşavirler 
odası ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa ve arazi 
birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtar
lıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh 
ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs 
ayı sonuna kadar ilân edilir. 

Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört 
yıllık süreyi 8 yıla kadar artırmaya veya 2 yıla 
kadar indirmeye yetkilidir. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve 
vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 
davalının 15 gün içinde vereceği tek savunma 
ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay ve 
vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın 
tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde karara bağlanır. 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare 
normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve 
araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespit
lerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısalt
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

B) 213 sayılı Kanunun 268 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 268. - Vergi değeri, bina ve 
arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu 
maddesine göre tespit edilen değeridir." 

C) 213 sayılı Kanunun 352 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"1 . Vergi ve harç beyannameleri ile emlâk 
vergisi bildirimlerinin süresinde verilmemiş ol
ması;" 

Türkiye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez 
komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez 
Komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 
15 gün içinde inceler ve inceleme sonucu belir
lenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri 
gönderir. Merkez Komisyonunca farklı değer 
belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir 
komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak 
suretiyle dikkate alınır. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına kar
şı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 
teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlık
ları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nez-
dinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince 
verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde 
Danıştaya başvurulabilir. 

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi 
birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtar
lıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh 
ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs 
ayı sonuna kadar ilan edilir. 

Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört 
yıllık süreyi 8 yıla kadar artırmaya veya 2 yıla 
kadar indirmeye yetkilidir. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve 
vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 
davalının 15 gün içinde vereceği tek savunma 
ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay ve 
vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın 
tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde karara bağlanır. 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare 
normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve 
araziye ait asgari ölçüde birim değer tespit
lerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısalt
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

B) 213 sayılı Kanunun 268 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 268. - Vergi değeri, bina ve 
arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu 
maddesine göre tespit edilen değeridir." 

(S. Sayısı : 825) 
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MADDE 2.-A)29.7.1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 9 uncu mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 

fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin 
vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak 
takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerin
de takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sükut ettiği tarihi, 
takip eden bütçe yılından itibaren başlar." 
B) 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 11. - Bina vergisi, ilgili belediye 

tarafından; 
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir 

işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe 
yılının Ocak ve Şubat aylannda, 

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 
fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, 
vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana 
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı 
içinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son 
üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi 
değerini tadil eden sebebin meydana geldiği 
bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bil
dirimin verildiği tarihte, 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve 
Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi 
değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. 
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bil
dirim verme süresinin son gününü takip eden 
yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh 
olunun vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk et
miş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - A) 29/7/1970 tarihli ve 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bina vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 

fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin 
vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak 
takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerin
de takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
takip eden bütçe yılından itibaren başlar. " 
B) 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 11. - Bina vergisi, ilgili belediye 

tarafından; 
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir 

işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe 
yılının Ocak ve Şubat aylarında, 

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 
fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, 
vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana 
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı 
içinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son 
üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi 
değerini tadil eden sebebin meydana geldiği 
bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bil
dirimin verildiği tarihte, 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve 
Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi 
değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. 
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bil
dirim verme süresinin son gününü takip eden 
yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh 
olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk et
miş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıl
larda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen ver
gi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her 
bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahak
kuk etmiş sayılır. 

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden 
fazla belediye olması halinde, belediye ve 
mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya 
ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, 
ilgili valiler tarafından belirlenir." 

C) 1319 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Arazi vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 

fıkralannda yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin 
vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) 
numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma 
bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerin
de takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sükût ettiği tarihi, 
takip eden bütçe yılından itibaren başlar." 
D) 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21. - Arazi vergisi, ilgili belediye 

tarafından; 
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir 

işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak 
ve Şubat aylarında, 

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 
fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, 
vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana 
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı 
içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe 
yılının son üç ayı içinde vukubulmuş ve bil
dirim, vergi değerini tadil eden sebebin mey
dana geldiği bütçe yılını takip eden yılda veril
miş ise bildirimin verildiği tarihte, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıl
larda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen ver
gi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her 
bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahak
kuk etmiş sayılır. 

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden 
fazla belediye olması halinde, belediye ve 
mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya 
ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, 
ilgili valiler tarafından belirlenir." 

C) 1319 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Arazi vergisi mükellefiyeti; 
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 

fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin 
vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) 
numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu 
duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıl
dığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerin
de takdir işleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar." 
D) 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21. -Arazi vergisi, ilgili belediye 

tarafından; 
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir 

işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak 
ve Şubat aylarında, 

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı 
fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, 
vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana 
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı 
içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe 
yılının son üç ayı içinde vukubulmuş ve bil
dirim, vergi değerini tadil eden sebebin mey
dana geldiği bütçe yılını takip eden yılda veril
miş ise bildirimin verildiği tarihte, 

(S. Sayısı : 825) 
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c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve 
Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi 
değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. 
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bil
dirim verme süresinin son gününü takip eden 
yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh 
olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk et
miş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıl
larda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen ver
gi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, 
her bütçe yılının başından itibaren o yıl için 
tahakkuk etmiş sayılır. 

Bir il veya ilçe sınırlan içerisinde birden 
fazla belediye olması halinde, belediye ve 
mücavir alan sınırlan dışında bulunan araziye 
ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, 
ilgili valiler tarafından belirlenir." 

E) 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bildirim verme ve süresi: 
Madde 23. - Bu Kanunun 33 üncü mad

desinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 
değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde 
(geçici ve daimî muafiyetten faydalanılması hali 
dahil) emlak vergisi bildirimi verilmesi zorun
ludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez. 

Bildirimler; 
a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın 

sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden ev
vel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kıs
mın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 
numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin 
vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde 

emlakin bulunduğu yerdeki ilgili 
belediyeye verilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fık
rasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve 
Şubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi 
değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. 
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bil
dirim verme süresinin son gününü takip eden 
yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh 
olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk et
miş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıl
larda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen ver
gi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, 
her bütçe yılının başından itibaren o yıl için 
tahakkuk etmiş sayılır. 

Bir il veya ilçe sınırlan içerisinde birden 
fazla belediye olması halinde, belediye ve 
mücavir alan sınırları dışında bulunan araziye 
ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, 
ilgili valiler tarafından belirlenir." 

E) 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bildirim verme ve süresi: 
Madde 23. - Bu Kanunun 33 üncü mad

desinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 
değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde 
(geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali 
dahil) emlak vergisi bildirimi verilmesi zorun
ludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez. 

Bildirimler; 
a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın 

sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden ev
vel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kıs
mın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı 
içerisinde, 

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 
numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin 
vukubulduğu bütçe yılı içerisinde 

emlakin bulunduğu yerdeki ilgili 
belediyeye verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe 
yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde 
bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 
üç ay içinde verilir, iştirak halinde mülkiyette 
mükellefler müşterek imzalı bir bildirim 
verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim 
verebilirler. Müşterek mülkiyet halinde ise bil
dirim münferiden verilir. 

İştirak halinde mülkiyette, münferiden bil
dirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi 
değeri üzerinden hissedarların adedine göre ay
rı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye 
Bakanlığınca belirlenir." 

F) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Vergi değeri; 
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun asgarî ölçüde birim değer tes
pitine ilişkin hükümlerine göre takdir komis
yonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa 
sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için 
cadde, sokak veya değer bakımından farklı böl
geler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya 
değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce 
tespit edilecek pafta, ada veya parseller), 
arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi 
(kıraç, taban, sulak) itibariyle takdir olunan 
birim değerlere göre, 

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İs
kân bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri 
ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak 
arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci 
madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük 
hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, 

hesaplanan bedeldir. 
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç 

yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir ön
ceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit 
edilen yeniden değerleme oranının yarısı nis
petinde artırılması suretiyle bulunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe 
yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde 
bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 
üç ay içinde verilir. İştirak halinde mülkiyette 
mükellefler müşterek imzalı bir bildirim 
verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim 
verebilirler. Müşterek mülkiyet halinde ise bil
dirim münferiden verilir. 

İştirak halinde mülkiyette, münferiden bil
dirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi 
değeri üzerinden hissedarların adedine göre ay
rı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. 

Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

F) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Vergi değeri; 
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tes
pitine ilişkin hükümlerine göre takdir komis
yonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa 
sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için 
cadde, sokak veya değer bakımından farklı böl
geler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya 
değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce 
tespit edilecek pafta, ada veya parseller), 
arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi 
(kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan 
birim değerlere göre, 

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve 
İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat 
maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara 
göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas 
alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış 
bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak 
suretiyle, 

Hesaplanan bedeldir. 
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç 

yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir ön
ceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit 
edilen yeniden değerleme oranının yarısı nis
petinde artırılması suretiyle bulunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) 
göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi 
değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin 
(b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim 
değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip 
eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, 
bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için 
tespit edilen yeniden değerleme oranının yansı 
nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır. 

Vergi değerinin hesabında on milyon 
liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen 
artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya 
yeniden değerleme oranına kadar artırmaya 
yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci 
maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları 
itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de 
kullanabilir." 

G) 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bildirim verilmemesi halinde yapılacak 
işlemler: 

Madde 32. - Bildirimin süresinde veril
memesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece 
tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu 
madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır." 

H) 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - a) Emlak vergisi 
mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan 
emlak vergisi beyannameleri belediyelerce 
muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili 
belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina 
veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde 
yer alan bilgiler dikkate alınır. 

b) Köylerde bulunan bina ve araziye iliş
kin olarak 1998 yılı genel beyan döneminde 
muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere 
teslim edilen köy kıymet beyanı defterleri ilgili 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) 
göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi 
değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 49 uncu mad
desinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve 
arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı 
yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle 
her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme 
oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle 
dikkate alınır. 

Vergi değerinin hesabında on milyon 
liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen 
artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya 
yeniden değerleme oranına kadar artırmaya 
yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci 
maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları 
itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de 
kullanabilir." 

G) 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bildirim verilmemesi halinde yapılacak 
işlemler: 

Madde 32. - Bildirimin süresinde veril
memesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece 
tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu 
madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır." 

MADDE 3.-1319 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - a) Emlak vergisi 
mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan 
emlak vergisi beyannameleri belediyelerce 
muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili 
belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina 
veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde 
yer alan bilgiler dikkate alınır. 

b) Köylerde bulunan bina ve araziye iliş
kin olarak 1998 yılı genel beyan döneminde 
muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere 
teslim edilen köy kıymet beyanı defterleri ilgili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 825) 
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belediyelerce muhafaza edilir. Köy kıymet 
beyanı defterlerinde kayıtlı bina ve arazilerin 
vergi değerlerinin tespiti gereken hallerde 
belediyeler, 29 uncu maddeye göre gerekli tes
piti yapar ve ilgililere bildirir. 

I) 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - a) Emlak vergisi 
mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi 
tarhına esas olan vergi matrahlarının aynı yıla ait 
yeniden değerleme oranında artırılması sonucu 
bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci mad
delerde yazılı vergi oranlanna göre hesaplanan 
tutann yansı kadar tahakkuk ettirilecek emlak 
vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazi ver
gisinin birinci taksidi olarak, aynı yılın Mart, 
Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler. 

2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini 
tadil eden nedenlerle mükellefiyeti 2002 yılında 
başlayan mükellefler ise 1998 yılı genel beyan 
dönemine ilişkin olarak asgari ölçüde takdir 
olunan arsa ve arazi birim metrekare değerleri 
ile 2001 yılına ait bina metrekare normal inşaat 
maliyet bedeli dikkate alınarak bulunan asgari 
beyan değerinin 2001 yılına ait yeniden değer
leme oranında artınlmış tutarlan üzerinden, 8 
ve 18 inci maddelerde yazılı vergi oranlanna 
göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk 
ettirilecek emlak vergisini, 2002 yılına ait em
lak vergisinin birinci taksiti olarak aynı yılın 
Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler. 

b) 2002 yılında yapılacak genel beyana 
esas olmak üzere 2001 yılında yapılmış olan ar
sa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tes
pitlerine ilişkin takdir kararları, takdir komis
yonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde incelenerek, ar
sa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarih
teki asgari ölçüde birim değerleri yeniden tak
dir edilmek suretiyle karara bağlanır. 

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, 
takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerin-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

belediyelerce muhafaza edilir. Köy kıymet 
beyanı defterlerinde kayıtlı bina ve arazilerin 
vergi değerlerinin tespiti gereken hallerde 
belediyeler, 29 uncu maddeye göre gerekli tes
piti yapar ve ilgililere bildirir. 

MADDE 4. - 1319 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - a) Emlak vergisi 
mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi 
tarhına esas olan vergi matrahlanmn aynı yıla ait 
yeniden değerleme oranında artınlması sonucu 
bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci mad
delerde yazılı vergi oranlanna göre hesaplanan 
tutann yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlak 
vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazi ver
gisinin birinci taksiti olarak, aynı yılın Mart, 
Nisan ve Mayıs aylan içinde öderler. 

2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini 
tadil eden nedenlerle mükellefiyeti 2002 yılın
da başlayan mükellefler ise 1998 yılı genel 
beyan dönemine ilişkin olarak asgari ölçüde 
takdir olunan arsa ve arazi birim metrekare 
değerleri ile 2001 yılına ait bina metrekare nor
mal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak 
bulunan asgari beyan değerinin 2001 yılına ait 
yeniden değerleme oranında artırılmış tutarlan 
üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi 
oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar 
tahakkuk ettirilecek emlak vergisini, 2002 
yılına ait emlak vergisinin birinci taksiti olarak 
aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylan içinde 
öderler. 

b) 2002 yılında yapılacak genel beyana 
esas olmak üzere 2001 yılında yapılmış olan ar
sa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tes
pitlerine ilişkin takdir kararlan, takdir komis
yonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde incelenerek, ar
sa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarih
teki asgari ölçüde birim değerleri yeniden tak
dir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu karar
lar hakkında, Büyükşehir Belediyesi bulunan 
illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 825) 



- 2 8 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

deki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, 
araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret 
ve ziraat odaları ile belediyelere imza kar
şılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş 
bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle 
ve köy muhtarlıkları 30 gün içinde ilgili vergi 
mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi 
mahkemeleri nezdinde açılan davalar hakkında 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 
uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları uygulanır. 

c) 2002 yılına ait emlak vergisi, mükellefler 
tarafından belediyelere en son verilmiş bulunan 
emlak vergisi beyannamelerinde yer alan bil
giler ile 2002 yılı genel beyan dönemi için (b) 
fıkrasına göre takdir komisyonlarınca tespit 
edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekare 
değerleri ve bu yıla ait bina metrekare normal in
şaat maliyet bedelleri dikkate alınarak 29 uncu 
maddeye göre bulunan vergi değeri üzerinden, 
ilgili belediyelerce 2002 yılının Kasım ayı için
de hesaplanan vergiden, (a) fıkrasına göre birin
ci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergi mahsup 
edilerek, kalan kısım 2002 yılının Kasım ayı 
içinde tarh edilir ve ikinci taksit olarak ödenir. 
2002 yılı için hesaplanan emlak vergisi, birinci 
taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az ise 
aradaki fark, verginin ödenmiş olması halinde 
mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir, 
vergi borcunun bulunmaması halinde ise mükel
lefe red ve iade olunur. Vergi ödenmemişse 
tahakkuktan terkin edilir. 

Bu madde hükmüne göre tarh olunan ver
giler mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkuk 
eden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının 
ikinci bendi hükmü uygulanır. 

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, 
takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerin
deki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, 
araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret 
ve ziraat odaları ile belediyelere imza kar
şılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edil
miş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları 30 gün içinde il
gili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. 
Vergi mahkemeleri nezdinde açılan davalar 
hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fık
raları uygulanır. 

c) 2002 yılına ait emlak vergisi, mükellef
ler tarafından belediyelere en son verilmiş 
bulunan emlak vergisi beyannamelerinde yer 
alan bilgiler ile 2002 yılı genel beyan dönemi 
için (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca 
tespit edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim 
metrekare değerleri ve bu yıla ait bina met
rekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate 
alınarak 29 uncu maddeye göre bulunan vergi 
değeri üzerinden, ilgili belediyelerce 2002 
yılının Kasım ayı içinde hesaplanan vergiden, 
(a) fıkrasına göre birinci taksit olarak tahakkuk 
ettirilen vergi mahsup edilerek, kalan kısım 
2002 yılının Kasım ayı içinde tarh edilir ve ikin
ci taksit olarak ödenir. 2002 yılı için hesaplanan 
emlak vergisi, birinci taksit olarak tahakkuk et
tirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin 
ödenmiş olması halinde mükellefin diğer vergi 
borçlarına mahsup edilir, vergi borcunun bulun
maması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. 
Vergi ödenmemişse tahakkuktan terkin edilir. 

Bu madde hükmüne göre tarh olunan ver
giler mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkuk 
eden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 
2002 yılı genel beyan dönemi ile ilgili olarak 
emlak vergisi beyannamesi vermek suretiyle 

(S. Sayısı : 825) 
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MADDE 3. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 63. - Bu Kanunda sözü edilen 
"kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" 
deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
29 uncu maddesine göre belirlenen vergi 
değerini ifade eder. 

Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile 
mükellef tarafından beyan edilmiş olan değer
lerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük 
beyanda bulunmalan halinde, harcın hesabında 
vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet 
eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uy
gulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. 

Harcın hesabında on milyon liraya kadar 
olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

adlarına vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin 
vergileri, bu madde hükmüne göre tahakkuk et
tirilecek vergiler dikkate alınarak düzeltilir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. " 

GEÇİCİ MADDE 21. - 1.1.2002 tarihin
den önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi 
doğuran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar 
mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve 
arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulun
mak suretiyle mükellefiyetlerini tesis ettir
meleri ve 1986-2001 yıllarına ilişkin olarak 
idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini 
her yıl için ayrı ayrı % 50 fazlasıyla 2002 yılı 
Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, 
1986 yılından önceki vergilendirme dönem
lerine ait emlak vergileri aranmaz, 1986-2001 
yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hak
kında vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi 
uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde 
bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yap
mayan mükellefler bu madde hükmünden 
yararlanamazlar. 

MADDE 5. - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 63. - Bu Kanunda sözü edilen 
"kayıtlı değer" veya " emlak vergisi değeri" 
deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
29 uncu maddesine göre belirlenen vergi 
değerini ifade eder. 

Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile 
mükellef tarafından beyan edilmiş olan değer
lerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük 
beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında 
vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet 
eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uy
gulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. 

Harcın hesabında on milyon liraya kadar 
olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 4. - A) 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 74 üncü maddesinin (b) ve (c) fık
ralarında yer alan "20 nci maddesinin ikinci 
fıkrası" ibareleri "29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi" şeklinde, 

B) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
40 inci maddesinde yer alan "beyan dışı" 
ibaresinin "bildirim dışı", "beyan edil
mediğinin" ibaresi "bildiriminde bulunul
madığının" şeklinde, 

C) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) 
sayılı tarifenin: 

I- Tapu işlemleri başlıklı bölümünün; 
a) (13.a) bendinin üçüncü paragrafında yer 

alan "Emlak Vergisi Beyannamesinin" ibaresi 
"Emlak Vergisi Bildiriminin" şeklinde, 

b) (20.a) bendinde yer alan "gayrimen
kulun devir ve iktisap bedelinden" ibaresi 
"gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap 
bedelinden" şeklinde, 

II- Kadastro ve tapulama işlemleri başlıklı 
bölümünün sonunda yer alan "emlak vergisi 
beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci mad
desinde yazılı ek süre" ibaresi "emlak vergisi 
bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim 
verme süresi" şeklinde, 

Değiştirilmiştir. 
MADDE 5. - a) 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 352 nci maddesinin üçüncü fık
rasının (1) numaralı bendinin sonunda yer alan 
parantez içi hükmü, 

b) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
10,20,24,25, 26, 27,28 ve 36 ncı maddeleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 6. - A) 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 74 üncü maddesinin (b) ve (c) fık
ralarında yer alan "20 nci maddesinin ikinci 
fıkrası" ibareleri "29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi" şeklinde, 

B) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
40 inci maddesinde yer alan "beyan dışı" 
ibaresinin "bildirim dışı", "beyan edil
mediğinin" ibaresi "bildiriminde bulunul
madığının" şeklinde, 

C) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) 
sayılı tarifenin: 

I - Tapu işlemleri başlıklı bölümünün; 
a) (13.a) bendinin üçüncü paragrafında yer 

alan "Emlak Vergisi Beyannamesinin" ibaresi 
"Emlak Vergisi Bildiriminin" şeklinde, 

b) (20.a) bendinde yer alan "gayrimen
kulun devir ve iktisap bedelinden" ibaresi 

"gayrimenkulun beyan edilen devir ve ik
tisap bedelinden" şeklinde, 

II - Kadastro ve tapulama işlemleri başlık
lı bölümünün sonunda yer alan 

"emlak vergisi beyannamesi verilmesini 
gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 27 nci maddesinde yazılı ek süre" ibaresi 
"emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektiren
lerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 
yazılı bildirim verme süresi" şeklinde, 

Değiştirilmiştir. 
MADDE 7. - a) 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 352 nci maddesinin üçüncü fık
rasının (1) numaralı bendinin sonunda yer alan 
parantez içi hükmü, 

b) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
10,20, 24,25,26, 27,28 ve 36 ncı maddeleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1.-2001 Mali Yılı Büt

çe Kanunu ile Belediyeler Fonu adına ayrılan 
ve emanet hesaplarına alınan bütçe ödeneği, İl-
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ler Bankasının 2001 yılı Ocak ila Haziran ay
larına ait olmak üzere 6 aylık dönem içinde 
tahakkuk eden mülga Belediyeler Fonu bor
cuna mahsup edilir. 

Ankara, Mersin ve İzmit Büyükşehir 
Belediyelerinin iller Bankasına olan borçları, 
27/06/1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun gereğince bu 
belediyeler adına her ay tahakkuk eden paylar
dan, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, Maliye 
Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanınca 
müştereken belirlenecek esaslar dahilinde 
kesilerek îller Bankasının mülga Belediyeler 
Fonuna olan borcuna mahsuben Hazine hesap
larına intikal ettirilir. 

Bu mahsup işlemlerinden sonra kalan borç 
îller Bankası'nca bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden aydan başlamak üzere 12 ayda 
eşit taksitler halinde Hazine hesaplarına ak
tarılır. 

iller Bankasının bu borcuna faiz uygulan
maz. 
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MADDE 6. - Bu Kanunun; 
a) 2 nci maddesinin (A), (C) ve (F) fık

raları ile 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin 
(C) fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) alt ben
di 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. - Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin (B) fıkrası, 2 nci 

maddesinin (A), (C) ve (F) fıkralan ile 5 inci 
maddesi ve 6 ncı maddesinin (C) fıkrasının (I) 
numaralı bendinin (b) alt bendi 1/1/2002 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F.Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Akçan 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof Dr. H. Y. Gökalp 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Z. Çakan 

Orman Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay . 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Dr. R. Doğru 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı V. 

E Bal 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M /. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M Keçeciler 
Devlet Bakanı 

N. Arseven 
Devlet Bakanı 

Dr. Y. Karakoyıınlu 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. onat 
İçişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı 
M Bostancıoğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
Prof. Dr. A. Akçan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 

Turizm Bakanı V. 
M. Keçeciler 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 
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