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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- YOKLAMALAR 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1.- Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, hububat taban fıyatlanna 
ilişkin gOndemdışı konuşması 

2.- İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, İstanbul'un fethinin 549 
uncu yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

3.- Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, liselerdeki sorunlara 
ilişkin gOndemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/1348) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/490) 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 427:428 

1.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, tarımda 
ilaç ve hormon kullanımının kontrolünün araştırılarak gerekli tedbirlerin 
alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 427:428 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 429,466 

1.- izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet îyimaya'nın; Ankara 
Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'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) 429 

2.- Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/744) 
(S. Sayısı: 786) 429 

3.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 429 

4.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı:827) 429 

5.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 429 

6.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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) 430 

7.- Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması i 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) 430 
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8.- 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 raporları (1/756, 
1/691) (S. Sayısı: 676) 430 

9.- Sosyal Sigortalar 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 îşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/753,1/690) (S. Sayısı: 685) 430 

10.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/209,1/228) (S. Sayısı: 861) 431 

11.- Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet 
özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 
1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 
Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave 
Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Armç'ın, 
4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 
2/944) (S. Sayısı: 864) 431 

12.- özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/988) (S. Sayısı: 870) 431:465, 466:477 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 480 

A)YAZILISORULAR VE CEVAPLARI 480:543 
1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, KİT'lere ait sosyal tesislere ve 

sosyal tesislerin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/6994) 480:487 

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, MKE'ye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun 
cevabı (7/7001) 488:491 

3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, ülkemizde faaliyet gösteren 
yabancı bir firmaya ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7006) 492:494 
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4.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye-lsral ilişkilerine ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7013) 

5.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Rusya Federasyonu ve 
Gürcistan'ın Ahıska Türklerine yönelik politikalarına ilişkin sorusu ve 
•Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7046) 

6.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Denizcilik Müsteşarlığında bir 
çalışma yürüten Fransız uzmanların kullandıkları haritaya ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7073) 

7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Irak'a uygulanan ambargonun 
ekonomiye etkilerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 
cevabı (7/7076) 

8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, okullardaki süt dağıtımına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7081) 

9.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ABD'de 11 Eylül sal
dırısı sonrasında gözetim altına alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7087) 

10.- Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, Amasya Aydınca Pancar 
Bölge Şefliğinin kapatılma nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7101) 

11.- Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Türk-Yunan ilişkilerine ve bu 
konuda hazırlanan bir rapora ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'in cevabı (7/7112) 

12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin 
cevabı (7/7125) 

13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 
yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7126) 

14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı il
çelerindeki sanayi sitelerine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7127) 

15.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanunda yapılacak değişiklikte promosyonlarla ilgili düzenlemeye 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun 
cevabı (7/7157) 

16.- Ankara Milletvekili Birkan Erdal'ın, köylere yapılan araç yardım
larına, 

- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Hacılar 
Kasabasında kurulan elektrik santralinin çevreye etkilerine, 
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- tzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun, Çevre Kirliliğini önleme 

Fonundan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki belediyelere tahsis edilen 
araç ve makinelere, 

- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'm, belediyelere yapılan nakit ve 
araç yardımlarına, 

İlişkin sorulan ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/7130, 
7141, 7160, 7163) 

17.- Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas Yurt inşaatı Projesine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/7172) 

18.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, doğrudan gelir desteği uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/7222) 

19.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay İline ayrılan yatırım 
ödenekleri ve projelere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in 
cevabı (7/7227) 

20.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/7245) 

21.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay İline ayrılan yatırım 
ödenekleri ile projelere ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7276) 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yoğun olduğu id

dia edilen kaçak elektrik kullanımına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Zeki Çakan, 

îçel Milletvekili Yalçın Kaya'nm, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp, 

Cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarına ilişkin 

gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Adalet Komisyonu Başkanlığının, komisyonda bulunan idam dosyalarının, 21.12.2000 tarihli 

4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve 
Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı bendi gereğince Başbakan
lığa iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin tezkeresi ve ekli liste okundu; dos
yaların Başbakanlığa gönderileceği açıklandı. 

Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşayan Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin 
gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(10/211, 245, 198, 204) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, süre 
uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniy
le, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, 28.5.2002 tarihinden itibaren 1 aylık kesin süre verildiği bil
dirildi. 

Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın Japonya'ya yaptığı resmî ziyarete Kocaeli Milletvekili Meral 
Akşener'in, 

Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın Ukrayna'ya yaptığı resmî ziyarete Ordu Milletvekili Sefer 
Koçak'ın; 

İştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkereleri, 
27 Mayıs 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 870 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geç

meden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 12 
nci sırasına alınmasına; Genel Kurulun, 29 Mayıs 2002 Çarşamba ve 30 Mayıs 2002 Perşembe gün
leri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmasına; 29 Mayıs 2002 Çarşamba günü sözlü soruların 
görüşülmemesine; 30 Mayıs 2002 Perşembe günü gündemin 13 üncü sırasına kadar olan tasarı ve 
tekliflerin görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlanamaması halinde, görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda Ter üyelik için aday 

olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin Başkanlıkça 
duyuruda bulunuldu. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda açık bulunan ve 
Doğru Yol Partisine düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Adıyaman Milletvekili Mahmut 
Bozkurt seçildi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/1059), 
2nci " " (6/1060), 
3 üncü " " (6/1061), 
4 üncü " " (6/1062), 
6ncı " " (6/1064), 
7nci " " (6/1065), 
8 inci " " (6/1066), 
9 uncu " " (6/1067), 
10 uncu " " (6/1068), 
Hinci " " (6/1069), 
12nci " " (6/1070), 
13 üncü " " (6/1071), 
15 inci " " (6/1076), 
Esas numaralı sözlü sorulann, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya 

çevrilerek gündemden çıkarıldıkları açıklandı. 
16 ncı sırada bulunan 
17nci 
18 inci 
19 uncu 
20nci 
21 inci 
22nci 
23 üncü 
25 inci 
26 ncı 
27nci 
28 inci 
29 uncu 
30 uncu 
31 inci 
32nci 
33 üncü 
34 üncü 
35 inci 
36 ncı 
37nci 
38 inci 
39 uncu 
41 inci 
42nci 
43 üncü 
44 üncü 

İt 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

(6/1078), 
(6/1079), 
(6/1080), 
(6/1081), 
(6/1083), 
(6/1084), 
(6/1085), 
(6/1086), 
(6/1092), 
(6/1093), 
(6/1094), 
(6/1095), 
(6/1097), 
(6/1098), 
(6/1099), 
(6/1103), 
(6/1104), 
(6/1105), 
(6/1107), 
(6/1108), 
(6/1110), 
(6/1111), 
(6/1113), 
(6/1116), 
(6/1118), 
(6/1119), 
(6/1123), 

- 4 1 7 -



T.B.M.M. B:106 29 . 5 .2002 0 : 1 

45 inci 
46ncı 
47nci 
48 inci 
49 uncu 
50nci 
51 inci 
52nci 
53 üncü 
54 üncü 
56ncı 
57nci 
58 inci 
59 uncu 
60 inci 
61 inci 
62nci 
63 üncü 
64 üncü 
65 inci 
66ncı 
67 nci 

•1 

II 

İt 

II 

II 

•1 

•1 

II 

II 

II 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

M 

II 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

M 

II 

II 

II 

(6/1124), 
(6/1125), 
(6/1126), 
(6/1127), 
(6/1128), 
(6/1129), 
(6/1131), 
(6/1134), 
(6/1136), 
(6/1138), 
(6/1142), 
(6/1143), 
(6/1144), 
(6/1145), 
(6/1146), 
(6/1147), 
(6/1149), 
(6/1151), 
(6/1152), 
(6/1153), 
(6/1155), 
(6/1157), 

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
5 inci sırada bulunan (6/1063) esas numaralı sözlü soruya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 

Yusuf Gökalp, 
14 üncü sırada bulunan (6/1072) esas numaralı sözlü soruya, Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, 
24 üncü sırada bulunan (6/1087), 
68 inci " " (6/1159) 
Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, 
40 inci sırada bulunan (6/1115), 
55 inci " " (6/1139), 
Esas numaralı sözlü sorulara, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
Cevap verdi. 
Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 

denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/136) öngörüşmelerine 
bir süre devam edildi. 

29 Mayıs 2002 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
18.51'de son verildi. 

Yüksel Yalova 
Başkanvekili 

Melda Bayer Lütfi Yalman 
Ankara Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— © — 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 151 
29.5.2002 ÇARŞAMBA 

Meclis Araştırması önergesi 
1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 Arkadaşının, tarımda ilaç ve hormon kul

lanımının kontrolünün araştmlarak gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2002) 

@ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

29 Mayıs 2002 Çarşamba 

BAŞKAN : Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER : Lütfi YALMAN (Konya), Melda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

Sayın Aslan Polat, Meclisi yöneten Başkan, biraz önce andığım cümleyi kullanmadan, 
talebinizin hiçbir hukukî niteliği yoktur. Önce "açıyorum" diyeceğim, açılacak; değilse, talebinizin 
hiçbir kıymeti olmayacaktır. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Peki Başkanım, toplantı yetersayısının aranılmasını şimdi 
istiyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak, 
salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen 
milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen 
sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre 
içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 30 eksiğimiz var; sayın grup başkanvekillerinin bir önerisi 

varsa...Dün, iktidar gruplarının önerisiyle 14.00'e aldık. Yarım saat kaybediyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, 14.30... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 15.00 yaparsak arkadaşlar belki gelirler. 

BAŞKAN - Sizin bir öneriniz var mı Sayın Tümen? 

AYDIN TÜMEN (Ankara) -14.30 olsun. 

BAŞKAN - Sayın Gökbulut, Sayın Aslan, sizin öneriniz?.. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - 14.30 olsun. 

BAŞKAN - Sayın Güven, 14.30 uygun mudur? 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, belki yine toplantı yetersayısını bulamazlar; normal 

çalışma düzenine geçelim, belki bulabilirler 30 arkadaş daha. 

BAŞKAN - Buradaki arkadaşlarımızı da saydığımızda, eksiğimiz 30'un altında. 
14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.09 

————— @ — — — . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER: Lütfı YALMAN (Konya), Melda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, hububat taban fiyatları hakkında söz isteyen Sivas Milletvekili Musa 

Demirci'ye aittir. 
Buyurun Sayın Demirci. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, hububat taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı 

konuşması 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin ekmek meselesi 

en önemli meselesidir, bunun için söz aldım. Bu vesileyle, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde buğday üretimi, sekiz on yıldır, yeteri miktarda, 17 000 000, 

18 000 000 veya 20 000 000 tona kadar çıkmıştır; yani açığımız yoktur, fazlamız var; lâkin, 57 nci 
hükümet döneminde ilk kez Türkiye'de ekmeklik buğday sıkıntısıyla karşı karşıya kalındı. Geçen 
yıl, hatırlarsınız, bunu ikaz etmek için, Güneydoğu Anadoluda 50 il ve ilçe ziraat odası, yine Trak
ya yöremizde, Tekirdağ İlimizde ziraat odası ve yüzlerce çiftçi, hep birden haykırdılar "ülke, ileride 
açlık sorunuyla karşı karşıya kalabilir, üreticiler olarak biz bundan mesul değiliz" dediler. 

Gerçekten, geçen yıl, bu ikaz nazarı itibara alınmadığı için, Türkiye, ekmeklik buğdayda sıkın
tı yaşadı. Bunun nedeni, üç yıldır, enflasyon oranının yüzde 70, yüzde 80 olmasına rağmen, taban-
fıyatların enflasyonun altında olmasıdır; yani, birinci yıl yüzde 27, ikinci yıl -enflasyonun altında-
yüzde 20 olarak tabanfıyat belirlendi. Buna karşılık, girdi fiyatlarında -mazot, gübre, ilaç ve buna 
benzer girdilerde- artış yüzde 100 oldu. En önemlisi de, bazı bölgelerimizde süneyle mücadele 
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yapılmadı; buğdaylar ekmeklik vasfını kaybetti ve bu buğdaylar yemlik olarak satıldı. Çiftçiler, üç 
sene içerisinde, bu yüzden çöktüler. 

Değerli milletvekilleri, şu günlerde, Adana yöresinde ve Şanlıurfa civarında arpa ve buğday 
hasadı başladı. Yine bazı mahsullerde de hasat başladı, nohut ve mercimek gibi. Hiç kimse, fiyatın 
ne olacağını, piyasanın nasıl şekilleneceğini bilmiyor, şaşkın bir bekleyiş var. Adana yöresinden ve 
Şanlıurfa'dan telefon alıyoruz, faks alıyoruz; işte, Eskişehir'den hepinize gelen, Genel Başkan
larımıza gelen, fiyatların nasıl teşekkül edeceğiyle alakalı yazılar var. Ziraat Odaları Birliğinin 
yayımlamış olduğu yayınlar var. Bunların, mutlaka, nazarı itibara alınmak suretiyle, bir tabanfiyatın 
belirlenmesi lazım. 

Daha önce, piyasa, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından düzenleniyordu ve dolayısıyla bir mesul 
kuruluş vardı; ancak, Toprak Mahsulleri Ofisi, verilen mektuplar çerçevesinde, bugün, 
mesuliyetinin dışındadır. Sayın Tarım Bakanına, buradan, bu belirsizliği gidermesi bakımından bazı 
sorularımız var; bu sorularımızın cevabını öğrenmek istiyoruz, çiftçiler öğrenmek istiyor. 

Tabanfiyat açıklanacak mıdır? Açıklanacaksa, ne zaman açıklanacak? Bunun tarihinin de bir 
an evvel belirtilmesi lazım. Tabanfiyat, Bakanlar Kurulu tarafından mı açıklanacak, yoksa siyasî 
sorumluluktan kaçıp, bu iş, yine, bürokrasinin insafına mı terk edilecek? Üç senedir muhalefetin ve 
tarım kuruluşlarının önerisi dinlenmedi ve tabanfiyat hep maliyetin altında verildi. Geçen yıl buğ
day için 164 000 lira tabanfiyat açıklandı, bunu arkadaşlarımız biliyor; fakat, Türkiye'de Toprak 
Mahsullerinde ortalama fiyat 130 000 ile 135 000 Türk Lirası arasında oldu. Çiftçinin elinden mah
sul çıktıktan sonra -ister 164 000 liradan olsun, ister 140 000 liradan olsun, ne olursa olsun- Toprak 
Mahsulleri Ofisi 235 000-240 000 liralardan bu buğdayları piyasaya satmaya başladı. Gördüğünüz 
gibi, çiftçiler üzerinden hesap yapılmış, kâr edilmiş; ama, çiftçi ezilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şu anda dünya fiyatları belli. Şimdi, çıkıp, dünya fiyatları gibi bazı şey
leri bahane etmek suretiyle bir şeyler söylenebilir. Burada şunu söylemek istiyorum: Bizim çift
çilerimizle dünyanın diğer ülkelerinin çiftçilerinin şartları aynı değildir. O bakımdan, onların kul
landığı girdiler, onların kullandığı her şey, üretim için kullanılan şeylerin tamamı, bizim çift
çilerimizin kullandığının en az yarı katından daha aşağı. Bu bakımdan, bu konuların nazarı itibara 
alınması lazım. 

Bir örnek vermek istiyorum: 13 Mayıs 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde bir tarım 
kanunu çıktı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Demirci. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Amerika'da çıkan bu kanuna göre, çiftçiler, yüzde 70 oranında 

desteklenecek. Sayın Bush, bu kanunu imzalarken aynen şöyle diyor: "Sayın Amerikan çiftçileri, 
siz, yalnız Amerika'yı değil, dünyayı doyurmak zorundasınız. Bunun için sizi destekliyoruz." 

Biz de diyoruz ki, kendi ülkemizde, kendi insanımızı binbir meşakkatle doyuran çiftçimizi des
tekleyelim, bundan imtina etmeyelim. Tütünde, şekerde olan yanlışlığı hububatta da yaparsak, 
inanın yarın ekmek sıkıntısı çekeriz. 

Cumartesi ve pazar günleri, Trakya'yı üç milletvekiliyle beraber gezdik. Gördüğümüz manzara 
şudur: Çiftçiler çok sıkıntı içerisinde ve dertli. Yeterli gübre kullanamamışlar, yeterli ilaç kul-
lanamamışlar. Gübrenin kullanılmaması, ilacın kullanılmaması demek, rekoltenin yüzde 50 
düşeceği manasına geliyor. 
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Çok önemli bir şey daha söylüyorum; geçen yıl yapılmayan süne mücadelesinin bu sene uçak
la yapılacağı konusunda söz verilmiş olmasına rağmen, o bölgede yine uçaktan vazgeçilmiş, ilaç 
köylere gönderilmiş; bu bakımdan da bir sıkıntı yaşanacak. 

Yine, Edirne'nin Lalapaşa yöresinde dolu afeti olmuş. Türkiye'nin her tarafında olabilir. Bu 
Meclis, 2554 sayılı çiftçilere tohumluk yardımı yapılmasına ilişkin kanunu iptal etti, iptal edildi, 
2090 sayılı Kanun iptal edildi. Böyle giderse, çiftçilerimiz hem tohumsuz kalacak hem de destek
siz kalacak. 

Bütün bunların giderilmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, Sayın Başkanımıza da 
söz verdikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sağ olun efendim. (SP, AK Parti ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demirci. 

Gündemdışı konuşmaya hükümet adına cevap vermek isteyen Sayın Bakan?.. Yok. 

Gündemdışı ikinci söz, İstanbul'un fethinin 549 uncu yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, İs
tanbul Milletvekili Sayın Nazif Okumuş'a aittir. 

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

2. - istanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, istanbul'un fethinin 549 uncu yıldönümüne ilişkin 
gündemdışı konuşması 

NAZİF OKUMUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fethinin yıldönümü 
münasebetiyle huzurlarınızda bulunduğum İstanbul'un, takvimlerin 29 Mayısı gösterdiği bu fetih 
yıldönümünde, özellikle Sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş komutan ve askerlerini, 
pek tabiî ki, bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 

İstanbul'u fethettikten sonra "Fatih" unvanını ödül olarak milletinden alan II. Mehmet, 
hepimizin bildiği gibi, gaye adamı, devlet adamı ve savaş adamı olmayı başararak, her üçünü de in
sanlık âleminin hizmetine sunmuş bir dâhi sıfatıyla tarihte yerini aldı. İnsanı insan yapan Yüce İs
lâm'ın ulvî coşkusundan sapmadan, zamanın ilmine, ilim adamına, sanatına ve sanat adamına sahip 
çıkarak ortaçağ taassubunu yıktı, Rönesans hareketlerinin dahi doğmasına vesile oldu. Yüksek 
karakteri, üstün zekâsı ve kabına sığmayan hırs ve azmiyle, tüm zamanların devlet ve siyaset adam
larına örnek teşkil edecek muhteşem bir şahsiyet olarak, Türk Milletinin ve hatta insanlık âleminin 
medarı iftiharı haline geldi. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Türk Milletinin en büyük gurur günlerinden birini, 29 Mayısı, İstan
bul'un Fethinin 549 uncu Yıldönümünü idrak ederken, mutluluk ve üzüntüyü de bir arada yaşıyoruz. 
Mutluyuz; çünkü, benzersiz bir Türk destanını, böyle büyük zaferlere alışık olmanın vakarı içerisin
de, neredeyse sıradan bir yıldönümü gibi yâd edecek kadar alçakgönüllüyüz ve asla fetih fanatiği 
değiliz. Ama, bir yandan da üzüntülüyüz; çünkü, evrensel bir misyon olan evrensel İstanbul barışını 
tamamlayabilmiş değiliz. 

Doğrusu, bu zıt duygular içerisinde, günü, sadece hamasi söylemlerle geçiştirmek, insanın 
yüreğine sinmiyor. Onun için, mutluluğumuzu bir an için unutup, üzüntü kaynağımız üzerinde tar
tışabilmeyi bir vecibe saydığımı ifade etmek istiyorum. 

Bu itibarla, İstanbul'un Türkler tarafından 1453 yılında fethedilişinin birinci derecede önemli 
sonucu hususunda, en azından, biz Türklerin uzlaşabilmesini, coşkulu kutlamalara tercih ederiz. 
Sanırım, uzlaşmamız gereken nokta, bu fethin insanlık tarihinde açtığı çok özel bu barış sayfasıdır. 
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Hiç kuşku yok ki, istanbul'un Türkler tarafından fethiyle birlikte, ilk defa Doğu ve Batı uygarlık
ları uzun ömürlü bir köprü üzerinde buluşabilmiş, böylece, ilk defa, çokkültürlü büyük kent hayatı, 
daha önce ve daha sonra ulaşılamamış bir hoşgörü ve anlayış ikliminde şekillenebilmiştir. Başka bir 
deyişle, Türklerin eline geçtikten sonraki İstanbul, hem kendisi bir barış merkezi olmuş hem de en 
belalı huzursuzluk alanlarına barış taşıyan kaynak özelliğini taşımıştır, işte bugün, Filistin ve Bal
kanlar, bunun çok ibret verici prototip örnekleridir. Filistin ve Balkanlar, istanbul'un fethiyle mayası 
çalınan evrensel Türk barışının muhteşem iki tarih laboratuvarı olarak, dünü ve bugünüyle önümüz
de durmaktadır. Üzüntümüz, millet olarak bütün insanlık adına bu misyonu tamamlayamamış ol
mamızdır. Evrensel İstanbul barışının hâlâ en mükemmel örnek olarak aşılamaz görünmesi, Türk 
Milletini dünyanın düzeninden sorumlu kılan ağır ve sarsıcı bir gerçektir. Böylesine muhteşem bir 
barış çağını örgütleyebilen Türk Milleti, 3 üncü Binyılın başında, bütün insanlığın umudu olmaya 
mahkûmdur. Bu gerçeği, dünyanın ve hatta bizim şimdilik ıskalıyor olmamız, sorumluluğumuzu 
değiştirmeyecektir. Bir kere başardığımızı bir daha başarmak boynumuzun borcudur; ancak, bu 
defa, beşyüz yıl öncesinin cihangir yöntemleriyle değil, bilimin, kültürün, sanatın, ahlakın, hoş
görünün sistematiğiyle, gerçekten küresel bir insancıllık fethi şeklinde bu büyük misyonun gerçek
leştirilmesi gerekmektedir. Bu ise en kestirme ifadesiyle, şahsî veya millî bencilliği dışlayan alter
natif bir uygarlık yaratmak demektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NAZİF OKUMUŞ (Devamla) - İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethiyle 
açılan, vahşî sömürgeciliğin saldırısıyla kesintiye uğrayan evrensel Türk barışının devamını 
getirebilmek için, bütün kültürlere saygılı, hakkaniyet ilkesini güç dayatmalarının yerine koyabilen 
yepyeni bir uygarlık getirebilmek, bu milletin çağdaş kızıl elmasıdır. Gerisi sadece hamaset. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Okumuş. 

Gündemdışı konuşmaya hükümet adına yanıt talebi?.. Yok. 

Gündemdışı üçüncü söz, liselerdeki sorunlar hakkında söz isteyen Amasya Milletvekili Gönül 
Saray'a aittir. 

Buyurun Sayın Saray. (DSP sıralarından alkışlar) 
3.- Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, liselerdeki sorunlara ilişkin gündemdışı 

konuşması 

GÖNÜL SARAY ALPHAN (Amasya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 
liseli gençler arasında sıkça görülen intiharlar nedeniyle, Üsküdar Amerikan Lisesi 1994 mezunu 
Pınar Gedik'in, ulusal bir gazetemizin pazar ilavesinde yer alan samimî ve dürüst mektubu, sadece 
gençlerin değil, başta anne ve babalar olmak üzere, bizlerin, Bakanlığımızın, toplumumuzdaki her
kesin kendisine dersler çıkarması gereken nitelikte. Çok etkilendiğim bu çığlığı Yüce Meclisin 
huzurlarına taşımak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hiç yorum katmadan aynen okuyacağım. Mektubunda bakın neler söylüyor Pınar Gedik: "İn
tiharlara bir suçlu bulma güdüsüyle çeşitli hedefler seçiliyor. Aile, okul, ruh hastası bir grup genç 
ya da kendilerine taktıkları isimlerle satanistler. Sorumluyu uzakta ararken, kimse, aslında, sorunun 
burnumuzun dibinde, yaşadığımız hayatlarda, içinde yoğrulduğumuz düzende olduğunun farkında 
değil. Biz, oyuncaklar yerine (a), (b), (c), (d) şıklarıyla süslenmiş pembe test kâğıtlarıyla geçirdik 
çocukluğumuzu. Yeşilliklerde koşmak yerine kurslarda tebeşir soluyup, dışarıda olmayı hayal ettik. 
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Masal yerine Osmanlı tarihi okudu annelerimiz yataklarımızın baş ucunda; ailelerimizin kenardan 
tezahürat yaptığı kıran kırana bir yarıştaydık çünkü. Biz, yarışmayla büyüdük. Yarışmaktan, 
kazanınca bile vazgeçmedik. Akıllı çocuklar topluluğu olan ayrıcalıklı okullarımızda her şeyin en 
iyisini öğrenirken, diğerlerini aşağılamaya başladık. Parasız olana yer olmayan bu okullarda, 
ailelerin varlıklarına göre gruplaştık. Aynı üniformaları giymemize rağmen, etiketler farklıydı. Dış
lama, hor görme sınırsızdı. 

Biz, akıllı ya da çalışkan bir nesil, paranın ve hırsın içinde şekillendik. Öyle kanımıza işledi ki 
kazanma hırsı, kaybetmenin de bir ders olabileceğini unutup, dünyanın sonu olduğuna inandık. 
Sıradan hayatları, hastalıklı bir kedi gibi görüp, sevmekten kaçtık. Pırıltılı, bol paralı, son model 
arabalı hayatlara kavuşabilmek için, bir diğerini hep rakip gördük. 

Biz, tüketim toplumu olarak yetiştik. Giyebileceğimizden fazla giysi aldık. Üç kuruşa 
yiyebileceğimiz yemekleri, yarıştan düştüğümüz sanılmasın diye, on kuruşa satan şaşaalı restoran
lara koştuk. 

Sevmeyi zayıflık bildik. Maddiyatın maneviyatı tuş ettiği düzen içinde, aşka inanmayan, 
romantizmden uzak bir nesil olduk. 

Mektupların yerini e-mail'lerin, yüz yüze konuşmaların, karşısındakinin gözlerinin içine bak
manın ve dokunmanın yerini chat'lerin aldığı bu devirde, bilgisayar ekranlarımızı sihirli bir maske 
gibi geçirdik suratlarımıza. Külkedisinin, prensin balosu yerine Laila'ya gittiği, Pamuk Prensesin 
cücelerin boylanyla dalga geçtiği bu zamanda sevgiyi bulamadık, sevgi dolu da olamıyoruz. 

Bu hissizlikten rahatsız olan birkaç genç yürek de yok değil; ama, onlar da, ya çocuk yaşta mut
suzluğa yenik düşüp bir değişiklik yapamamanın acısıyla içlerine kapanıyor ya da böyle gelmiş 
böyle gider deyip, sistemdeki yerlerini alıyorlar. İnanın bana, 15-16 yaşlarında, bu çarpık düzenin 
farkına varmak, o genç insanın kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yük. 

Genç ve gelecek nesilleri tüketen virüs, hepimizin içinde büyüyor. Eğitim sistemimiz de, ona 
alet olan anne babalarımız da bunun içinde ve hatta, bu yarışta koşup hızını alamayan, insanlığını 
unutup, başkalarının düzenlediği Matrixvari hayatları yaşamakta olduğunu göremeyen bizler de 
bunun içindeyiz. İçimizde doymayan bir açlık var. 

Biz, içimizde sürekli tınlayan boşluğu kuştüyü yastıkla boğar, suratımıza karakalemle gülücük
ler çizeriz. Biz, maalesef, küçük şeylerden mutlu olamayacak ve büyük şeylerden de çabucak 
sıkılacak kadar, dikkatsizce yetiştirilmiş, tüketilmiş bir nesiliz." Böyle yazmış Pınar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir düşünün bakalım, bu neslin hesabını kim 
ya da kimler verecek? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÖNÜL SARAY ALPHAN (Devamla) - Kaç tane küçük omuz bu yükün altından kal

kabilecek? Yolda yürürken ezdiği karıncaya üzülen insanlarımız yok mu oluyor?! Yüzyıllardır 
övünegeldiğimiz, tok iken acın halinden anlayabilen, paylaşımcı millet geleneğimize neler oluyor?! 

Köy enstitülerini, halkevlerini, partilerin kadın ve gençlik kollarını, yüksek meslek teknik 
okullarını, öğretmen okullarını kapatan zihniyetlerin, oluşturduğu yeni eğitim düzeni nedeniyle, bu 
gençlere ve bu toplumumuza en azından bir özür borçlu olduklarını düşünüyorum. Evet, bu kişileri 
yargı önüne çıkarmakta güçlüklerimiz var; ancak, sık sık demeç vermekten çok hoşlanan bu insan
ların, zamane gençlerinin davranış kalıplarını sorgularlarken, aynayı bir de kendi yüzlerine 
çevirerek birkaç soru da kendilerine sormaları dileklerimle, Yüce Meclisi sevgiyle selamlıyorum. 
(DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Saray. 

Takdir sizin Sayın Bakanım... 

Sayın Ali Oğuz, ben, size memnuniyetle demin söz vermek isterdim. Sayın Nazif Okumuş'un 
İstanbul'un fetih yıldönümüne ilişkin görüşlerine katıldığınızı ifade ediyorsunuz. 

Ekranda herhangi bir talebi göremediğim için, o nedenle geçiştirdim. Bunu da böylece duyur
muş oldum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, size ulaşamadım; el kaldırdım görmediniz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, yerinden, kısa açıklama talebinin ekranda olması asıl olduğu için... Ben, 
buraya baktım, hatta, grup başkanvekillerinden de böyle bir talep olsaydı, böylesi önemli bir günde 
söz vermeyi görev sayardım. Neyse... Duyurmuş oldum. Nazif Okumuş'un dileklerine siz de 
katılıyorsunuz. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - İstanbul'un fethine bir gündemdışı konuşma yetmez Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Gayet tabiî, yetmez... 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam tarafından kutlanması 
gerekir Sayın Başkan; yani, bu kadar basit geçiştirilmemesi gerekir; bir gündemdışı konuşmayla 
sınırlandırılması mümkün değil. 

BAŞKAN - Katılırım... Teşekkür ediyorum. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutmadan önce, Divan Kâtibi 
arkadaşımın sunuşları oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu 'nun (6/1348) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/490) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 181 inci sırasında yer alan (6/1348) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

23.5.2002 

Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, tarımda ilaç ve hormon 
kullanımının kontrolünün araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Almanya'ya ihraç edilen sebze ve meyve ürünlerinin laboratuvar analizleri sonunda insan sağ

lığına zararlı maddeler taşıdığı gerekçesiyle iade edilmesiyle başlayan ve halen kamuoyu gün
deminde devam eden hormonlu meyve ve sebze tartışmaları, ülke tanmına ve ihracatımıza büyük 
zarar vermektedir. 

Şubat 2001 kriziyle büyük bir kayba uğrayan sebze ve meyve üreticilerimiz tam bir panik için
dedir; çünkü, ne içerde ne dışarıda pazarlayamadığı için ürettiği malı elinde kalmaktadır. 

öte yandan, tüketiciler de ülke içinde üretilen meyve ve sebzeye karşı şüphe ve endişeyle bak
maktadırlar. 

tster üretici ister tüketici açısından olsun, sonuçta, ülkemiz ekonomisi açıkça zarar görmek
tedir. Bu iç veya dış rekabete dayalı bir spekülasyon ise, yine ülke ekonomisine darbe vuran haksız 
rekabetin önlenmesi gerekmektedir. 

Sorumlu makamların konuyla ilgili aydınlatıcı açıklama yapmadığından, kamuoyu büyük bir 
tedirginlik içindedir. 

Konunun Yüce Meclis tarafından araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasında mutlak bir 
zaruret vardır. 

Anayasa ve İçtüzük gereğince, hormonlu meyve ve sebzelerin üretimi, kontrolünün araştırıl
ması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
14.5.2002, 

1- Tevhit Karakaya (Erzincan) 
2- Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
3- Ali Sezai (Kahramanmaraş) 
4- Şükrü Ünal (Osmaniye) 
5-Akif Gülle (Amasya) 
6- Mustafa Baş (istanbul) 
7- Hüseyin Kansu (İstanbul) 
8- Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
9- Zeki Ergezen (Bitlis) 
10- Sait Açba (Afyon) 
11- Azmi Ateş (İstanbul) 
12- Osman Aslan (Diyarbakır) 
13- llyas Arslan (Yozgat) 
14- Sabahattin Yıldız (Mu?) 
15- Salih Kapusuz (Kayseri) 
16- Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 
17- Özkan Öksüz (Konya) 
18- Mahmut Göksu (Adıyaman) 
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19- İsmail Alptekin (Bolu) 
20- Mehmet Çiçek (Yozgat) 
Gerekçe: 
Türkiye'nin Almanya'ya ihraç ettiği yeşil biberlerde 4 Aralık 2001 tarihinde örnek alınarak 

yapılan analizlerinde "meta midofos" adlı etken maddeyi içeren tarım ilacı kalıntısına rastlandığına 
dair haber basında yer almıştır. 

Ayrıca, 15 Ocak 2002 tarihinde İngiltere Tarım İlaçları Güvenliği Direktörlüğünün uyarısında, 
Türkiye'den ithal edilen biberlerde söz konusu etken madde kalıntısının maksimum sınırının 11 kat 
üzerinde olduğunun tespit edildiği bildirilmektedir. Direktörlük, Türkiye'den gelen bütün biberlere 
sıkı denetim istediği yazısında ihracatçı firmaları uyarmış bulunmaktadır. 

Tarımsal ilaçlı veya hormonlu üretilen sebze ve meyvelerin ihraç edilmesi halinde sıkı kontrol 
edilerek, tüketilmesi önlenmektedir; ancak, iç piyasada tüketilen meyve ve sebzelerde sağlık açısın
dan yeteri kadar denetimi yapılmamaktadır. Bu kontrolsüzlük ise kamuoyunda şüpheyle karşılan
makta ve çeşitli kuşkulara sebep olmaktadır. Meyve ve sebze üretimindeki bu kuşkular, top
lumumuzda, ekonomik, sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Hormon tartışmasının faturası ise, halka, üreticiye ve esnafa çıkmaktadır. Hormon tartışması 
sonunda üreticilerin elinde kalan milyarlarca liralık ürün çürümeye terk edilirken, tüketici, meyve 
ve sebzenin yanına yaklaşmak istememektedir. Meyve ve sebze satışları son günlerde yüzde 50'ye 
varan oranda düşmüştür. Bu ise, çok yönlü ekonomik bir kayıptır. 

Meyve ve sebze üretiminin çok önemli bir kısmının gerçekleştiği Akdeniz Bölgesindeki 
üreticiler perişan durumdadırlar. Üreticiler, dertlerini anlatacakları bir makam, seslerini duyuracak
ları bir sorumlu aramaktadırlar. 

Hormon kullanılmadığı ve iriliğinin çeşit özelliğinden kaynaklandığı bilim adamları tarafından 
ifade edilen çilekte ise durum daha da vahim. Milyarlarca liralık çilek tarlaya çürümeye terk edil
miş durumdadır. Bu ise, millî ekonomiye büyük zarar vermektedir. 

öte yandan hormonla beraber ülke ekonomisine zarar veren, sebze ve meyvede kullanılan 
tarım ilaçlarının denetimsizliği sebebiyle tarımsal ilaç kullanımı ve satımı gerçekten, halk sağlığı 
için tehlike arz etmektedir. Hormon ve tarım ilaçları konusunda ortaya atılan iddiaların ne kadarı 
doğru ne kadarı yanlış ve ekonomimize verdiği zararın araştırılıp açıklığa kavuşturulmasında 
zaruret vardır. 

Hormon tartışmaları bir ticarî komplo mudur? Yoksa kamuoyunun bilmediği gerçekler mi 
bulunmaktadır? 

Tarımda kullanılan ilaçlar ve hormon tartışmaları sebze ve meyve ihracatımızı olumsuz et
kilemiştir. Bazı komşu ülkelerin ihracatını ise artırmıştır. Türk meyve ve sebze ihracatının önünü 
tıkayan bu durumun çok kısa sürede giderilmesinde zaruret vardır. O sebeple, tarım ilaçları ve hor
mon tartışmalarına bir son vermek ve kamuoyunda beliren şüphe ve endişeleri gidermek için tarım 
ilaçlan ve hormon konusunda Yüce Meclisin araştırma açmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmına geçiyoruz. 
önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer Izgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde 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 müzakeresini erteliyoruz. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
müzakeresine 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. 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının m"z«keresine kaldığımız yer

den devam edeceğiz. 
3. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarın ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir / 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) 
(S. Sayısı:827) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
5.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 5 iyili 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 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine baş
layacağız. 

- 4 2 9 -



T.B.M.M. B:106 29.5.2002 0 : 2 

6.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstûnbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 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 tş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

7.- 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 Kanunuyla ilgili 

tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
8.- 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 Kararnameyle ilgili 
tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

9.- Sosyal SigortalarKurumu 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. 
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

nameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
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10.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209, 1/228) (S. Sayısı: 861) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine baş
layacağız. 

İL- Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tekli/i, İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli/i, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 ne i 
Maddesine Bir Cümle İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 
2/944) (S. Sayısı: 864) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

870 sıra sayılı özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
müzakerelerine başlıyoruz. 

12.- özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988) 
(S. Sayısı: 870) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporu 870 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini kaydettim. 

İlk olarak, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Ayaydın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle, şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Görüşülmekte olan 870 sıra sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısıyla getirilen özel 
Tüketim Vergisi, esas itibariyle, belirli mal gruplarının vergilendirildiği, imalat ve ithalat aşamasın
da alman tek aşamalı, az sayıda yükümlüsü olan, yönetimi kolay bir vergi biçimidir. Bu tasarı 
yasalaştığı takdirde, 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren, Özel Tüketim Vergisi vergi sistemimizdeki 
yerini alacaktır. Hükümetten gelen tasarıda 1 Temmuz olan yürürlük tarihî, Plan ve Bütçe Komis
yonunda 1 Ağustos olarak değiştirilmiştir. 

(1) 870 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Ayrıca, bu tasarının geçici 2 nci maddesi, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek; böy
lece, ikinci el binek otomobillerde Taşıt Alım Vergisi uygulamaları yürürlükten kalkacaktır. 

özel Tüketim Vergisi, uzun vadeli strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızda yer 
alan maliye politikası çerçevesinde, vergi sisteminin basite indirgenmesi, toplumun her kesimince 
anlaşırlığının sağlanması, yeterli ve etkin belge düzeninin sağlanması, sistemin otokontrol mekaniz
malarının geliştirilerek vergi kayıp ve kaçaklarının asgariye indirilmesi ile verginin tabana yayıl
masında önemli vergi araçlarından biri hüviyetini taşıyacaktır. 

özel Tüketim Vergisiyle vergi idaresinin hizmet ve denetim gücünün artırılması ve tam 
otomasyon projesine entegrasyon daha da hız kazanacaktır. 

özel Tüketim Vergisi sayesinde, yeniden yapılanma sürecinde, malî disiplin için birden fazla 
fon ve vergi çeşitlenmesinin ortadan kaldırılması ve dolayısıyla bütçedışı fonların denetiminde et
kinlik sağlanması, şeffaf, izlenilebilir vergi stratejilerinin geliştirilmesi hız kazanmış olmaktadır. 

özel Tüketim Vergisi, Helsinki Zirvesi sonrasında Avrupa Birliğinin tüm aday ülkelere yönelik 
olarak belirlediği Kopenhag siyasî kriterlerine uyum hedefi doğrultusunda, Avrupa müktesebatıyla 
entegrasyon sürecinde, Birliğin vergi mevzuatıyla uyumda önemli rol oynayacak vergi araçlarından 
biri sıfatını taşıyacaktır. 

özel Tüketim Vergisi, imalat ve ithalat aşamasında faaliyette bulunan tekel ve sigara fab
rikaları, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlarla ilişkisi olan işletmeler, otomotiv 
sektörü, dayanıklı tüketim malı imal ve ithal eden işletmeler ve buna benzer işletmeleri doğrudan 
etkileyecektir. 

Bu verginin temel amacını, dolaylı vergiler alanında sadeleştirme yapılarak, vergilemede basit
liğin sağlanması ve Avrupa Birliği dolaylı vergi sistemiyle uyumlaştırma olarak ifade etmek müm
kündür. 

Dolaylı vergilerde sadeleştirme, KDV'den sonra ikinci bir aşamadır. Ülke-mizde, 1985 yılının 
başında KDV uygulaması başladı; ikinci aşama olarak da, özel Tüketim Vergisiyle dolaylı vergiler
deki bu dağınıklık ortadan kaldırılıp, sağlıklı bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. 

özel Tüketim Vergisinin yasalaşarak yürürlüğe girmesi, gerek dolaylı vergi sistemimizin Av
rupa Birliği dolaylı vergi sistemiyle uyumlaştırılması ve gerekse dolaylı vergi sistemimizdeki 
dağınıklık ve karmaşıklığın giderilmesi yönlerinden faydalı olacaktır. Ancak, ekonominin ve özel
likle reel sektörün içerisinde bulunduğu sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ÖTV Tasarısının 
ilave bir vergi yükü getirmemesine dikkat etmek gerekmektedir. 

Bu arada, en önemli nokta da, günün şartlarına ve Avrupa Birliği vergi mevzuatına uyum 
sürecinde esas olanın vergi yükünün dağılımı olduğu unutulmamalıdır. Yani, esas hedef, vergi 
yükünün dağılımında Avrupa Birliği ülkeleri standardını yakalamak olmalıdır. 

özel Tüketim Vergisi, gerçekten, söylendiği gibi, ekvergi getirmiyor diye-biliriz. örneğin, şu 
anda yüzde 26 KDV'ye tabi tutulan bir beyaz eşya alan tüketici, özel Tüketim Vergisi yasalaştıktan 
sonra yüzde 18'i KDV, yüzde 6,7'si ÖTV olmak üzere, yüzde 25 civarında vergi ödeyecektir, özel 
Tüketim Vergisi, KDV Kanununa göre KDV matrahına dahil edilecek; yani, tüketici, ödemiş ol
duğu özel Tüketim Vergisinin ayrıca KDV'sini de ödemiş olacaktır. 100 liralık bir mal, yüzde 6,7 
ÖTV'yle, toplam 106,7 lira olacak, buna, yüzde 18 KDV uygulandığında 125,9 lira olacaktır. ÖTV, 
eskisine göre bu aşamada önemli bir yük getirmeyecektir; ancak, önümüzdeki yıllarda Özel 
Tüketim Vergisi oranlarına yapılması muhtemel küçük artışlar daha yüksek katsayılarla tüketiciye 
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yansıyabilecektir. Bu durumda vergiden daha fazla vergi alınmış olacaktır. Bu nedenle, özel 
Tüketim Vergisinin KDV matrahına dahil edilmesini; yani, vergiden vergi alınmasını önleyecek bir 
değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen tutarları 2 katına kadar 
artırmaya ya da sıfıra kadar indirmeye yetkili olacaktır. Bu malların tamamı veya bir kısmı için 
oransal vergi uygulanabilecektir. (II) sayılı listedeki tütün mamullerinin vergisini yüzde 50, diğer 
mamullerin vergisini ise 4 katına kadar artırmaya ya da bu rakamları yarıya indirmeye Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmaktadır. Aynı şekilde, (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranlarda 
Bakanlar Kurulunca indirim yapılmasına imkân tanınmaktadır; ancak, Bakanlar Kuruluna verilen 
oranlan artırma ve indirme yetkisi geniş aralıklı bir yetki olmuştur. Bu oranın bu şekilde geniş değil 
daha sınırlı tutulmasının daha yerinde olacağını ifade etmek istiyorum. 

Bu tasarıya göre, akaryakıt ürünleri, kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün mamulleri ve diğer 
mallarda özel Tüketim Vergisinin mükellefi, bunları imal edenlerdir. Tasarıda ekli (II) sayılı listede 
taşıt araçlarından kayıt ve tescile tabi olmayanlarda verginin mükellefi, bu malları imal edenler 
olup, kayıt ve tescile tabi taşıt araçlarında ise, bu malları ilk edinenler olacaktır. Özel Tüketim Ver
gisi uygulamasıyla, imalatçılar, malın Türkiye'ye serbest girişini sağlayanlar ya da bu malların 
müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler özel Tüketim Vergisi mükellefi olacaklardır. 

Tek aşamada alınan bir vergi olması nedeniyle, mükellef sayısının oldukça az olması beklen
mektedir. özel Tüketim Vergisi mükellefinin, tahminen 1 500 civarında olması beklenmektedir. 
özel Tüketim Vergisi Yasasıyla, otomotivde, kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk ediniminde alınan 
Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisi, lüks olarak kabul edilmeyen ve silindir hacmi düşük olan 
otomobillerin ikinci el satışında da uygulanmakta olan Taşıt Alım Vergisi ile Çevre Fonu, yurtdışı 
çıkışlarında alınmakta olan Toplu Konut Fonu yürürlükten kalkacaktır. Sigara ve alkollü içecekler
de, ek vergi, Tütün Fonu, Malul, Şehit, Dul ve Yetimler Fonu, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sağlık Hiz
metleri Vergisi ve Federasyonlar Fonu; akaryakıt ürünlerinde, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu, Akaryakıt istikrar Fonu, petrolün rafineri çıkışında vergilendirilmesiyle 
ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış olacaktır. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, Katma Değer Vergisinde yüzde 26 ve yüzde 40'lık tarife tamamen 
yürürlükten kalkacak, bu gruba giren mallara uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde l'lik 3 ayrı 
KDV oranı yeni dönemde uygulamada kalacak ve bunlardan, değişik oranlarda özel Tüketim Ver
gisi alınacaktır; yani, KDV'de uygulanan 5 ayrı tarife 3 tarifeye inecektir. Halen yaş ve ağırlığına 
göre vergilendirmeye tabi tutulan otomobillerde, motor silindir hacmine göre vergilemeye geçilir
ken, bu alanda vergi kaybı olmaması için, mevcut, Taşıt Alım, Ek Taşıt Alım, Çevre Fonu ve yüz
de 7'nin üzerindeki KDV'ler aynen ÖTV'ye dönüşecektir. KDV oranı yüzde 26'dan yüzde 18'e 
düşecek olan beyaz ve elektronik eşyada yüzde 6,7 özel Tüketim Vergisi uygulanacaktır. 

Benzin türevlerinden biri olan tiner ve benzeri çözücüler ile boya ve kimya sanayiinin önemli 
bir hammaddesi olan solventten çok düşük oranda vergi alınmaktadır. Bu yüzden de solventin 
fiyatının benzine göre çok ucuz kalması, bu maddenin benzine katılarak haksız kazanç sağlan
masına yol açmış, ayrıca, otomobillerde de onarılması çok pahalı hasarlara neden olmuştur. Yeni 
düzenlemeyle, haksız kazancın önüne geçebilmek amacıyla, bu benzin türevlerine Özel Tüketim 
Vergisi getirilmiş ve böylece, vergili fiyatı yükseltilmiştir. Ancak, Özel Tüketim Vergisinde, bir is
tisnayla, solventin boya ve kimya sanayiinde kullanılması halinde, ödenen verginin mahsubu müm
kün olabilecektir. Bu sayede, boya sanayiinde faaliyette bulunanların vergiden olumsuz şekilde et-
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kilenmesinin önüne geçilerek, ihracata yönelik üretimde, maliyet girdilerinden dolayı uluslararası 
rekabet şansını kaybetmesi engellenmiş olacaktır. 

özel Tüketim Vergisi bazı istisnaları da beraberinde getirmektedir. Bunlar, ihracat ve dip
lomatik istisnaların yanı sıra, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güven
lik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara yapılan akaryakıt ürün 
teslimleridir. 

Ayrıca, Türkiye'ye, geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen -
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik- kişilerce beraberinde getirilerek, Türkiye'de serbest 
dolaşıma girişi sağlanan taşıtlar, özel Tüke-tim Vergisinin getirdiği istisnalardan kabul edilmek
tedir. 

Yine, tasarının (IV) sayılı listesinde yer alan malların özel bütçeli dairelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere ve bunların oluşturdukları birliklere bedelsiz tesliminde, uçak ve helikopter
lerin Türk Kuşu ve Türk Hava Kurumu tarafından ilk ediniminde, yelkenli teknelerin ise, Türkiye 
Yelken Federasyonuna kayıt edilmek ve yelken numarası alınmak kaydıyla, ilk edinimde Özel 
Tüketim Vergisi istisnası getirilmektedir. 

Lüks olduğu halde özel Tüketim Vergisine tabi olmayan ürün yoktur; ama, lüks kabul edil
mesine rağmen yüzde 6,7 oranında özel Tüketim Vergisine tabi olan ürünler vardır. Buzdolabı, 
televizyon, çamaşır makinesi gibi ürünleri bu sınıftan mütalaa etmek mümkündür. 

Bu tasarıyla, 16 dolaylı vergi, özel Tüketim Vergisi adı altında, yeniden düzenlenmektedir. 
2002 yılı 57 katrilyonluk vergi hedefinin yaklaşık yüzde 22'sine eşdeğer bir vergi hâsılatını ilgilen
diren tasarıyla, bir yılda yaklaşık 14 katrilyonluk vergi tahsilatı hedeflenmektedir. 

özel Tüketim Vergisinin hangi ürünlere, hangi oranlarla uygulanacağı konusunda da birkaç ör
nek vermek istiyorum: Minibüs yüzde 9, midibüs yüzde 4, otobüs yüzde 1, motor hacmi 1600 cc'yi 
geçmeyen binek otomobiller yüzde 27, silindir hacmi 1600 cc'yi geçen; fakat, 2000 cc'nin altında 
olan binek otomobiller yüzde 46, silindir hacmi 2000 cc'nin üzerinde olan binek otomobiller yüzde 
50, kolalı gazozlar yüzde 25, biralar, taze üzüm şarabı yüzde 48,7; diğer alkollü içkiler yüzde 212, 
purolar, sigaralar ve tütün yüzde 49,5 oranında özel Tüketim Vergisine tabi tutulmaktadır. 

özel Tüketim Vergisi, mükelleflerinin yazılı beyanları üzerine hesaplanacaktır, özel Tüketim 
Vergisinin, birer aylık dönemler itibariyle izleyen 15 inci günü akşamına kadar beyanname üzerine 
beyan edilip, aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu uygulama, (II) sayılı listede kayıtlı 
ve tescile tabi olan taşıtlann dışındaki mallar için geçerlidir. Kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait özel 
Tüketim Vergisi beyannamesi ise, biraz evvel söylediğim gibi, süreye bağlı olmaksızın, ilk edinim
le ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilecektir. 

Gerek Avrupa Birliği ve gerekse ülkemiz reel sektörü içerisinde önemli yapı taşlarından birini 
teşkil eden küçük ve ortaboy işletmelerden, kısa adıyla KOBİ'lerden, ilgili listelere bağlı mal grup
larını imal ve ithal eden işletmeler, bu verginin kaçınılmaz mükellefleri olacaklardır. Ekonomide, 
yakın gelecekte, sermaye birikimlerinin üretkenliğinin ve gelir dağılımının tabana yayılmasını sağ
layacak olan KOBİ'ler, vergi yükünün taşıyıcı unsurlarından biri haline gelecektir. 

Genel olarak, (I) sayılı listedeki akaryakıt ve türevleri, (III) sayılı listedeki alkollü içecekler ve 
tütün mamulleri ve (IV) sayılı listedeki lüks sayılabilecek mücevher, kürk, sürat motorları ve silah
ların konu alınması uygun gözükse de, tüketicinin olmazsa olmazı konumundaki buzdolabı ve bu 
gibi malların lüks mal sınıfında olması, cep telefonlarının lüks mal sayılması ve özel Tüketim Ver-

- 4 3 4 -



T.B.M.M. B : 106 29 . 5 .2002 O : 2 

gisi kapsamına alınmasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığı; ancak, malî kaygılarla olduğu iz
lenimini vermektedir. 

Avrupa Birliği vergi sisteminde olmayan Ek Taşıt Alım ve Taşıt Alım Vergilerinin tamamen 
kaldırılması ise, son derece önemlidir. 

Görüşülmekte olan bu tasarı ile getirilen özel Tüketim Vergisi, Avrupa Birliği uyumu açısın
dan son derece yerinde, gelişmekte olan ve gelişmiş bütün ülkelerde uygulanan bir vergi sistemidir. 
Bu yeni vergi sistemiyle, Özel Tüketim Vergisiyle hiçbir mükellefe ek bir vergi yükü getirilmemek
tedir. 

Bu bakımdan, bu yasanın, ülke ekonomisi açısından yararlı olduğunu düşünüyor, ülkemize ve 
ülke ekonomisine hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayaydın. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan. 

Buyurunuz Sayın Ayhan. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 870 
sıra sayılı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı, 2'si geçici madde olmak üzere 22 maddedir. Bu kanun 
tasarısıyla 16 ayrı vergi, harç, fon ve pay; Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı, 
Taşıt Alım Vergisi, Ek Vergi dahil- taşıtlardan alınan Çevre Kirliliği Fonu, Trafik Tescil Harcı, 
Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, Mera Payı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve diğer bir
takım fonlar ve paylar kaldırılmaktadır, özel Tüketim Vergisi, ithalatçıdan ve imalatçıdan alınmak
tadır, bazı mal grupları için alınmaktadır ve bir kereye mahsus alınmaktadır. Yani, ifade etmek 
gerekirse, taşıtlar her el değiştirdiğinde Taşıt Alım Vergisi ödenirken, sadece, taşıtın fabrikadan ilk 
satışında, ilk tesliminde bu vergi alınmaktadır; yani, ikinci el taşıtların alım satımında vergi kalk
mış olmaktadır. 

Tasarıyla 4 ayrı liste tanzim edilmektedir. Bunlardan (I) sayılı listede akaryakıt ve doğalgâz 
bulunmakta; ayrıca, solvent türleri, yani, kimyevî sıvı maddeler dediğimiz, kimya sanayiinde kul
lanılan solvent türleri bulunmaktadır. 

(II) nolu listede, taşıtlar -otomobilden uçağa kadar, yata kadar- bulunmaktadır; 

(III) nolu listede, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, sigara ve tütün mamulleri bulunmaktadır. 

(IV) nolu listede ise, havyar, silah, beyaz eşya -mutfak eşyası- elektrikli ev aletleri bulunmak
tadır. 

Vergi miktarları ise her liste için ayrı ayrı tanzim edilmiştir. Kabaca vergi miktarlarına da 
bakarsak; (I) sayılı listede, süper benzinin litresinde 779 000 lira, kurşunsuzda ise azalarak devam 
etmektedir ve madenî yağlarda da, kilogramında 1 000 lira vergi vardır. 

(II) sayılı listedeki vergiler ise, binek otomobillerde, silindir hacmi 1 600 santimetreküpün al-
tındakilerde yüzde 27, silindir hacmi 2 000 santimetreküpün üzerindekilerde de yüzde 50 oranında 
olmaktadır; minibüslerde yüzde 9, otobüslerde yüzde 1 ve yat, kotra, helikopter, uçakta da muhtelif 
oranlarda vergiler bulunmaktadır. 
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(III) sayılı listede de, alkollü içkilerin bazılarında yüzde 212'ye -alkol nispeti yüksek olanlar
da- kadar vergi vardır; diğerlerinde -kolalı gazozlarda- yüzde 25'e kadar düşmektedir; sigarada yüz
de 49,5 ve diğer tütün mamullerinde de aynı mertebededir. 

(IV) sayılı listede ise, kozmetiklerde yüzde 6,7, beyaz eşyada yüzde 6,7, hepsinde -silahlar 
dahil- yüzde 6,7 mertebesinde vergi bulunmaktadır. Tabiî, bu vergiden sonra, Katma Değer Vergisi 
ayrıca alınacaktır. İfade edilen, 5 çeşit Katma Değer Vergisinin 3'e indirileceği istikametindedir. 

Tabiî, bu tasarının getirilişindeki birinci hedef, gerekçe, 16 çeşit vergi, harç, pay ve fonun, Özel 
Tüketim Vergisi halinde tek vergi haline getirilmesi, pratik hale getirilmesidir. İkinci ana hedef de, 
Avrupa Birliğine uyumdur, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde yapılmaktadır; yani, Av
rupa Birliğine üye olunduğu takdirde, vergi sistemi de uyumlu hale gelmiş olmaktadır. 

Tasanda bu vergiden istisna kılınan hususlar da var; bunlar: 

İhracat, istisnadır, bu vergiden müstesna kılınmaktadır. 

Sakatların temin edecekleri bazı taşıtlar, şahsî ve aileye ait eşyaların ithali ki, taşıt aracı hariç
tir bunun içinde. Buna ev eşyaları demek lazım. 

Petrol arama ve üretimi için kullanılan yakıt ve yağlar; solventlerin sanayi girdisi olarak kul
lanılması halinde, yani solvent üreten, solvent türevlerini üreten bir tesisten, solventi, hammadde, 
imalat girdisi olarak kullanan bir tesisin alması halinde, bu da istisna kapsamına girmektedir. 

Güvenlik güçlerinin silah alımları, Silahlı Kuvvetlerin akaryakıt ve yağ alımları, verginin istis
na kapsamındadır. 

Geçici ithal, transit ticaret, antrepo hizmetleri, aynı şekilde verginin istisna kapsamına girmek
tedir. 

Kamu kurumlarına yapılan bağışlar da istisna kapsamına girmektedir. 

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde getirilen bu vergi için şunu da söylemek istiyorum: Ver
gi politikası bakımından Avrupa Birliğinde bugün mevcut olan üyeler arasında vergi vasıtasıyla 
haksız rekabeti önlemek için, bütün vergilerin, hem cins olarak hem de yüzde ve miktar olarak eşit
lenmesi istikametinde geniş bir çalışma var. Türkiye, buna ne zaman uyar, nasıl uyar, uyabilir mi, 
Türkiye'nin böyle bir vergi yapılanmasına uyması ne ölçüde doğrudur; bunlara bakmak lazım. 

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde vergileri çıkarmak kolay; ama, Türkiye'deki insanların 
geliri, Avrupa Birliğindeki insanların geliri seviyesinde değil. Avrupa Birliğinde bugün fert başına 
ortalama millî gelir 20 - 25 000 dolar mertebesindeyken, Türkiye'de 2 100 dolar mertebesine düş
müş bulunmaktadır; yani, arada 10 mislinden fazla büyük bir gelir farkı dikkate alındığında, Avrupa 
Birliğine uyumda sosyal şartlan, iktisadî şartları dikkate alıp değerlendirmekte fayda var; bunu söy
lemek istiyorum. 

Tabiî, tasarıda mahzurlu gördüğümüz bazı hususlar da var. Bunlar, mesela 8 inci maddede -
bunu muhalefet şerhine de derç ettik- imalatta, istisna kapsamında teslim edilen malların oniki ay 
süre içerisinde kullanılmaması halinde bu istisnalar kaldırılmakta, 6183'e göre bunların tahsili 
yoluna gidilmektedir. Aynı şekilde de, ihracatta üç aylık süre verilmektedir ihraç şartıyla. Bu 
sürelerin, tabiî, böyle, kanuna konulması, ileride uygulamada birtakım sıkıntılara sebep olur. 
Kanaatime göre, bunların süresinin Bakanlar Kuruluna bırakılması daha uygun olurdu. 

Tasarıda itiraz ettiğimiz diğer birtakım hususlar var; bunları da tasarı metnine derç ettik. 
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Tabiî, hükümet yeni bir vergi tasarısını önümüze getirdi. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni 
bir vergi tasarısı daha gelecek; komisyondadır, tahmin ederim önümüzdeki hafta alelacele o da 
getirilecektir. 

Tabiî, yeni yeni vergiler, istisnalar getirilmektedir. Vatandaş olarak vatandaş da bize sormak
tadır: "Bu vergileri bu kadar topluyorsunuz; bunlar ne oluyor? Buzdolabını, çamaşır makinesini, ev 
aletlerini ve eşyalarını lüks tüketim kategorisine sokup bunlardan vergi alıyorsunuz" diyor. Tabiî, 
vatandaşın ıstırabı "benim bu verdiğim vergiler nereye gidiyor" sorusudur. 

Tabiî, vatandaşın da en haklı sorusu veya sorması gerektiği husus, vergilerinin nereye gittiğini 
denetleyebilmesidir. Vergi koyma hakkı, konulan vergiyi denetleme hakkı, millet adına parlamen
tolara verilmiş olan temel görevlerden birisidir. Tabiî, seçmen de verdiği verginin nereye gittiğini 
iyi denetlediği zaman, inanıyorum ki, hem toplanan vergiler hizmete yönelecek hem de daha çok 
vergi toplanmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bugün, dört aylık uygulamalara bakın; 2002 yılının ocak-nisan döneminde 
konsolide bütçenin dört aylık uygulamalarına baktığımız zaman ne görüyoruz: 15 katrilyon vergi 
toplamışız, 20 katrilyon faiz ödemişiz; yani, 100 lira vergi toplamışız, takriben 130 lira faiz 
ödemişiz. Bütün vergiler faize yetmez hale gelmiş. Vergidışı gelirleri dahi koyduğunuz zaman, an
cak faize denk hale gelmektedir; yani, 70 milyon insan çalışmakta; bu 70 milyon insanın -Bağ-Kur-
lunun, işçinin, memurun, çiftçinin, sanayicinin- bir şey alan -ayağına ayakkabı alan, evine peynir 
ekmek alan- herkesin ödediği bu vergilerin tamamı faize gitmekte ve yetmemektedir. 

Bizim, bu Parlamentoda, 55 inci, 56 ncı ve 57 nci hükümetlerin önüne koyduğumuz en mühim 
mesele budur değerli arkadaşlar. Bugün de milletin sıkıntısı budur. Bakın, Bağ-Kurlu, Bağ-Kur 
emeklisi, 80, 90, 100 milyon -neyse- mertebesinde maaş alır; ondan yüzde 10 keseriz; niye; başka 
yerde bir şey yapıyorsa diye; yani, en ufak gelirlere kadar müdahale ederiz, bir yerlerden toplamaya 
çalışırız; ama, topladığımız bu vergilerin de tamamı faize gitmektedir. 

Biz, 54 üncü hükümet olarak geldiğimizde, hükümet olarak devletin gelir-giderlerine baktık -
Refahyol hükümetini kastediyorum- baktık ki, 100 lira vergi toplanıyor, 68 lira faize gidiyor. Tabiî, 
o zaman, hükümet olarak denildi ki; bu bir felakettir; Türkiye uçuruma gidiyor. Ne yapalım; kay
nak paketleri ihdas ettik vergi koymadan; havuz sistemine geçtik cumhuriyet tarihinde ilk defa. 
Nitekim, 1997 konsolide bütçe uygulamaları neticelerine bakın -internetten Maliyenin web sitesin
den- göreceksiniz, 100 lira vergi toplanmış, 48 lira faize gitmiş; yani, 20 puan düşürmüşüz vergiden 
faize giden payı. Ne yaptık bunu; bununla şunu yaptık tabiî: Pancara yüzde 150 zam verdik; fındığa 
2 doların üzerinde fiyat verdik; pamuğa verdik, hayvancılığa verdik, tütüne verdik, mısıra verdik, 
bütün tarım ürünlerine verdik; döndük, Bağ-Kur emeklisine verdik; 2-3 000 000 maaş alan Bağ-Kur 
emeklisinin maaşını yüzde 500 artırıp -garip insanlar- 15 000 000'a çıkardık; işçilere verdik, 
memura verdik, emekliye verdik, çalışan kesimlere verdik. Para basmadık. O zaman, anamuhalefet 
lideri Sayın Yılmaz dedi ki: "Nasıl, memura yüzde 50 verirsiniz, parayı nereden bulacaksınız" ve 
biz "buluruz" dedik ve bulduk. Evet, bereketli hükümetti 54 üncü hükümet. Nitekim, bizim 
hükümetten istifa ederek ayrılan, sonradan yine kendi partisine, asıl partisine dönen bir eski bakan 
arkadaşımızın "beni ite kaka, çeke çeke istifa ettirdiler; Refahyol hükümeti ne kadar iyi bir 
hükümetmiş" diye kendi ifadeleri var. Bunları yaptık. Bizden sonra gelen hükümet ne yaptı; 55 in
ci hükümet, Sayın Yılmaz'ın hükümeti gelir gelmez rantiyenin hortumlarını büyüttü; 100 lira vergi 
topladı, 68 lira faiz ödedi. 
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56 ncı hükümet, Sayın Ecevit'in hükümetidir; DSP, Anavatan ve MHFnin hükümetidir; 100 
lira vergi topladı, 75 lira faiz ödedi. 57 nci hükümetin yine üç ortağı -bugünkü hükümettir-100 lira 
vergi topladı, 106 lira faiz ödedi ve bugün, şimdi nereye geldik; 100 lira vergi toplanıyor -127 lira, 
yuvarlak hesapla söylüyorum- 130 lira faiz ödeniyor. 

Zannederim 2001 yılı bütçesini konuşurken, yine ben burada bütçede grup adına konuşurken -
Sayın Maliye Bakanı, tabiî, bu işlerden en çok üzülen kişidir, biliyorum; çünkü, Maliye Bakanlığı 
camiası, vergi toplamak için gayret eder, bu vergiyle de millete hizmet için gayret eder- Sayın 
Maliye Bakanı burada ifade etmişti ve "Sayın Ayhan haklıdır, ben de üzülüyorum; 100 liralık ver
gi topluyorum, biri omzuma dokunuyor, ver bakalım 88 lirayı faiz olarak diyor; inşallah, bu bütçede 
52 lira faize gidecek" demişti; yani, 100 lira vergi, 52 lira faiz olacak; biz de teşekkür ve tebrik et
miştik, başarı dilemiştik; ama, ne olduysa oldu, tabiî, arkasından kasım krizi çıktı, şubat krizi çıktı 
derken, şimdi geldiğimiz nokta; vergilerin tamamı faize gidiyor, diğer gelirler de faize gidiyor, mil
lete hizmet için bir imkân kalmıyor. Onun için, tabiî, tarım camiası, çiftçi camiası çökmüş vaziyette. 

Geçenlerde ben bir ilçeme gittim; Geyve İlçesinde -ziyaret ediyorum- bir benzinciye girdim; 
sahibi dedi ki: "Vallahi ben kırk yıldır benzincilik yaparım, böyle bir durum görmedim. Çiftçi tar
lasını ekemiyor; gelip rica minnet, 10 litre mazot ver, 20 litre mazot ver; mahsul çıktığı zaman ben 
sana litre olarak öderim diyor." Yani, fiyat da takdir edemiyor; gübre alamıyor. Bütün Türkiye'de 
sıkıntı bu. Memur geçinemiyor, emekli geçinemiyor; esnaf dükkânını kapamış, geçinemiyor, müm
kün değil; kirasını, Bağ-Kur primini ödeyemiyor, elektriğini ödeyemiyor, vergisini ödeyemiyor; 
yani, Türkiye'yi yangın haline getiren bir hükümetsiniz. Bunun üzerinde dikkatle durmanız lazım. 

Sayın Başbakana şifalar diliyorum; hastaneden çıktıktan sonra dün bir konuşma yaptı, Tür
kiye'nin tablosunu ortaya koydu; ama, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bir tablo! Herhalde, Sayın Baş
bakana, tabiî, belirli medya, belirli basın, pembe neşriyat yapıyor. Rockefeller üzülmesin diye özel 
gazete çıkaran çevreler gibi, bizim iri basın da, sağ olsun, Sayın Başbakan için, iktidar için pembe 
neşriyat yapıyor; televizyonlar pembe program yapıyor; niye; halkın ıstırabını duyurmuyor. Bu 
basın ve bu televizyonlar, bu medya, eğer dürüst neşriyat yapsa, halkın gerçeklerini ekranlara, say
falarına getirse, bu hükümet, değil bir hafta, bir gün duramaz; ama, medyanın koltuk değnekleriyle 
ayakta duran bir hükümet var, bir şey demiyorum... 

Tabiî, bu şekilde politikalarla bir ülke ne olur; IMF'nin kucağına düşer. Yani, alacaklının esiri 
haline gelmiş, tutsağı haline gelmiş bir hükümet halinde bugünkü hükümet. 

Nitekim, geçenlerde bir Amerikan televizyonunda, biliyorsunuz Fox News'de hem de sayılı bir 
yorumcu, haberci "Irak meselesinde Türkiye bizi dinlemeye mecbur, bize itaat etmeye mecburdur" 
dedi. Niye; "IMF vasıtasıyla Türkiye'yi satın aldık" diyor. Haydi bakayım, hükümet olarak çıkın 
açıklayın, buna cevap verin bakayım!.. 

Demek ki, siz, Türkiye'yi satılık bir ülke haline getirdiniz, politikalarınız bu neticeyi doğurdu. 
Onun için, derhal istifa etmeniz, bu Meclisten yeni bir hükümetle seçime gitmek gerekir. 

Tabiî, bu şekilde politikalarınız neticesinde piyasalar çöktü. Geçenlerde ben bazı illere gittim; 
Bolu'da, Çorum'da ticaret odalarını ziyaret ettim, baktım, o ilin en çok vergi ödeyenleri hep rantiye 
geliri olanlar, faizden, tefecilikten para kazananlar. Sanayi bu hale gelmiş! 

Şimdi Avrupa'nın sanayicilerini İstanbul'da toplamışsınız; Sayın Derviş söylüyor: "Efendim, 
önümüzdeki iki üç yıl içinde milyarlarca dolar gelecek..." öf, öf, öf!.. 55 inci hükümetin de 
Hazineden sorumlu bir Devlet Bakanı, burada ve komisyonda "efendim, Güneydoğu Asya krizi çık
tı; oradan bütün paralar bize gelecek, 40-50 milyar dolar gelecek, koyacak yer bulamayacağız" dedi; 
sonradan, kasım ve şubat krizleriyle, ülke çökmüş vaziyette!.. 
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Ben, hükümete şunu soruyorum: Avrupa'dan işadamlarını topluyorsunuz -iyi, toplayın, gelsin
ler de- ama, buradaki işadamları niye kaçıyor; onu soruyor musunuz? Buradaki adam, fabrikasını 
söküyorsa, Bursa'dan, Gaziantep'ten, Adana'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Kocaeli'nden alıp Bul
garistan'a, Romanya'ya, Macaristan'a götürüyorsa, bunun herhalde bir karın ağrısı var; sorsanıza, 
niye götürüyor bunu? Dışarıdan adam davet etmeden önce, bunlara sorun bakayım... Dışarıdan 
gelen adamlar, İstanbul'u görürler, gezerler "İyi, çok güzel, teşekkür ederiz" derler; ama, onlar, ön
ce kaçanlara bakarlar, bunlar niye kaçıyor... Elektriğin maliyeti nedir, diğer maliyetler nedir, 
rekabete müsait bir zemin var mı, istikrarlı bir ekonomik düzen, siyasî düzen var mı; bunların hiç
biri yok. Sayın Başbakan öksürse, borsa tepetaklak oluyor; Sayın Başbakan aksırsa, döviz alıyor 
başını bir taraflara gidiyor; Sayın Başbakan "devlet krizi var" dediği zaman, piyasalar alabora 
oluyor ve Türkiye'nin ekonomisi çöküyor. Onun için, hükümet, tabiî, şaşırmış vaziyette, ne 
yapacağını da bilmiyor, IMF'ye, Dünya Bankasına teslim olmuş. 

"Bölge müdürlüklerini kapatacağız..." Neye göre kapatıyorsunuz? Karayollarının bölge 
müdürlüklerini neye göre kapatıyorsunuz? DSİ'nin bölge müdürlüklerini neye göre kapatıyorsunuz? 
Bunun hesap kitap tarafı var değerli arkadaşlar. Bu bölge müdürlükleri, bu teşkilatlar, Türkiye'nin 
su meselelerini, drenaj meselelerini, baraj ve enerji meselelerini, yol meselelerini halletmek için 
kurulmuş. Türkiye'ye, 60 000 kilometre karayolları ağı yetiyor mu, mevcut yol standartları yetiyor 
mu? Yolların hepsi, çok büyük bir kısmı projesizdir aşağı yukarı. Bunların standartlarının yükseltil
mesi lazım, yeni yol ağlarının geliştirilmesi lazım; komşu iller, ilçeler arasında yolların açılması 
lazım. Bunları kim yapacak; Karayolları teşkilatı... DSİ ne yapacak; DSİ'nin yapacağı, bugün, daha, 
plandaki 8 milyar hektarı sulama hedefinden, biz, ancak 4 milyar hektarı sulayabilmişiz; yarısı or
tada. Kim yapacak bunları?.. IMF istedi diye, 15-20 tane bölge müdürlüğünden 8'ini kapattım; 
şurada şu kadarını kapattım... "Kapattık" demenin, bir, uygulama bakımından neticeleri var; bir de, 
halk yönünden neticeleri var. 

Ben, geçenlerde Kastamonu'daydım. Kastamonu'da özel fabrika yok, 1-2 tane sunta fabrikası 
var, onun dışında 7-8 tane bölge müdürlüğü var ve bu bölge müdürlüklerinde 5 500 kişi çalışıyor. 
Siz "bu bölge müdürlüklerini kapatacağız" dediğiniz zaman, 5 500 kişiyi, yani, 5'er kişiden takriben 
25 000 nüfusu Kastamonu'dan çekeceksiniz demektir. Kastamonu esnafının da, onun arkasından, 
kepenkleri kapaması lazım. Bu, bütün Türkiye'de böyledir. Onun için, aldığınız kararların iktisadî 
neticelerini, sosyal neticelerini, maliyetlerini, enine boyunu düşünmeniz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hiç kimse, pembe gözlükle meselelere bakmasın. 
Bakın, ihracat nisan ayında geriledi; yüzde Tin de altına düştü. Nisan ayında ihracattaki artış 

yüzde 0,6, ithalattaki artış yüzde 6-7'dir. Geçen ay istisnaî bir durum vardı; paraya sıkışan, stoklarını 
eritmek, nakit bulmak için, kim ne bulursa sattı; ama, şimdi, kimsenin ihracat yapacak takati kal
madı. 

Böyle, hastane köşelerinden Türkiye'yi idare edemezsiniz. Onun için, hükümet çekilsin -
hepimize de, Sayın Başbakana da Allah şifa versin- yeni ve güçlü, kararlı bir hükümetle, seçime 
gidecek bir hükümetle gelin. Türkiye'nin meseleleri, böyle, şiir okumakla, şey yapmakla, hoşamedî 
çekmekle bir yere gitmez. Meselesine sahip, ülkeyi yöneten bir hükümete her zamandan çok daha 
fazla ihtiyaç var diyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Kemal Kabataş; buyurunuz. 

DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz aldım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde konuşacağımız tasarı, bir şekliyle fevkalade teknik ve ayrın
tıları üzerinde teknik,açıdan konuşulup konuşulmayacağı konusunda tereddütler yaratan bir tasarı. 
Ben, tasarının detaylarını, ekindeki listeleri, oranları sizlerle paylaşmak istemiyorum; ama, bu tasarı 
bu sistem içinde nasıl bir değişikliği getiriyor, bu tasarının eksileri neler, bu tasarının sistem için
deki varlığı, büyüklüğü ne anlama geliyor sonuçları itibariyle ve biz hangi açılardan bu tasarıyı eleş
tiriyoruz; bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye 1985 yılında, o yılların 7-8 adet vergisini, işte gider vergileri 
diye bilinen sistemi, Katma Değer Vergisine, bir genel tüketim vergisi olarak dönüştürmüş ve bu 
konuda da oldukça başarılı sayılabilecek bir sistem yaratmıştır. 

Şimdi, bu sistemin, yani Katma Değer Vergisi sisteminin, Avrupa Birliğiyle uyumu da 
gözetecek şekilde özel Tüketim Vergisiyle tamamlanması, doğru ve teknik açıdan yapılması 
gereken bir düzenlemedir. 

Biz de, Doğru Yol Partisinin iktidarda olduğu dönemde, 1995 yılında, bu tasarının aşağı yukarı 
aynısını, benzer düzenlemeleri içeren bir tasarıyı hazırlayarak Parlamentoya sevk etmiştik; 
dolayısıyla getirilen sisteme, özel Tüketim Vergisi düzenlemesine biz karşı değiliz; doğru, çağdaş 
ve mutlaka yapılması gereken bir düzenlemedir. Peki, biz bu düzenlemeyi yaparken nelere dikkat 
ettik; şunu gözettik: özel Tüketim Vergisi, gerçekten, geniş kesimlerin tüketim tercihlerini et
kilemek açısından önemli bir vergi türüdür ve bu vergi türünün, daha doğrusu Özel Tüketim Ver
gisinin düzenlenmesi ve tasarının geçirilmesi yönünde, hükümetin açıkladığı Ulusal Program için
de de orta vadeli taahhütleri arasında bu yer almıştır. Bu anlamda da, Avrupa Birliğine uyum, Av
rupa müktesebatına uyum, tüm Avrupa Birliği sistemi için geçerli olan bir vergi yapısının ortaya 
konulması açısından da, bu düzenlemeler yerindedir, doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu düzenlemeyi, yani, Katma Değer Vergisi üzerine getirilecek özel 
tüketim vergisi düzenlemesini, vergi yükünün bir şekilde düzeltilmesi açısından, normalleştirilmesi 
açısından bir fırsat olarak görüyorduk; yani, IMF programları uygulamasının sonucu olarak, Katma 
Değer Vergisindeki oranlar olağanüstü düzeyde artmıştır, hükümet, yüzde 26'lık, yüzde 40'lık oran
ları yürürlüğe koymuştur. 

Şimdi, ilk defa, yüzde 26'lık ve yüzde 40'lık oranlar kaldırılırken, bu oranların üzerine, daha 
doğrusu bunları yüzde 26 ve 40'a tamamlayacak yasal oranlar getiriyoruz. Vergi yükünde hiçbir 
iyileştirme yapmıyoruz. 

Şu anda, Türkiye'nin, vergi politikaları açısından, vergi yükü açısından doğru ve rasyonel 
değerlendirmeler yapmaya ihtiyacı vardır değerli arkadaşlarım. Türkiye'deki ortalama vergi yükü 
yüzde 26 seviyesindedir; millî gelire oran olarak, her 100 liranın 26 lirası devletin kasasına vergi 
olarak dönmektedir. Buna, sosyal güvenlik yüklerini de koyduğumuzda, yaklaşık, 100 liranın 34 
lirasına devlet el koymaktadır. 

Bugünkü ekonomik konjonktürde, Türkiye'de ekonominin yüzde 9,4 oranında daraldığı, işsiz
liğin -resmî kayıtlara göre bile- yüzde ll 'e yükseldiği, kent merkezlerinde eğitimli gençler arasın
da işsizlik oranının yüzde 35'lere yükseldiği ve 400 000'e yakın küçük ve orta boy işletmenin 
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faaliyetine son verdiği bir ortamda, Türkiye'nin, bu yüksek vergi oranlarıyla ve bu yüksek vergi 
yüküyle yoluna devam etmesi imkânı yoktur. Burada çok önemli bir yanlış yapılmaktadır, çok 
önemli bir politik tercihle karşı karşıyadır Türkiye. Yani, önümüze konulan tasarı, vergi açısından, 
tahsilat açısından, performans kriterleri, IMF programı, yüzde 6,5 düzeyindeki faiz dışı fazlaya en-
dekslenmiştir. Bu nedenle, yüksek oranda vergi almaya devam etmek ve bunda ısrar etmek; ama, 
ekonomideki küçülmeyi, ekonomideki daralmayı ve milyonların işsizliğini görmemek, buna duyar
lı olmamak, kabul edilebilir bir durum değildir. 

Evet, Türkiye'de sadece krizin yol açtığı iş kaybının 2 500 000 düzeyinde olduğunu ifade 
ediyor resmî rakamlar değerli arkadaşlarım. O zaman, vergi mi; evet vergi; ama "ne kadar vergi" 
sorusunu herkesin doğru algılaması lazım. Vergiye karşı olmak mümkün değil; ama, verginin 
yükünü, verginin oranını, verginin üretim, verginin istihdam, verginin ihracat, verginin büyüme 
üzerindeki etkilerini herkes doğru ölçmek, doğru tanımlamak zorunda. Bu oranlar yanlış ve bu, Tür
kiye'deki üretimi, Türkiye'deki yatırımı, Türkiye'deki işsizliği, Türkiye'deki moralleri bozmaya, 
olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Sayın Bakan önemli bir mesaj veriyor, diyor ki: "İlk defa, bu vergi ek bir yük getirmiyor." Çün
kü, hepimiz, ayaküstü, gelişigüzel formüle edilmiş vergilerle sistemin ne kadar yüklendiğini gör
dük, buna alıştık, Sayın Bakan bunu bir müjde olarak ifade ediyor: "Evet, bu bir vergi; ama, bir in
dirim değil, bir iyileştirme getirmiyor; yalnız, mevcut vergi düzenini, yükünü, oranını aynen 
muhafaza ediyor; buna bile sevinebilirsiniz" diyor. Doğrusu, bunda sevinilecek bir yön yok değer
li arkadaşlarım. 

Bu tasarının değerlendirilmesinde üzerinde durmak istediğim başka bir nokta var; o da şu: 
Getirilen bu tasarıyla, 16 tane vergi kaldırılıyor, doğru, bir basitleştirme yapılıyor, bu da doğru; ama, 
başka bir acımasız kural otomatik olarak gündeme geliyor değerli arkadaşlarım. Bugün, akaryakıt
tan alınan 779 000 TL litre başına vergi sabitlendi; ama, kanuna yazıyoruz, diyoruz ki: "Her ay, 779 
000 lira litre başına alınan özel Tüketim Vergisi, Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı toptan eş
ya fiyatları oranında, kendiliğinden, otomatik olarak artacaktır." Bunun anlamı şu: Bu zam, akar
yakıttaki yük, hiç eksiksiz ve her ay ve otomatik bir tanıma göre, kanundan gelen bir tanıma göre 
artmaya devam edecektir. 

Aynı şekilde, büyük şikâyetlere konu olan doğalgaz, artık herkesi, her aileyi, her kesimi ilgilen
diren doğalgaz da, her ay, hiç istisnasız, bu enflasyonist ortamda, fiyat artışı olarak, zamlanarak 
tüketiciye intikal edecektir. Bu yetkinin, daha doğrusu bu düzenlemenin herkes açısından ne anlama 
geldiğini, artık toplum yaşayarak öğrenmiş durumda değerli arkadaşlarım. 

Tabiî, Bakanlar Kuruluna, bu getirilen düzenlemeyle, vergilerin oranlarını artırma konusunda, 
bu otomatik artışlar dışında da, Bakanlar Kurulunun takdirine ve değerlendirmesine göre olağanüs
tü artışlar yapma yetkisi veriliyor; yani, Bakanlar Kurulu, getirilen maktu oranları 4 katına kadar ar
tırma yetkisi alıyor değerli arkadaşlarım. 

Bunları, bu artış yetkisini, gerçekten ben fahiş olarak değerlendiriyorum. Yani, evet, vergi uy
gulamasında zaman zaman ekonomik konjonktüre göre esneklikler yaratmak, bazı düzenlemeleri 
Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakmak doğrudur; ama, bunu, 1, 2, 3 değil, 4 kata kadar artırma 
yetkisi vermek, Parlamentonun vergi koyma ve vergi salma yetkisinin, bir anlamda hükümete dev
ri anlamına geliyor. Bu da, herhalde, bizim mevzuatımızda, bu ATV'deki yüzde 500'e kadar artırma 
olayı dışındaki ekstrem ve aşırı yetkilendirmelerden birisi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum 
değerli arkadaşlarım. 
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Burada, başka bir konuya da değinmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu vergide, bir iade ve 
düzeltme sistemi var. Biraz önce bir değerli arkadaşım ifade etti; Türkiye, ödemeler dengesinde 
sıkıntılı bir döneme girme riski taşıyor. İhracat tıkanma noktasında, kur politikası yanlış, üretim 
politikası yanlış, yatırım politikası yanlış, yabancı sermaye politikası yanlış. Tüm bu yanlışların or
tak sonucu, Türkiye, ihracat yapamaz hale gelmiş durumda. İhracatın önemli sorunlarından birisi 
vergiden kaynaklanıyor, vergi uygulamasından kaynaklanıyor. 

Hepiniz biliyorsunuzdur, yakınlarınızda vardır; ihracat yapan geniş bir kesimin vergi iadeleri 
uygulamasında -biraz da, burada yolsuzluk yapılıyor, haksız iadeler alınıyor abartısıyla- önemli bir 
zorlaştırma, işi yokuşa sürme anlayışı vardır. Burada Türkiye'nin, hükümetin ve değerli Maliye 
Bakanlığı yönetiminin, bu işi basitleştirme, bu işe işlerlik kazandırma ve ihracatçıyı, alacağı üç 
kuruş vergi iadesi için yormama yükümlülüğü var değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, ben şunu görüyorum: Maliye Bakanlığının değerli denetim elemanlarının önemli bir 
bölümü, denetim gücünün önemli bir bölümü, sadece bu iadeleri incelemek, bilmem kaç kademede 
incelemek suretiyle çok büyük bir güç kaybı yaratıyor. Bir negatif inceleme, negatif soruşturma 
modeli çıktı ortaya. Bence, bu gücü burada kullanmamak ve ihracatçı için, olabilecek ufak tefek 
kayıpları da göze alıp, bu sistemi engel yaratacak bir yapıda uygulamamak lazım. 

Diliyor ve temenni ediyorum ki, ÖTV de -bu iade kapsamında, ihracatla beraber düşünülmesi 
gereken bir sistem getiriyor- KDV'yle birlikte, bu iade sistemini çok daha basitleştirecek ve ihracat 
için bir engel olmaktan çıkaracak bir yaklaşımla ele alınır ve böyle uygulanır. Bunu temenni 
ediyorum ve ihracatçılar için de, bu konu üzerinde duyarlı olmak açısından, bir mesaj olarak ifade 
ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Bu tasarıyla, aşağı yukarı 50 katrilyon lira düzeyinde olması gereken vergi gelirleri tahsilatının 
yüzde 22'lik bir bölümü düzenleniyor; yani, 16 adet vergi tek vergiye dönüştürülüyor, basitleş-
tiriliyor. Bu, çağdaş bir yaklaşım; bu, Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ifade eden bir yaklaşım; 
bizim de desteklediğimiz bir yaklaşım. Yani, aşağı yukarı 50 katrilyon liranın 10-12 katrilyon liralık 
kısmı, bu sistem içinde, doğrudan, idarenin ve maliyenin idarî yükünü, masrafını, iş yükünü de azal
tacak şekilde basitleştiriliyor; ancak, kanunla, bu 10-12 katrilyon liralık ÖTV tahsilatının kul
lanımında inanılmaz bir çağdışı yaklaşım sergileniyor. Değerli arkadaşlarım, her türlü malî disiplin 
ilkesini, her türlü malî disiplin uygulamasını, her türlü bütçe ilkesini -ademitahsis ilkesi de buna 
dahil- dikkate almayan, kanunla getirilmiş yeni bir dağıtım sistemi öngörüyor; yani, 64 küsur fon 
kaldırıldı, harcamalar yönünden şu kadar sistem basitleştirildi. Bütçe birliği ilkesine çok önem 
veriyorduk; bütün bunları bu tasarıyla yok sayıp, bütçe gelirlerinin yüzde 22'lik bir bölümünü 
dağıtıma tabi tutuyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun ne çağdaşlıkla ne malî disiplinle ne bütçe 
bütünlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Hükümeti, böylesine karmaşık, böylesine pratik nedenlerden kay
naklanmış, sistemik hiçbir özelliği olmayan bir düzenlemeyi, yasayla, kesin ve uygulanması 
kaçınılmaz hükümler olarak buraya taşıması nedeniyle, doğrusu yadırgıyorum. Bu, yanlış bir sis
temdir. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, şu anda, toplam vergi gelirlerinin yüzde 22'lik bölümünün çok 
önemli bir kısmı -yani, (I) sayılı, (II) sayılı, (III) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin (I) 
sayılı listedekilerin yüzde 100'ü, (II) sayılı listedekilerin yüzde 28'i, (III) sayılı listedekilerin yüzde 
60'ı belediye gelirlerinden pay verilmesi uygulamasında dikkate alınmıyor; belediye payları tırpan
lanıyor. Eğer, ilke, merkezde toplanan vergi gelirlerinden belediyelere belli oranlarda pay vermek
ten ibaretse, bunu, neden, kanunla yasaklıyoruz?! 
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Peşinden devam ediyor; bakıyorum tasarıya, değerli arkadaşlarım. Bu (I) sayılı listedeki mal
lardan alınacak verginin yüzde 28'lik kısmının bir kısmı Başbakanlığa gidiyor. Başbakan oturup, 
kendi onayıyla bunların dağıtımını yapıyor. Sayın Başbakan bütçe yapıyor; bir kısmını Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veriyor, bir kısmını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
veriyor; bir kısmını mera fonuna veriyor, mera hesabına aktarıyor. Doğrusu, dünyada, böylesine, 
çağın dışında kalmış başka bir sistem var mı; benim bildiğim kadarıyla yok. Çok basit bir ilke bu. 
Devletin tüm gelirinin yüzde 22'sini teşkil ediyor... Gelirleri toplayacaksınız bütçenize; bütçenizden 
de, önceliklerine göre, bütçe ilkelerine göre dağıtım yapacaksınız. Hayır, biz böyle yapmıyoruz; 
kanunla dağıtıyoruz. Topladığımız vergiden şehit dul ve yetimlerine pay veriyoruz. Güzel... Bunu 
daha da artıralım; ama, bunu niçin buraya yazıyoruz? Savunma Sanayi Destekleme Fonuna pay 
veriyoruz. Başbakanlığın özel hesabına pay veriyoruz. Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık hizmet
leri için, örtülü hizmetleri için nasıl ve ne şekilde pay verileceğine dair genel düzenlemeler var. Biz, 
burada, bir tarafı sadeleştirirken öbür tarafı, gerçekten, içinden çıkılmaz bir kargaşada ve bütçeyle 
ilgili birimlerin bile zaman zaman zorlandığı bir yapıda daha karmaşık hale getirmeye devam 
ediyoruz ve bunu, şeffaflık adına ve bunu, hesap verilebilirlik adına nutuklar attığımız bir dönem
de yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Türkiye IMF'ye başka bir taahhütte bulunmuştur. Kamu har
camalarında etkinlik, kamu harcamalarında şeffaflık, kamu harcamalarında hesap verilebilirlik. Bu 
tabloda hesap verilebilirlikle ilgili tek bir ipucu yok değerli arkadaşlarım, örtülü hesaplardan 
dağıtacaksınız. Hayır, dağıtmayacaksınız. Yanlış olan dağıtılmasıdır, doğru olan dağıtılmamasıdır; 
bütçede, her şeyin, açık ve net şekilde sergilenmesidir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Bakan bu eleştirilerimize karşı diyor ki: "Biz, bu dağıtım oranlarını sıfıra kadar indir
meye yetkiliyiz. Muhtemelen, bu sıfır oranını uygulayarak bu sisteme son vereceğiz." Doğrusu, bu 
da, açık olmayan bir değerlendirme. 

Burada yasa yapılıyor. Bu dağıtımdan pay alan kurumların bunları harcamak ve bunları yönet
mek için oluşmuş pek çok kuruluşu, organizasyonu, müdürlüğü, alt müdürlüğü, şefliği, daireleri var. 
Eğer, devleti, gerçek anlamda küçültmek, şeffaflaştırmak ve harcamalarda hesap verir duruma getir
mek istiyorsanız, bunları burada yapmamanız gerekirdi değerli arkadaşlarım. Eğer, siz, Türk millî "' 
eğitimine, eğer, siz, sağlığına, eğer, siz, bu ülkenin savunmasına bütçenizden kaynak aktarmakta ve 
bunu, açık ve net şekilde yapmakta zorlanıyorsanız, gerçekten, bu noktada biraz düşünmeniz 
gerekir. Bütçe, öncelikle savunma, öncelikle millî eğitim, öncelikle sağlık için, doğru, eksiksiz kay
nak ayırmayı, tahsis etmeyi gerektirir. Böylesine kapalı hesaplarla, böylesine kapalı yüzdelerle, 
onun payını ona verecek, Başbakana dağıtım yaptıracak, ilkeleri eskimiş ve her dönemde ağır eleş
tirilere hedef olmuş düzenlemeleri buraya aynen taşıyoruz ve bunu, bugün yapıyoruz. Bunun yan
lış olduğuna işaret etmek istiyorum değerli arkadaşlarım; yani, iyileştirme, sadeleştirme, modern
leştirme, bir tarafta eksikliklerine rağmen tam, bir tarafta yüz üzerinden yüz eksik değerli arkadaş
larım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, bitiriniz... 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Bunu savunabilmek, gerçekten, fevkalade zor değerli arkadaşlarım. 

Türk vergi sisteminde, bu tasarıyla, önemli bir adım atılıyor. Tasarıyla, toplanacak vergilerin 
harcanmasında getirilen kargaşa ve yanlışlık ayıklanırsa, biz, önemli ölçüde ekonomik boyutunun 
yaratacağı etkileri bir tarafa bırakırsak, sistematik açıdan, yapı açısından, iyileştirme açısından, 
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sadeleştirme, basitleştirme açısından ve hedefimiz olan Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık ve Avrupa 
Birliği müktesebatına uyum açısından bu tasarının doğru olduğunu tekrar teyit ediyor; her şeye rağ
men, eksiklikleriyle birlikte, bu önemli düzenlemenin, Türk fınans sistemine ve ülkemize hayırlı ol
masını diliyor, saygı sunuyorum. (DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kabataş. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba; buyurunuz. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTÎ GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

özel Tüketim Vergisi Yasası Tasarısı üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Günümüzde, devletler, kamu harcamalarının finansmanında, vergilere etkin bir şekilde başvur
maktadırlar. Tabiî, vergilere başvururken, daha çok malî amaçla başvurulduğu, ekonomik ve sosyal 
gerekçelerle de başvurulduğu açıktır; ama, bu başvurmada malî amacın, malî işlemin her zaman 
önplanda tutulduğunu; bizdeki vergi sisteminde de, vergi uygulamalarında da bunu açıkça gör
memiz mümkündür. 

Tabiî, bugün, dünya üzerinde yaygın olarak kabul edilen genel gider vergisi olarak, karşımız
da, Katma Değer Vergisi vardır; ancak, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelirlerin yeterli ol
maması durumunda, özel Tüketim Vergisi adı altında tüketim vergilerine başvurulmaktadır. 
Dolayısıyla, seçilmiş bazı mal ve hizmetlerden alınan özel tüketim vergisi yoluna, pek çok ülkeler 
gitmektedirler. Dolayısıyla, çağdaş vergilemede, özel tüketim vergilerinin önemli bir yeri olduğunu 
da, açıkça ifade etmemiz gerekir. 

Tabiî, özel tüketim vergisi olarak ihdas edilen bu özel gider vergisinin konuluş nedenlerine 
baktığımızda, ekonomik ve sosyal bazı gerekçeler öne sürülse de, bu nedenin, temel amacın, malî 
olduğunu, yani, fıskal olduğunu açıkça ifade etmemiz gerekir, bunun da altını çizmemiz gerekir. 
Bugün, şu anda, önümüzdeki tasarıda da esas amaç, devlete gelir sağlamaktır. 

Tabiî, ülkeler, bunun dışındaki diğer amaçlarla da özel tüketim vergilerine başvurmaktadırlar. 
özel tüketim vergisinin lüks sayılan malların üzerine konulmasına, toplumda gelir dağılımının 
düzeltilmesine sınırlı da olsa katkıda bulunmak amacıyla başvurulmaktadır; yani, bu, bir bakıma, 
verginin sosyal işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer bir başvurma nedeni de, belirli bazı kamu mal ve hizmetlerinden yararlanma bedeli 
olarak harç, resim ve şerefiye gibi vergi benzeri malî yükümlülüklerin getirilmesinin güç olduğu ya 
da herhangi bir nedenle konulamadığı bir durumda, özel tüketim vergisine başvurulmaktadır. Tabiî, 
o mal ve hizmetin kullanımı için gerekli olan bir başka mal ve hizmete vergi koymak suretiyle böy
le bir yola başvurulmaktadır, örneğin, karayollarını paralı yapma düşüncesi olduğunu düşünün; 
ama, bunun önünde birtakım engeller olduğu düşünüldüğünde ne yapılabilir; bu alanla yakın ilişkili 
olarak Akaryakıt Tüketim Vergisi alanında yeni düzenlemelerle birlikte, bir bakıma, bu alan, dolay
lı da olsa, vergilendirilmiş olur. 

Fiyat mekanizmasının tabiî işleyişi sonucu bazı mal ve hizmetler, devletin arzu ettiğinden faz
la tüketilebilir veya daha az tüketilebilir, daha fazla veya az ihraç edilebilir veya ithal edilebilir. Bazı 
mal ve hizmetlerin toplumsal gerekçelerle kısıtlanmasının gerekli olduğu ortamlarda, yine 
ekonomik gerekçelerle kısıtlanmasının gerektiği ortamlarda özel tüketim vergisine başvurulacaktır. 
Örneğin, toplumda sosyal zararları yoğun olan alkollü içkiler ve sigara gibi birtakım mallar üzerine 
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özel tüketim vergisi konulmak suretiyle, onların tüketimini kısma yönünde bir uygulamaya 
geçilebilir. 

özel tüketim vergisi, lüks ve daha çok ithal mallar üzerine yönlendirilirken, tabiî, gelişmekte 
olan ülkelerin temel özelliğine baktığımızda, lüks tüketim mallan kalıplarının oldukça yaygın ol
duğunu, ithal malların oldukça yaygın olduğunu görürüz. Dolayısıyla, bu ülkelerdeki kaynak tah
sisinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından, kaynak tahsisinin ülke ekonomisine fayda 
verecek tarzda değişimi açısından özel tüketim vergisi kullanılabilir. 

Yine, özel tüketim vergisi, çevre kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla kullanılabilir. Üretim ve 
tüketim alanlarında ortaya çıkan çevre kirliliği dolayısıyla meydana gelen dışsal zararların iç 
maliyete dönüştürülmesi açısından da özel tüketim vergisine başvurulduğu görülür. 

özel tüketim vergisi, bizde, gümrük birliği anlaşması yapıldıktan sonra, 1996 yılında ilk defa 
gündeme gelmiş; hatta, bir tasarı hazırlanmış, Meclise getirilmiş; ama, o zaman yasalaşmamıştır. 
Şimdi, 57 nci hükümetin IMF'ye sunmuş olduğu niyet mektubunda, Nisan 2002'de özel tüketim ver
gisi yasasını çıkaracağı taahhüdü vardır. IMF'ye verilen niyet mektubuna özel tüketim vergisinin 
yansıtılması, 57 nci hükümet açısından gerçekten önemli bir talihsizliktir, ülkemiz açısından önem
li bir talihsizliktir. 

Türkiye'de bugüne kadar yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında, maalesef, bir bakıma, 
IMF'ye verilen taahhütler çerçevesinde pek çok yasanın çıkarıldığını açıkça görüyoruz. Hatta, büt
çe yasaları yapılırken makro ekonomik dengelerin de, maalesef, IMF'ye verilen taahhütler çer
çevesinde tespit edildiğini, daha çok IMF uzmanlarınca tespit edildiğini ve Türkiye'de, gerçekten, 
ülke yönetimine dışarıdan ciddî bir müdahale olduğunu, dolayısıyla, egemenlik açısından bu geliş
melerin kaygı verici olduğunu düşünüyoruz; yani, ortada, yöneten bir hükümet değil, maalesef; 
yönetilen bir hükümetin varlığından söz edilebilir. Kamuoyuna bakıldığında, bunun açık seçik bir 
şekilde sergilenmiş olduğunu görürüz. Hükümetin 3 ortağı vardır; ama, aslında, hükümet 6 ortak
lıdır; 4 üncü ortak ekonomiden sorumlu Sayın Bakan, 5 inci ortak IMF, 6 nci ortak da Dünya Ban
kasıdır. 57 nci hükümetin temel fonksiyonlarda, bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikasında„ve 
diğer politikalarda maalesef, havaleciliği, beleşçiliği ve ihaleciliği önplanda tuttuğunu tüm top
lumumuz açıkça görmüştür. 

Özel Tüketim Vergisi tüm mal ve hizmetlerden alınan bir vergi değil, dar çerçeveli bir vergidir. 
Mevcut tasarıda ÖTV'nin kapsamına bakıldığında, maalesef, bu kapsamın oldukça geniş olduğunu 
görürüz; 210 mal çeşidi var. Halbuki, Avrupa Birliği uygulamalarına bakıldığında, sadece 5 grup
taki malın söz konusu olduğunu görürüz; bira, şarap, şarap dışı alkollü içkiler, işlenmiş tütün ürün
leri, madeni yağlar şeklindedir; dolayısıyla, Türkiye'deki ÖTV'nin kapsamı oldukça geniştir. Şu an
da, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde, bugün için, Türkiye'nin bir an için tam üye olduğunu 
düşünecek olursak, bu ÖTV yasası, tam üyelik açısından önemli sakınca teşkil etmektedir; 
dolayısıyla, kapsamının, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi daraltılmasına ihtiyaç vardır. Tabiî, 
tam üye olmadığımız için, kapsamın daraltılması gibi bir kaygının şu anda olmadığını da bu arada 
ifade etmemiz gerekir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ÖTV'ye konu olan malların 4 temel Özelliği vardır; bunlardan birisi, 
üretim ve satışlarında belli ölçüde devlet gözetimi söz konusudur; ikincisi, bu malların fiyatlarının 
artış ve azalışlarında talepleri fazla etkilenmez; üçüncü olarak, kullanımlarında olumsuz dışsallık-
lar vardır; dördüncüsü de, gelir etkileri yüksektir, gelir arttıkça bunlara olan talep artmaktadır; ama, 
şu anda önümüzdeki tasarıda, Türk ÖTV'sinde, maalesef, pek çok bu özellikleri taşımayan har
cıâlem malların olduğunu da açıkça görmemiz mümkündür. 

- 4 4 5 -



T.B.M.M. B:106 29.5.2002 0 : 2 

ÖTV'nin amacı, vergilemede basitliğin ve karmaşıklığın ortadan kaldırılmasıdır. Şüphesiz, bu, 
şu andaki mevcut tasarıda da öngörülmektedir. Şu anda, 16 vergi, harç, fon ve fon payları, ÖTV 
yasasının devreye girmesiyle birlikte ortadan kaldırılacak, vergilemede, gerçekten, belirli mal ve 
hizmetlere ilişkin bir basitlik ortaya çıkacak, vergi kayıpları da asgarî ölçüde azabilecek ve verginin 
idaresi de kolay olabilecektir. Böyle olumlu bir gelişmenin, bu yasa tasarısı içinde olduğunu da 
açıkça ifade etmemiz mümkün. 

Tabiî, burada, bu olumlu gelişme varken, diğer taraftan, hükümetin, kaldırılan bu vergi, harç ve 
diğer fonlara karşılık ÖTV olarak kurmuş olduğu tek çatıda topladığı kaynakların dağıtımıyla ilgili 

•bir problemin, burada ortaya konulduğunu, dolayısıyla, dağıtım paylarıyla ilgili, gerçekten sağlık
sız bir yapının ortaya konulduğunu görüyoruz. Daha önce saydığım 16 vergi ve harç tarzındaki 
diğer gelir kaynaklarından, çeşitli kamu kurumlarına yönlendirilen kaynaklar, bir bakıma değişik bir 
biçimde ÖTV'den ilgili kurumlara, Millî Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme Kurumuna, Başbakanlığa bağlı diğer bazı kurumlara ve Savunuma Sanayi Destek
leme Fonuna aktarılma, belli paylar verilme şeklinde bir uygulama vardır ki, bu, bütçede ademi tah
sis ilkesine aykırı bir düzenlemedir. 

Tabiî, bu payların dağıtımıyla ilgili uygulamanın 2003 yılında terk edileceği konusunda Sayın 
Maliye Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir açıklama yapmışsa da, bu açıklamanın çok ciddî 
olduğunu söylemek mümkün değildir; çünkü, böyle bir uygulama yapılacaksa, zaten böyle bir uy
gulamanın 2003'te başlayacağı yasaya derç edilmek suretiyle işin halledilmesi mümkündü; ama, bu 
yönde bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla, bu dağıtım mekanizmasının terk edil
mesi, ÖTV'nin de mevcut vergi havuzunda toplanması suretiyle, yeni malî yıl bütçe düzenlemesin
de bu kaynak tahsisinin yapılmasının en doğru yol olduğunu da açıkça ifade etmemiz gerekir. 

Tasarıda, vergileri artırıcı herhangi bir şey söz konusu değildir; yani, bu tasarıyla birlikte, çeşit
li vergileme alanlarında vergilerin artırılmasıyla ilgili herhangi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır şüp
hesiz; ama, şu var: Tasarıda, Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye bakıldığında, kesinlikle, vergilerin 
kanunî ilkesiyle bağdaşmayan bir yetkinin verilmiş olduğunu, gerçekten, yasamaya ait olan yet
kilerin, haksız bir biçimde, mevcut konjonktür, ekonomik performans ve diğer unsurlar da dikkate 
alınmak suretiyle, Bakanlar Kuruluna verilmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, yasamaya ait bir 
yetkinin yürütmede bulunmasının da, bir bakıma, Meclis iradesinin by-pass edilmesi anlamını 
taşıyacağı açıktır. Dolayısıyla, düzenlemenin bu şekilde yapılması, Bakanlar Kuruluna verilen yet
kilerin, 1 kata, 2 kata, 4 kata kadar artırılmış olması, gerçekten, bu vergileme alanının istismarına 
açık bir konudur. Dolayısıyla, bu düzenlemenin, yerinde olmayacağını düşünüyoruz. 

Tüketim vergilerinin vergi gelirleri içindeki payına baktığımızda, bizim vergi sistemimizde 
hızlı bir biçimde arttığını görürüz. İthalde alınan Katma Değer Vergisini de buna dahil ettiğimiz tak
dirde, mal ve hizmetlerden alınan vergiler ile ithalden alınan Katma Değer Vergisinin, örneğin, 2000 
yılında toplam vergi gelirlerinin yüzde 57,6'sı, 2001 yılında yüzde 59,5'i, 2002 yılında da yüzde 63'ü 
olması öngörülmektedir; yani, hükümet, ne yapmaktadır; hükümetin, tüketim alanında almış olduğu 
vergileri, hızlı bir biçimde, son üç yılda artırmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, bunun sağlıklı 
bir gelişme olduğunu söylemek mümkün değildir. KDV ve Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi dolaylı 
vergilere sık sık yüklenilmiştir. Ayrıca, geçici nitelikte olan bazı vergilerin de, 1999-2000 yılların
daki vergilerin de, devamlılık kazandığını görüyoruz, sürelerinin uzatıldığını görüyoruz. 

Tabiî, Türkiye'deki vergi sisteminde, KDV oranlarına baktığımızda, gerçekten, çok yüksek 
oranlar vardır. ÖTV ve KDV oranları birlikte düşünüldüğünde, mevcut oranlardan geriye dönüş 
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veya vergilerin düşürülmesi yönünde bir eğilimin sistem içinde, maalesef, ele alınmadığını 
görüyoruz. İktisadî durgunluktan çıkmak açısından ve devletin sosyal işlevini yerine getirmek 
açısından, vergileri düşürme yönünde 57 nci hükümetin hiçbir gayret içinde olmadığını, maalesef, 
bu tasanda da görmekteyiz. 

Tabiî, Akaryakıt Tüketim Vergisinin, gerçekten, vergileme alanında en çok istismar edilen bir 
vergileme alanı olduğunu ve 57 nci hükümetin Akaryakıt Tüketim Vergisi alanını çok ciddî anlam
da istismar ettiğini, toplam vergi gelirleri içinde Akaryakıt Tüketim Vergisi oranlarına bakıldığında 
açıkça görmek mümkündür, örneğin, 57 nci hükümet döneminde -1998'de Sayın Ecevit de 
hükümetteydi- Akaryakıt Tüketim Vergisinin toplam vergi gelirlerine oranı yüzde 12'ydi, 2000 
yılında yüzde 15-16'ya yükseldi, 2001 yılında da aynı oranlar muhafaza edildi; ancak, 2002 yılın
da, bu oranın 10,6 katrilyon lirayla yüzde 18'e çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla, bugün, benzinin 
fiyatına baktığımızda, bu fiyat içinde yüzde 73 civarında bir verginin olduğunu görüyoruz. Bu anor
mal verginin, ekonomide girdi niteliğindeki bu mallara konulan vergilerin ekonomideki fiyatları, 
yine, yüksek seviyelere tırmandırdığını, ekonominin pek çok kesiminde, örneğin, çiftçi kesiminde 
çok ciddî anlamda sıkıntılar doğurduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün, mazot alamadığı için trak
törüne binemeyen ve geliri çok fazla düştüğü için haciz altında olan çiftçimizin olduğu hepinizin 
malumudur. 

Burada, Motorlu Taşıt Vergileriyle ilgili düzenlemeye baktığımızda, Motorlu Taşıt Vergileriy
le ilgili, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte daha önce vergileme oranı veya vergi yüklerinde herhan
gi bir değişimin olmadığını da açıkça görüyoruz. Tabiî, iktidar kanadından bazı üyeler "ikinci el 
vergileme alanı ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla, çok olumlu bir gelişme" diye ifade ediyorlar. Tabiî, 
böyle bir gelişmenin olduğunu söylemekle avunmak mümkün değildir; önemli olan, vergi yapısı 
içerisinde çok ağır vergileri düşürmenin yollarını ve böylece ekonomik durgunluğu açmanın yol
larını aramak en önemli yoldur diye düşünüyoruz. 

Bugün için Motorlu Taşıt Vergilerinde 1600 cc'ye kadar yüzde 27'lik bir ÖTV, 1601-2000 cc 
arasında yüzde 46 ÖTV, 200l'i aşanlarda yüzde 50 ÖTV alınmaktadır; ama, sadece ÖTV değil, bir 
de, ÖTV'den sonra, ÖTV'nin de matrahı ilave edildiği bir ortamda yüzde 18'lik Katma Değer Ver
gisi alınmaktadır. 

Zaten, sistem, yüzde 26-40 olan Katma Değer Vergilerini kaldırmıştır, genel orana dönmüştür; 
şu anda, maalesef, motorlu taşıt alanında en düşük yüzde 54 oranında, en yüksek de yüzde 73-
75'lere varan bir vergi yükü söz konusudur. 

Gerçekten, diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki vergileme yapısına bakıldığında, bu tasarıdaki 
vergileme yapısının, vergi yüklerinin, maalesef, çok yüksek olduğunu söylememiz mümkündür. 
Dolayısıyla, önemli olan, Türk vergi sistemindeki bütün unsurların yeniden gözden geçirilmek 
suretiyle, gerçekten, bu vergilerin ödeme gücüne uygun hale getirilmesi yönünde çabaların artırıl
masına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz; ama, 57 nci hükümetin, bu yönde hiçbir çabasının ol
madığını üzülerek belirteyim. 1999 ve 2000 yıllarında alınan, bilhassa deprem nedeniyle geçici 
olarak alınan vergilerin sürelerinin uzatıldığını, devamlı hale getirildiğini de açıkça görebiliyoruz. 

Bugün, vergi sistemine bakıldığında, adil vergi yükü dağılımına dayanmadığını da açıkça 
görüyoruz. Hükümet, güçsüz olandan, yakaladığından vergi alıyor. Vergi gelirlerinin bütçe gelirleri 
içindeki payına baktığımızda da, son on yılda, yüzde 75 ile yüzde 83,5 arasında değişmiş olduğunu 
görüyoruz. 
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Yine, bir bakıma, Türkiye'deki vergi sistemindeki çarpıklığı ifade etmek açısından şunu ifade 
edelim: örneğin, 2001 yılında şirketinden 200 milyar lira kâr payı elde eden bir mükellefin, başka 
gelirlerinin de bulunmasına göre, vergi yükü yüzde 63'tür. 2001 yılı itibariyle ifade ediyorum; aynı 
tutarda hazine bonosu faizi elde eden kişi, eğer, bu faizini, Temmuz 2001'den itibaren ihraç edilen 
devlet tahvili veya hazine bonolanndan elde etmişse ve bunlardan elde etmiş olduğu 100 milyar 
Türk Lirası ise, bu faiz gelirinin vergi yükü ise sıfırdır. Dolayısıyla, bu örnek, bir bakıma, sermaye 
gelirleri arasında da ciddî bir adaletsizliğin var olduğunu açıkça göstermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SAİT AÇBA (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen, bitiriniz. 

SAİT AÇBA (Devamla) - Tabiî, Türkiye'de, vergi sisteminin, yeniden, baştan aşağı gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Verginin, sadece malî amaçla değil, malî amacı dışında da, ekonomik 
amaçlara yönelik olarak, etkin bir şekilde kullanılmasına, yine, sosyal amaçlara yönelik olarak, bil
hassa gelir dağılımını düzenleyici fonksiyonu icra etmek üzere, etkin bir şekilde kullanılmasına ih
tiyaç vardır. Biz, hükümetten, bu adımların atılmasını bekliyoruz. 

Ben, bu vesileyle, tasarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Âçba. 

Sayın milletvekilleri, birleşime ara vereceğim; daha sonra, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupları adına arkadaşlarımız konuşacaklar. 

16.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.32 

• - ® 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.45 

BAŞKAN: Başkanvekili Yüksel YALOVA 

KÂTİP ÜYELER: Lütfı YALMAN (Konya), Melda BAYER (Ankara) 

G 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

870 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12.- Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988) (S. 

Sayısı: 870) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın 
Hayati Korkmaz'a aittir. 

Buyurun Sayın Korkmaz. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA HAYATİ KORKMAZ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, sıra sayısı 870 olan Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısının geneli 

üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; söz
lerime başlarken Divanı ve Genel Kurulu Grubum ve şahsım adına selamlıyorum. 

1985 yılında, 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılarak Katma Değer Vergisi uygulamaya 
konulmuştur. Bu önemli çalışmadan sonra dolaylı vergiler alanında yapılan en önemli mevzuat 
çalışması görüşmeye başladığımız kanun tasarısıdır. 6 Mart 1995 tarihinde Türkiye ile Avrupa Bir
liği arasında Ankara Anlaşması imzalanmış, Katma Protokole dayanarak 1/95 sayılı karar alınmış 
ve 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliğiyle gümrük birliği gerçekleştirilmiştir. Bu anlaş
mayla, dolaylı vergiler alanında sadece ayırımcılık yapmama ilkesine uymamız yeterliydi; ancak, 
1999 yılında, Helsinki Zirvesinde, ülkemizin Avrupa Birliğine aday adaylığının kabul edilmesiyle 
ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda, çeşitli alanlardaki mevzuatımızı uyumlu hale 
getirme yanında, vergi mevzuatımızı da uyumlu hale getirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

57 nci hükümet, Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacına yönelik taahhütlerimize, kısa ve or
ta vadeli bir takvimle, hazırladığı Ulusal Programda yer vermiştir. Özel Tüketim Vergisi bunlardan 
birisi olup, uygulanmasıyla, tam üyeliğe hazırlık sürecinde ilerleme kaydedilmiş olacaktır. Avrupa 
Birliği mevzuatına uyumlu hale gelerek, Özel Tüketim Vergisiyle, imalat, ithalat veya ilk iktisap 
aşamasında sayısı sınırlı tutulan bazı mallara ek bir dolaylı vergi uygulanarak daha yüksek oranda 
vergilenen mallar kapsamı oluşturulmuştur. 

Kanun tasarısıyla ihdas edilen Özel Tüketim Vergisi, belirli ve az sayıda mal grubundan gelir 
toplama ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarını yönlendirmeye yönelik genel tüketim vergileri 
dışında öngörülen bir vergi şeklidir. Bu vergiyle, dolaylı vergi alanında çok büyük bir sadeleştirme 
sağlanacak ve 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kaldırılacaktır. 
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özel Tüketim Vergisi uygulamasına geçilirken, yürürlükten kaldırılan vergi, harç, fon ve pay
ların oluşturduğu vergi gelirinin mümkün mertebe korunarak, aynen elde edilmesi amaçlanmış ve 
ek vergi doğurmayacak oranların tespitine özen gösterilmiştir. Hükümetin uygulamakta olduğu 
program nedeniyle, vergi kayıplarını göze almamasını doğal karşılayabiliriz; ancak, uygulanan özel 
Tüketim Vergisi oranlarının kendimize örnek aldığımız Avrupa Birliği ülkelerine göre yüksek ol
duğu da bir gerçektir. Kapsama giren malların yaklaşık 220 çeşitle sınırlı olması ve yaklaşık 1 500 
mükellefi ilgilendirmesi nedeniyle, yönetimi ve denetimi son derece kolay olan bu vergi türü, aslın
da, hasılat açısından önemli bir paya sahiptir. 2002 rakamlarıyla, vergi gelirlerinin yüzde 22'sini 
oluşturuyor olması, gelirler açısından ne denli önemli olduğunun da açık bir göstergesidir. 

Ayrıca, özel vergi kapsamına giren bazı ürünlerin, beyaz eşya örneği gibi, lüks sayılması da 
yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle, hükümetin uygulamakta olduğu program hedefine ulaştığı oran
da, toplumun günlük yaşamında vazgeçilmez olarak kullanmakta olduğu ürünlerin özel Tüketim 
Vergisi oranlan tedricî olarak indirilmeli ve zaman içerisinde sıfıra kadar düşürülmelidir. Diğer 
ürünlerin oranlan da, aynı şekilde, zaman içerisinde makul seviyeye düşürmek için gerekli çalış
malar yapılmalıdır. Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısıyla, hükümetlere bu tür çalışmaları yapma 
esnekliği verilmektedir. 

Yine, bazı ürünlerin vergi oranlanna baktığımızda, lüks olma özelliğine göre dengesizlikler 
göze çarpmaktadır. Bu konuda, kamuoyunun eleştirilerine mahal vermeyecek şekilde, zaman 
içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel Tüketim Vergisi uygulanan mallar dört ana listede 
sınıflandırmıştır. (I) sayılı listede petrol ürünleri yer almaktadır. Tasarıyla, tecil-terkin uygulama 
olanağı sağlandığından, solvent türevlerini kullanan sanayiciler için ek yük getirilmemiş olacaktır. 
Yine, tasanyla, solvent türevlerinin akaryakıt ürünleriyle karıştırılmasını önleyen tedbirler getiril
mektedir. 

(II) sayılı listede motorlu araçlar yer almaktadır. Yasa tasarısıyla bazı yeni kolaylıklar ve 
yenilikler getirilmektedir. Taşıt Alım Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi, Çevre Fonu, Trafik Tescil Har
cı, Eğitime Katkı Payı ve özel İşlem Vergisi kaldırılarak, yerine tek bir vergi getirilmektedir. 

Bugün geçerli olan mevzuata göre, net ağırlık, istiap haddi, yaş, motor gücü ve lüks kriterlerine 
göre nispî ve maktu vergiler uygulanmaktadır. Yeni tasarıya göre, motor silindir hacmi esas alınarak 
nispî vergi uygulanmaktadır. Vergileme, değer esasına göre yapılacağından, rekabet eşitsizliğini 
sona erdirecektir. 

Yeni uygulamayla, vergilerin her yılın başında artması gibi bir sorun olmayacağından, vergi 
dairelerindeki yığılma ve yıl sonu ile yıl başı arasındaki arz-talep farklılıkları ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Yine, özel Tüketim Vergisinin araçların ilk iktisabında uygulanacak olması nedeniyle, ikinci 
elde vergi olmayacaktır. Bu da, tescil kayıtlarının gerçek durumu yansıtmasını kolaylaştıracaktır. 

Binek otomobillerde net ağırlık yerine silindir hacminin referans olarak alınması olumlu bir 
aşamadır; ancak, gelişmiş motorlarda, sıkıştırmalı hava kullanımı ve tork motorlarıyla, daha yüksek 
güç üretilmesi olanaklı hale gelmiştir. Dizel motorlarda ise, birim hacim başına elde edilen gücün 
benzinli motorlara göre daha düşük olduğu bilinmektedir. Tasarıya göre, gelişmiş benzinli motor 
kullanan araçların lehine ve dizel motorlu araçların aleyhine bir durum ortaya çıkması söz 
konusudur. 
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(III) sayılı listede ise, tütün mamulleri ve alkollü içkiler yer almaktadır. Bu ürünlerden de alın
makta olan 7 ayrı vergi, fon ve pay, tasarıyla ortadan kaldırılmaktadır. Tek bir vergiyle, vergi kay
bına müsait yapı ve karmaşık muhasebe sistemi ortadan kaldırılmaktadır. Bu listedeki ürünlere uy
gulanacak vergi oranlannı belirleme yöntemiyle, Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlanmış 
olacağı gibi, belirlenecek vergi oranlarıyla, toplumun sağlığı açısından önem taşıyan bu ürünlerin 
tüketimi de belli oranda kontrol altına alınmış olacaktır. 

(IV) sayılı listede ise, yüksek oranda KDV'ye tabi mallar bulunmaktadır. Halen yüzde 26 ve 
yüzde 40 oranlarında KDV'ye tabi olan bu mallar bu kapsamdadır. Yüksek oranda KDV oranı, 
kayıtdışılığı körüklemektedir. Bunun yerine imalat veya ithalat aşamasında bir defa alınacak Özel 
Tüketim Vergisiyle hem KDV oran sayısı 5'ten 3'e inmiş olacak hem de kayıtdışılığın önüne geçil
miş olacaktır. Bu listede yer alan ürünlerin çoğu, toplumun günlük yaşamına girmiştir. Bu nedenle, 
indirime gidildiğinde bu listeden başlanmalıdır. 

Tasarı, bu listedeki ürünlerin vergi oranlannı artırma hakkını, diğer mallardan farklı olarak, 
Bakanlar Kuruluna vermemektedir; tasarı, bu mallar için, oranı sadece sıfıra kadar düşürme hakkını 
vermektedir. 

Mevcut sistemde vergi, fon ve paylardan, kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılmaktadır. 
Mükelleflerce ve vergi dairelerince çeşitli hesaplara ve kurumlara ayrı paylar ayrılmaktadır. Bu pay
lar birbirinin matrahına girdiğinden dolayı, karmaşık bir hesaplama şekli sonunda ortaya çıkan 
denetlenmesi zor durum sebebiyle, ciddî vergi kayıpları söz konusudur. Yeni tasarı ile, hepsi bir 
havuzda toplanacak ve buradan ilgili kurum ve kuruluşlara pay aktarılacaktır. Bu, sadelik ve şeffaf
lık açısından son derece olumlu bir yaklaşımdır; ancak, devredilen bu harcamaların bütçedışı kul
lanıma açık olması önemli bir sorundur. Tasarı ile bu harcamaların bütçe dahilinde yapılmasını 
mümkün kılmak olasıdır. Dileğimiz, hükümetin, bu gelirlerin harcamasını 2003 yılı bütçesi içine al
ması ve bütçe birliği ilkesine uymasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, görüşmekte olduğumuz bu önemli tasarının yasalaşmasına destek 
vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yasamızın, ülkemize ve toplumumuza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Sözlerime son verirken, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
Gruplar adına son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Hasan 

Çalış. 
Buyurunuz Sayın Çalış. 
MHP GRUBU ADINA HASAN ÇALIŞ (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısını görüşmemiz nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, 1995 yılında ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği Anlaşması 
yapılmıştır. 1996 yılı başından itibaren de bu anlaşma yürürlüğe girmiştir. O günden bugüne, Güm
rük Birliği Anlaşmasıyla ilgili olarak olumlu ve olumsuz muhtelif görüşler ileri sürülmüştür. Olum
lu görüşler ileri sürenler, sanayimizde, ticaretimizde, tarımımızda, hayvancılığımızda hızlı geliş
meler olacağını, hızlı kalkınacağımızı; Avrupa bilim ve teknolojisinden daha hızlı istifade 
edeceğimizi ve hızla Avrupa ailesine dahil olacağımızı düşünmüş ve bu anlaşmanın gerçekten cid-
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dî bir olay olduğunu, ciddî bir aşama olduğunu dile getirmiştir. Aleyhinde düşünenler ise, bu anlaş
mayla, ülkemizin tarımında, sanayiinde, ticaretinde sıkıntılar olacağını dile getirmiş. Nitekim, aynı 
görüş sahipleri, Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında her geçen gün büyüyen, yapılan bazı hesaplara 
göre 56 milyar dolan bulan açığın -ticaret hacmindeki açığın- bu anlaşmanın yapılışında gözden 
kaçan bazı hususlara bağlı olduğunu düşünmektedirler. 

Ben, buradan, bütün arkadaşlarıma şu çağrıda bulunmak istiyorum: Bu meseleyi, iktidar 
meselesi-muhalefet meselesi, eski yönetim-yeni yönetim meselesi, eski hükümet-yeni hükümet 
meselesi gibi görmeyip, millî bir mesele olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Devletimizin kayıtları ortadadır; bilim adamlarının bilim ölçülerine koyduğu kurallar da or
tadadır. Gerçekten, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak ülkemizin millî çıkarları doğrultusunda bir tedbir 
almamız gerekiyorsa, Avrupa Birliğinin bize karşı yerine getirmediği taahhütler neler ise, bizim de 
yerine getiremediğimiz taahhütler neler ise, bunları bir bir tartıp, bugün itibariyle, Avrupa Birliği ile 
Gümrük Birliği Anlaşmamızın bazı maddelerini yeniden tartışmamız, yeniden gözden geçirmemiz 
gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Gümrük Birliği 
Anlaşmamızın ayaklarından birisi de, özel Tüketim Vergisinin hayata geçirilmesiydi. Nitekim, 
günün hükümeti gerekli çalışmaları yaparak, bu kanun tasarısını 1996 yılında hazırlıyor, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderiyor, Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılıyor; geneli üzerindeki tar
tışmalardan bir türlü maddelerine geçilemiyor ve görüşülmesine ara veriliyor. O günden bugüne 
aradan altı yıl geçiyor. Nitekim, komisyon aşamasından Genel Kurul aşamasına getirmiş 
bulunuyoruz. 

Gerçekten, özel Tüketim Vergisinin olumlu yönlerini göz önüne aldığımız zaman, altı yılı kay
betmiş oluyoruz. Keşke, o günkü arkadaşlarımız, bu yasayı altı yıl önce çıkarmış olsalardı, biz, al
tı yıldan bu yana, bu yasanın eksiklikleriyle, vergi sistemimizin yıllardan beri devam eden eksiklik
leriyle uğraşsaydık diye düşünüyorum. 

Nitekim, son konuşmacı olmam hasebiyle, partilerimiz adına çıkan bütün konuşmacılarımı da 
dinleme imkânım oldu. Gördük ki, temelde, bu yasanın hayata geçirilmesine hiçbir partimiz karşı 
değil; ama, arkadaşlarımızın haklı olarak serzenişte bulunduğu vergi sistemimizin sakatlıkları, ver
gi sistemimizin kronik hastalığı, bu üç yılın hastalığı değildir. Bu hastalık, üç yıl önce de vardı, beş 
yıl önce de vardı -hepimiz beraber yaşadık- on yıl önce de vardı. Bu, ülkemizin ciddî bir has
talığıdır. Bu hastalığı peyderpey tedavi etmek, ortadan kaldırmak -bunu millî bir mesele olarak 
görerek, parti ayırımı gözetmeden- bütün vekillerin, bütün yetkililerin, bütün hükümetlerin 
görevidir diye düşünüyorum. Nitekim, bu düşünceyle, konuşmacı arkadaşlarımın tavrından da an
ladığım kadarıyla, herhalde, Avrupa Birliği ile entegrasyonumuzu hızlandıracak olan ve vergi sis
temimizdeki uyumu biraz daha rahatlatarak Avrupa Birliği yönündeki adımımızı hızlandıracak olan 
özel Tüketim Vergisi Yasasının çıkarılmasında değerli muhalefet yetkilisi arkadaşlarımız da olum
lu muhalefet yapacaklardır. Bu, gerçekten, 21 inci Dönem uzlaşma kültürü sonucu Meclisin yaptığı 
güzel ve yeni icraatlardan biri olarak eski icraatlara ilave edilecektir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 1999 yılında, Avrupa Birliğinin Helsinki'de yaptığı top
lantıda, ülkemiz, Birliğe aday adayı olarak kabul edildi. Daha sonra da 24.3.2001 tarih ve 24352 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Avrupa Birliği Müktesebatının üst-
lenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile 2002 yılı içerisinde Özel Tüketim Vergisi Yasasının 
hayata geçirileceği taahhüdünde bulunulmuştu. Bu taahhüdümüzü; yani, 1995 yılında im-
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zaladığımız, 1996 yılında hayata geçen Gümrük Birliği Anlaşmasında da bulunduğumuzu göz 
önüne alırsak, gerçekten, önemli bir eksiklik ortadan kaldırılmış olacaktır. Nitekim, hükümetimizin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif ettiği kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonumuzda 
görüşülmüş ve Genel Kurul aşamasında da hızla ilerlemektedir. 

21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 57 nci cumhuriyet hükümetinin bu dönemde 
hayata geçirdiği çok ciddî kanunlarımız ve Anayasamızda yaptığı çok ciddî değişikliklerin içerisin
de bu yasanın da yer alması, gerçekten, bu dönemin milletvekilleri ve 57 nci cumhuriyet hükümeti 
için gurur vesilesi olacaktır. 

Bu Meclis, hepimizin bildiği gibi, geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman çok hızlı çalışmış, yıl
lardır çıkarılamayan yasaları çıkarmış, boşlukları doldurmuş, bu yönüyle tarihe geçmiştir; ama, 
basın ve kamuoyu aracılığıyla ve muhtelif yollarla da, sanki linç edilircisine, hak etmediği kadar 
-iktidarıyla, muhalefetiyle- saldırıya uğramıştır. Gerçekten, hepimize bir görev düşmektedir: Bu 
Meclisin itibarını yükseltmek, milletimizin itibarını yükseltmektir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye bu açıdan bakmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Çağdaş bir vergi sistemi, devletin ihtiyacı olan geliri düzenli olarak sağlayan, gelir dağılımın

da adaleti göz önünde tutan, tarafsızlık ilkesinden ayrılmayan, gelir dağılımının iyileşmesini ve 
ekonomide büyümeyi sağlayan, teşvik eden, basit, anlaşılabilir, ödeme gücü ilkesine dayalı, vergi 
toplama maliyetini ise mümkün olduğunca asgarîye indiren bir sistem olmalıdır. Bu çerçeveden 
baktığımız zaman, değerli arkadaşlarım, gerçekten, Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısıyla ve 
bunu hayata geçirdiğimiz zaman, bu kanunla, Avrupa Birliği yolunda ciddî adımlardan birini daha 
atmış olacağız. 

Yine, 210 adet ürün 4 grupta toplanarak, bunlardan tek aşamada bir defa vergi alınması yoluna 
gidilmektedir ve bu verginin toplam hacmi -biraz önce konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttiği 
gibi- topladığımız bütün vergiler içerisinde yüzde 22'si civarındadır. Bunu göz önüne aldığımız 
zaman ve mükellefin de 1 500 kişi gibi sınırlı sayıda olduğunu düşündüğümüz zaman, gerçekten, 
yapılan işin önemi daha da iyi kavranacaktır. 

Yine, değişik aşamalarda alınan 16 adet vergi, fon, harç gibi mükelleften çıkan paralar, tek 
aşamada, bir defada alınmak suretiyle, vergiyi tekrar vergilendirmek gibi yanlış uygulamaların yolu 
kesilmiş oluyor. Düşünün ki, bu uygulamayla, 16 defa kuyruğa girmekten kurtulacaksınız, 16 defa 
kırtasiyeyle uğraşmaktan kurtulacaksınız, zaman kaybınız onaltıda l'e düşecek. Kısacası, gerçek
ten, bunu, Türkiye genelindeki insanların o günkü vergi kuyruklarında geçirdiği zaman açısından 
göz önüne aldığımız zaman, yapılan işlem doğru bir işlemdir. 

Yine, ikinci el ürünlerden verginin kaldırılması -özellikle otomotivde- ekonomimize bir can
lılık getirecektir. Bir tek ürünü üretiyorsunuz -bir otomobili- her el değiştirdikçe yeniden vergi 
veriliyor, yeniden vergi veriliyor; haliyle, bu, maliyetin üzerinde yeni şişmelere sebep oluyor ve 
vergi üzerinden vergi almış oluyorsunuz. Yine, bu yasayla getirilen önemli kolaylıklardan birisi de 
değerli arkadaşlarım, vergi üzerinden, tekrar, KDV ile bir daha vergi alınmasının yolunu da kapat
mış oluyor; bu da güzel yönlerinden birisi. 

Gerçekten, bu yeni sistemle, kayıplar ve kaçaklar ve kayıtdışılığın asgariye indirilmesi amaç
lanmıştır. Ayrıca, eski vergilerin dışında, mükellefe yeni bir vergi yükü getirilmemiştir. Özellikle, 
solvent ürünleri dediğimiz ürünlere, sanayide, yani, amacına uygun yerde kullanıldığı zaman yeni 
bir vergi getirilmemesi; ama, özellikle araçlarımızda kullandığımız yakıtların içerisine karıştırılarak 
kullanıldığı zaman haksız bir kazanca sebep olduğunu, haksız vergi kaçağına sebep olduğunu göz 
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önüne aldığımız zaman, bir haksızlığı da ortadan kaldırmaktadır. Bu yolla da, hem ekonomi teşvik 
edilmekte hem de araçlarımızın ekonomik ömrünün kısalmasında ve araçlarımızda tamiri zor hasar
ların meydana gelmesinin önlenmesi açısından da önemli bir iş yapılmış oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu dört gruba ayrılan özel Tüketim Vergisiyle ilgili listeleri in
celediğimiz zaman, gerçekten, bazı sektörlerin teşvik edildiğini görüyoruz. Nedir bu sektörler; 
turizm teşvik ediliyor, KOBt'ler bir nebze teşvik ediliyor. Neyle teşvik ediliyor; işte, bu solvent 
ürünleri; efendim, burada kullanılacak makineler, kullanılacak araçlar -bunlarla taşımacılık sistemi 
teşvik ediliyor- bunun gibi, incelediğiniz zaman, pek çok alanda teşvik olduğunu, bu amacıyla da 
iyi bir vergi sisteminin ruhuna uygun olduğunu görüyoruz. Tabiî, burada gördüğümüz bir husus 
daha var ki, o da, şurada iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin yüreğinde gerçekten bir sızı olan, dar-
gelirlinin ağır vergi yüküdür; ancak, bu vergi yükü, ne bugünün eseridir ne beş yıl öncesinin 
eseridir; bu, uzun yıllardan beri devam eden, biraz önce de belirttiğim çok ciddî bir hastalığımızdır. 
Bunun ortadan kaldırılabilmesi için, gerçekten, üreten bir ekonomiyi ve 65 000 000 nüfusumuz 
içerisinde beyin kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını kullanan insanları, mevcut gövdelerimizin 
içerisindeki beyin kapasitemizi daha fazla kullanabilecek yeni sistemler geliştirmemiz gerekir. 
Kısaca, gayri safî milî hâsılamızı, tablolarına baktığımız zaman özendiğimiz Avrupa'nın, Uzak
doğu'nun, Amerikanın muhtelif ülkelerinin 15 000, 20 000, 25 000 dolarları seviyesine yükselt
tiğimiz zaman hallolabilecek problemlerdir. 

Tabiî, bu problemleri hep beraber halledeceğiz. Bu problemleri halletmek yerine, iktidar olun
ca "ak" dediğimize, muhalefet olunca "kara" dersek; efendim, muhalefet olunca iktidarken 
"ak"dediğimize "kara"dersek, böyle bir anlayış belki sandıkta üç beş oy artırabilir, ama, ülkeye bir 
şey kazandırmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülke hepimizin; Türkiye hepimizin; gidecek bir yerimiz yok. Tür
kiye'nin dünyada sözü sayılır bir ülke olmasında, Birleşmiş Milletlerde veto hakkı olan bir ülke ol
masında, gayri safî millî hâsılası 25 000 dolarda, 30 000 dolarda olmasında, hepimizin faydası var
dır. Elimizde imkânlarımız olmadığı sürece, sıkıntıların bazısını gidermek zor olacaktır. 

Bütün bu duygularla şunu diyorum: Değerli arkadaşlarım, çok çalışmamız lazım; iktidarıyla, 
muhalefetiyle, milletvekiliyle, işçisiyle, köylüsüyle, mühendisiyle, fabrikatörüyle "ben Türk'üm, 
Türkiyeliyim" diyen herkesin, bugün aldığı her nefesten, bugün harcadığı her 25 kuruştan, yarın, 
öbür tarafta hesap vereceğini düşünerek, sorumluluk anlayışıyla çalışması gerekiyor. 

Bu duygularla, hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve bu yasanın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Çalış. 
Sayın milletvekilleri, 27.5.2002 tarihinde, Şadan Şimşek, Aslan Polat ve Masum Türker ar

kadaşlarım, aynı saatte, 15.20'de müracaat etmişler. Bu üç arkadaşımdan sadece ikisi şahısları adına 
konuşma hakkına sahip. Her üçü de konuşma arzusunu tekrarlıyorsa, kura usulüne başvurmak 
durumundayım. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, benim yok mu?.. 

BAŞKAN - Sizin, başka bir saatte, başka bir grupla var. 
Üç arkadaşım da konuşma arzusunda ısrarlı mı? 
Sayın Şimşek, Sayın Türker?.. Kura çekeceğim. 
ŞADAN ŞİMŞEK (Edirne) - Evet, çekelim. 
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NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, kura çekin. 
BAŞKAN - Peki. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - DSPliler konuşmasın! 
BAŞKAN - Şadan Şimşek arkadaşım, birinci olarak konuşacak. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - İktidar partileri niye konuşuyor?! 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, biri iktidardan, biri muhalefetten... 
BAŞKAN - Aslan Polat... 
Evet, iki arkadaşım konuşacak, birinci konuşmacı Sayın Şimşek'ti. 
Şahsı adına, Edirne Milletvekili Şadan Şimşek; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ŞADAN ŞİMŞEK (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 870 sıra sayılı Özel Tüketim .Vergisi Kanunu Tasarısı 

üzerinde söz almış bulunuyorum; öncelikle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, küreselleşen bir dünyada, ulusal ve uluslararası rekabet ortamının belir

lediği, kendine özgü ölçütler altında şekillenen piyasa ekonomisinin yerleşmeye başladığı günümüz 
koşullarında, ticaretin oluşumu ve işleyişinin de rekabet koşulları altında, saydam bir yapıda oluş
masının sağlanması kaçınılmaz bir gerçek ve zorunluluk olarak kendini göstermektedir. 

Bir gerçek var ki, o da, Türkiye ekonomisinin, yaklaşık çeyrek asırdan beri, kronik bir enflas
yon, artan kamu açıkları, dalgalı büyüme yapısı ve istikrarsız bir görünüm arz ettiğidir. Bu güzel ül
kemiz, çok büyük badireler atlatarak bugünlere gelmiştir; çünkü, iç ve dış kaynaklar üretime yön
lendirilmek yerine, rantiyecilere ve seçim ekonomisine harcanmış, düz giden ekonomi tersine çev
rilmiş, bazı yandaşlar zengin edilerek, milletin parası heba olmuştur. Bu hebanın etkisi günümüzde 
hâlâ devam etmektedir. Bütçemizin önemli bir kısmı, o zamandan başlanan ve katlanarak bugünlere 
ulaşan faizlere gitmiş ve gitmektedir. 

Bakın, bugün kiminle konuşursanız konuşun, şu sözleri işitirsiniz: "Bizler, geçmişte 'beyaz 
sayfa açıyoruz' siyasetiyle çok uyutulduk. Biz, topyekûn kalkınma istiyoruz. Biz, sadece muhalefet, 
sadece eleştiri istemiyoruz; çözüm önerilerini de görmek, duymak istiyoruz" denilmektedir. Herkes 
böyle düşünür ve toplumun her kesiminde destek var iken, iyiniyetli bir istikrar ve enflasyonla 
mücadele programı uygulanmaya başlandı; ama, arzulandığı gibi yürümedi. Çünkü, bu ülkede enf-
lasyonist ortamda beslenen, gelişip, serpilen bir çıkar grubunun olduğu aşikârdır. Nitekim, bu men-
faatçılar, bugün gelinen ara dönemde amaçlarına nispeten ulaşmışlardır; yani bazı güçler ülkemizin 
geleceğine çok büyük bir taş koyarak engel olmaya çalışmaktadırlar. Bu enflasyonist çıkar grupları, 
hükümetimizin, bu programa destek veren, ülkesini seven, geleceğine sahip çıkan, başta halkımız 
olup, sivil demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının azmini yenmeyi başaramayacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, bugün görüşmesine başlayacağımız ve kısa adı ÖTV olan Özel 
Tüketim Vergisi, Avrupa Birliğiyle 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşmasına göre, 1996 
yılından beri çıkarılması gereken bir yasadır. 

Gümrük birliğinin bu zamana kadar nimetlerinden faydalanamadık; ancak, külfetlerine katlan
dık. Gümrük birliğinin ülkemize yaklaşık maliyetinin 80 milyar dolar olduğu, artık, işadamları, 
meslek odaları ve sivil demokratik kitle örgütleri tarafından söylenilmektedir. Her zaman olduğu 
gibi, bu yasa da 57 nci hükümetimize nasip olmuştur. Çünkü, 57 nci hükümet hiçbir hükümetin 
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çıkaramayacağı yasaları çıkarma başarısını göstermekle, hızla, ülkemiz önünde ekonomik engel teş
kil eden unsurları aşmaya çalışmaktadır. 

Ülkemiz çok zor bir dönemden geçmektedir. Bu dönemde, ülkemizin her ferdine büyük görev 
ve sorumluluk düşmektedir. Ülkemiz ekonomisini zora sokmayan önlemlerle birlikte, işçimize, es
nafımıza ve memurumuza gerekli desteği sağlamak, köylümüze ve çiftçimize hak ettiği tabanfıyatı 
verebilmek için çok akıllıca çalışmalıyız. 

İşletmelerin karşılaştıkları sorunlardan birisinin finansman olduğu gerçektir. Özellikle küçük 
işletmelerin kuruluş aşamasında başlayan finansal sorunu, kuruluş sonrasında da kendini hissettir
mekte, işletmelerin çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 

Biliyorsunuz, bankacılık sektörü sıfır risk ile çalışmakta ve elini taşın altına koymayı aklının 
ucundan bile geçirmemektedir; yani, kredi verme konusunda isteksiz davranış sergilemektedir, ver
dikleri kısıtlı sayıda kredi ise, projelere değil, karşılık gösterilen ipoteklere verilmektedir. 

Ülkemizde, küçük işletmelere sağlanan finansal desteklerin çoğu kamu kaynaklıdır. Kredilen-
dirmede bu kesimin yararlanabileceği en önemli kuruluş Halk Bankasıdır; ancak, hizmet götürülen 
kesim geniş, kaynaklar kısıtlı olunca, kredilerin limitleri oldukça düşük seviyede kalmaktadır. 

Küçük işletmelerin karşılaştıkları güçlüklerden birisi de vergi sistemidir. Küçük işletmeler 
açısından ele alındığında, vergi sistemi oldukça karmaşıktır; vergi, fon ve harçların sayısı oldukça 
fazladır. Küçük işletmeler için vergi mevzuatları, içinden çıkılması zor ve fevkalade karmaşık bir 
yapıdadır. Gelir idaresi, vergi idaresi olarak, daha basit bir hale getirilmesi, vergilendirmenin belli 
bir gruba değil tabana yayılması, vergi adedi çok fazla ve karmaşık olan malî sistemin sadeleştiril
mesi gereklidir. 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, küçük işletmeler, kendilerine yönelik olarak yapılan tüm 
karamsar tahminler ve çektikleri güçlüklere rağmen, sayısal, ekonomik ve politik açıdan önem 
kazanarak, sistemdeki varlıklarını kabul ettirmişlerdir; çünkü, küçük işletmeler, büyük işletmelerin 
başaramayacakları işlevleri yerine getirdiklerinden, mevcut sistem içerisinde varlıklarını sürdür
mektedirler. 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: 21 inci Yüzyılın sosyoekonomik, hatta 
politik sistemi olarak kabul edilen küreselleşme, yerel olmayan, üretim ve tüketimin dünya 
düzeninin uluslarüstü kuruluşlar tarafından denetlendiği, kuralların uluslaraüstü anlayışla çalıştığı 
bir sistemi ifade etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, görüşmeye başlanacak özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısıyla, 
dolaylı vergide basitlik ilkesi sağlanacaktır; 16 vergi, harç, fon ve pay uygulamadan kaldırılarak, tek 
bir vergi başlığı altında toplanacak; Maliye Bakanımız Sayın Sümer Oral'ın her platformda söy
lediği gibi, ilave bir vergi yükü doğmayacaktır. 

Katma Değer Vergisinin yanı sıra, ithalat, imalat veya ilk iktisap aşamasında, kapsama giren 
her mala bir kez uygulanmak üzere tek bir vergi oranı tespit edilecektir. 

Yasayla, Avrupa Birliği vergi sisteminde olmayan Ek Vergi ile Ek Taşıt Alım Vergisi uy
gulamalarının yürürlükten kaldırılması sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, biz, ülke olarak, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişi sağ
lamalıyız; yani, sadece parasıyla para kazanan değil, üreten, ürettiğini işleyerek değerlendiren bir 
ekonomik ortama ihtiyacımız var. 
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Ayrıca, bölgesel ekonomik-sosyal konseyler oluşturularak, sorunların bölgesel bazda değerlen
dirilmesi, çözülmesi gereklidir. 

Artık, toplumumuzun sorunlarına çözüm önerileri getirmek yerine, belli başlı kalıplaşmış söz
lerin arkasına sığınarak bir yerlere varılamayacağı çok açık bir gerçektir. 

Bizler, yeni huzursuzlukların yaşanmaması için, tarihî sorumluluğumuzun bilincinde olarak, 
sorunları, demokrasinin, parlamenter rejimin ve piyasa ekonomisinin kuralları içinde, iç ve dış kay
nakları akıllıca kullanarak çözmek için mücadele etmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, özel Tüketim Vergisi Kanununun ülkemize ve Maliye Bakanlığına 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şimşek. 

Efendim, şimdi de, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Bakanım. 
MALÎYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlerin 

tasvibiyle vergi sistemimizin içerisine girecek olan Özel Tüketim Vergisinin geneli üzerinde grup
lar adına, grup sözcüsü değerli arkadaşlarım değerlendirmeler yaptılar; hepsine teker teker teşekkür 
ediyorum. 

Esas itibariyle, Özel Tüketim Vergisi, yeni bir vergi olarak ele alınmaması gerekir. Zaman 
zaman, gerek Parlamentoda gerekse Parlamento dışında, âdeta yeni bir vergi, ilave bir vergi yükü 
geliyor şeklinde algılanacak açıklamalara rastlanıyor. Bu, esas itibariyle, kesinlikle yeni bir vergi 
değildir, mevcut 16 adet vergi paylarını ve fonları bir çatı altında toplayan bir düzenlemedir. Esas 
itibariyle, sadece belirli mal gruplarının vergilendirildiği, tek aşamalı, az sayıda yükümlüsü olan 
-bu son derece önemli- yönetimi kolay bir vergi yapısına sahiptir. 

Dolaylı vergilerde bir sadeleştirme meydana getirmektedir. Bilindiği gibi, 1985 yılında 
getirilen Katma Değer Vergisi, bu alanda ilk reformdu, ciddî bir düzenlemeydi. Orada, 8 adet dolay
lı vergi bir çatı altında toplanmıştı. Ondan sonra, bu, dolaylı vergiler alanında yapılan ikinci düzen
lemedir. Böylece, dolaylı vergilerde bir sadeleşmeyi ve bürokrasiyi azaltan bir sistemdir; Ayrıca, 
Avrupa Birliğiyle uyum sağlayan bir vergidir. 

Zaman zaman, değerli arkadaşlarımız, bu vergiyle ilgili olarak "Avrupa Birliğinin bir direk
tifidir" şeklinde ifadelerde bulundular. Bu direktifin, bir emir veya bir talimat şeklinde kesinlikle al
gılanmaması gerekir. Avrupa Birliği, 15 ülkeden meydana gelmektedir. Onun birtakım ilkeleri, ül
keler bakımından, bir yerde, direktif şeklinde ifade edilir; yoksa, bir talimat veya bir emir anlamına 
gelmez. Şimdi, Avrupa Birliği bünyesinde 15 ülke var. O üye ülkeler belli ilkelere uymak zorunda. 
Eğer uymazsa, Brüksel, Komisyon veya Avrupa Birliği uyarıda bulunabilir. Bu, hiçbir zaman, bir 
direktif, talimat değil, bir anlaşmanın sonucudur. Nitekim, para birimini oluşturan üyelerin bütçe 
açıklan, eğer, gayri safî millî hâsılanın yüzde 3'ünü aşıyorsa, uyarıda da bulunuyor. Nitekim, bugün, 
Avrupa Birliğinde de bu, bir iki ülke için söz konusudur; ama, kesinlikle talimat olarak alınmaması 
lazım, onların terminolojisidir. 

Dolaylı vergilerde sadeleştirme olduğunu ifade etmiştim. 16 vergi, harç, fon ve pay yerine tek 
bir vergi çıkıyor. Dolaylı vergiler, karmaşık bir yapıdan sade bir yapıya kavuşuyor. Ayrıca, saydam 
bir vergi yapısı söz konusudur. Tek aşamada uygulanacak; yani, imalat veya ithalat aşamasında bir 
kez alınacak ve toplam 210 çeşit mal grubu, madde, bu verginin kapsamına girecektir. Biraz evvel, 
yükümlüsü, sorumlusu, mükellefinin az olduğunu söylemiştim. Tüm Türkiye'de 1 500 civarında bir 
mükellefi olacak; böylece, yönetimi de daha kolay bir hal alacaktır. 
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Bu özel tüketim vergisinin çatısı altında toplanacak vergilerin büyüklüğü, tüm vergilerin yüz
de 20'si civarında, yüzde 22'sine tekabül etmektedir. Bunun içerisinde de en büyük pay akaryakıt; 
yani, petrol ürünlerinden alınan vergiler olacaktır. 

Burada 4 tane liste var, bu listelerde de çeşitli mallar var. (I) sayılı liste ayrıca iki tabloya ay
rılmış durumda; birisi petrol ürünleri, diğer solventler. (II) sayılı listede motorlu taşıtlar, (III) sayılı 
listede alkollü içkiler, sigaralar ve (IV) sayılı listede de yüksek oranlı, yükseltilmiş oranlı Katma 
Değer Vergisine tabi mallar var. 

Sektör itibariyle ve geneli itibariyle kesinlikle ilave bir vergi getirilmemektedir; ama, sistem 
değişikliği nedeniyle -sektörde değişmemekle beraber- bazı mallarda biraz daha az, bazı mallarda 
biraz daha fazla olabilir. Bu, sistem dolayısıyla, özellikle (II) sayılı listedeki otomobillerde ve biraz, 
alkollü içkilerde olabilir; ama, sektör itibariyle ve geneli itibariyle herhangi bir ilave vergi yoktur. 
Bunun altını çizmek istiyorum. Her iki konuda da; yani, bu vergiyle ilgili bu tablolarda yer alan mal
larla ilgili olarak, ilgili sektörlerle uzun görüşmelerden sonra nihaî tablolar meydana getirilmiştir. 

Bazı arkadaşlarımız tarafından, Bakanlar Kuruluna yetkiler verildiğini ve bu yetkilerle bunun 
artırılabileceği söyleniyor. Kesinlikle böyle bir düşünce yok. Halen yürürlükte olan vergi yasalarıy
la Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin en asgarileri buradadır. Bir 4 kat vardır, o da sadece alkol
lü içkilerle ilgilidir. Onun da amacı, mevcut vergi yükünü artırmak değil, sistemde bir değişiklik 
düşünüldüğü zaman kullanmaktır; o amaçla getirilmiştir, kesinlikle artırma amacı taştnmamaktadır. 

Tasarının en önemli unsurlarından birisi, ikinci el motorlu taşıt iktisapları vergiden muaf tutul
maktadır; yani, bir vergi ödemeyecektir ikinci el taşıt iktisap eden kişiler. Mevcut mevzuata göre 
bunlar Taşıt Alım Vergisine tabi olduğu için, çok kez tescil işlemleri yapılmıyor ve hukukî durum
dan uzak fiilî durumlar oluyor. Böylece, bunlar ortadan kaldırılacak; yani, ikinci el iktisaplarında 
herhangi bir vergi yok. 

Ayrıca, bilindiği gibi, mevcut uygulamada, traktörlerde, ilk iktisapta -ikinci değil, ilk iktisap
ta- belli bir Taşıt Alım Vergisi ve birtakım fonlar alınıyordu. Özel tüketim vergisiyle, traktörler 
üzerinden alınan bütün vergiler kaldırılmıştır; traktör iktisaplarında, kesinlikle, herhangi bir vergi 
alınmayacaktır. 

Arkadaşlarımız, konuşmaları sırasında kaldırılan vergileri saydılar. Ben de kısaca bunları belir
terek sözlerime son vermek istiyorum. Kaldırılacak olan vergiler: Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akar
yakıt Fiyat İstikrar Payı, Taşıt Alım Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu, 
Trafik Tescil Harcı, Eğitim Katkı Payı, özel İşlem Vergisi, Mera Payı, Ek Vergi, Federasyonlar 
Payı, Eğitim Gençlik Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Malul, Şehit, Dul ve Yetimler Payı, Savun
ma Sanayii Destekleme Fonu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumu Payı, Toplu Konut Payı gibi 16 çeşit vergi ve bir de, arkadaşlarımız da söyledi, 26 ve 40'lık 
KDV oranları kaldırılmaktadır. Böylece, Katma Değer Vergisi sistemimiz, beş oranlı bir sistemden 
üç oranlı bir sisteme dönüşmektedir. Dolayısıyla, Katma Değer Vergisinde de esas, ideal modele 
doğru bir adım atılmış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımın tasvibine mazhar olur, buradaki tasarı kabul görürse, vergi sistemimize 
yeni, çağdaş bir model girmiş olacaktır. 

Dikkatlerinden ve gayretlerinden dolayı, değerli milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
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Son olarak, Erzurum Milletvekili Aslan Polat'a ait söz. 

Buyurun Sayın Polat. (SP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 870 sıra sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Hükümet, getirilen bu tasarıyı, Plan ve Bütçe Komisyonuna özetle şu şekilde takdim etmiştir: 

Dolaylı vergilerde sadeleştirmeye gidilmektedir. 

Avrupa Birliğine uyum esas alınmıştır. 

16 adet vergi, harç, fon ve pay yerine tek vergi getirilmektedir. 

Vergi, tek aşamada uygulanacak; imalat ve ithalat safhasında bir kez alınacaktır. 

Toplam 210 mal çeşidi bu vergi kapsamına girmektedir. 

Tahmini mükellef sayısı 1 500 civarındadır. 

2002 yılı rakamlarıyla, 14 katrilyon 990 trilyon TL olarak beklenen vergi gelirlerinin yüzde 
22'si bu vergi kapsamına girmektedir. 

Bunlar, birinci liste kapsamına giren petrol ürünleri ve doğalgazdan beklenen 10 katrilyon 645 
trilyon TL (toplam hâsılat oranının yüzde 71'i), ikinci listede olan taşıt araçlarından beklenen 541 
trilyon TL (toplam hâsılat oranının yüzde 3,6'sı), üçüncü listeye giren sigara, içki, kolalı gazozlar
dan beklenen 3 katrilyon 567 trilyon TL (toplam hâsılat oranının yüzde 23,8'i) ve dördüncü listeye 
giren diğer tüketim mallarından 236 trilyon TL (toplam hâsılat oranının yüzde 1,6'sı) olarak beklen-
mektedir. Buradan da görüldüğü üzere, Özel Tüketim Vergisinin yüzde 95'i petrol ürünleri ile sigara 
ve içkiden alınmakta, diğer tüketim malları olarak tarif edilen gruptaki mallardan alınacak ÖTV 
yüzde 1,6 oranında olup, ihmal edilebilecek düzeyde kalmaktadır. 

ÖTV şöyle tarif edilmektedir: Üretimden ya da üretimin belli bir aşamasında genel olarak alırTr 
mayıp da tek tek belirlenen bazı ürün ve hizmetlerden alınan vergilere özel Tüketim Vergisi denil
mektedir. 

ÖTV'nin genel uygulama nedenleri olarak; yararlanma prensibi esas alınmakta, sosyal fay
dalan düşük veya sosyal zararları olduğu kabul edilen maddelerin tüketimini kısmak için konul
makta; alkollü içkiler, sigaralar bu sınıfa girmekte; çevre kirliliğine karşı savaşmak, kaynakların 
rasyonel olmayan bir şekilde kullanılmasını düzeltmek maksadıyla konulmakta ve esas olarak da 
Avrupa Birliği ülkelerinde ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber, esas olarak, lüks mallar 
ile alışkanlık veren keyif maddeleri hedef alınmaktadır; fakat, bizde ise, esas olarak, tüm ÖTV'nin 
yüzde 71'i petrol ürünleri ve doğalgazdan alınarak enerjiyi pahalı hale getirmekte ve dışticarette 
rekabet imkânlarımız zorlaşmakta, lüks mallardan alınan ÖTV ise yüzde 1,6 oranında ihmal 
edilebilecek düzeyde kalarak, bu lüks malları kullanan özel alıcılar üzülmek istenilmemiştir. Ör
neğin, bugün, yaygın olarak büyük şehirlerin kenar semtleri ile köy ve kasabalarda yoğun olarak 
kullanılan minibüslerde ÖTV oranı yüzde 9 iken, özel uçak ve helikopterlerde yüzde 0,5, yat ve kot
ralarda yüzde 6,7 ile 8 arasında değişmektedir. Yani, bu hükümete göre, minibüs kullananlar, yat, 
kotra, uçak ve helikopter kullananlardan oran olarak daha fazla ÖTV ödeyeceklerdir; sanki, onlar, 
daha özel bir araç kullanıyorlar gibi. Aynı haksızlık sigarada da vardır. Örneğin, sigara ve içmelik 
tütündeki yüzde 49,5 oran, purolarda da aynen yüzde 49,5 olarak muhafaza edilerek, puro kullanan-
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lar ile köylerde tabakada tütün sarıp içenler aynı kategoriye alınmışlardır. Bu çarpıcı örnekler, bu 
tasarının, ne kadar, sosyal adalet ilkelerinden uzak hazırlandığını göstermek için verilmektedir. 

Petrol ürünleri ile doğalgazdaki yüksek vergiye bizim itirazımızın en önemli sebeplerinden 
birisi de, bu ürünlerin, en önemli yakacak ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmalarıdır. Sanayi 
alanında kullanıldıklarında, bu mallar üzerindeki vergi, tüketim vergisi olmaktan çıkarak, üretim 
.vergisi durumuna dönüşmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranlar, bizden, oran olarak da, dolar bazında da ucuz olduğun
dan, üretimin fiyatına etki etmekte, bu da, bizim, bu ülkelerle ve bilhassa petrol bakımından bizden 
zengin Güneydoğu Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle olan rekabet eşitliğimizi bozmakta, 
ihracatta sürekli tıkanıklıklarla karşılaşmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ÖTV'yle ilgili taahhütler, IMF'ye, Hazine Müsteşarlığınca 
verilen 3 Nisan 2002 tarihli niyet mektubunda yer almış ve ÖTV tasarısının IMF ve Dünya Bankası 
yetkililerinin görüşlerine iletildiği ve nisan 2002 sonuna kadar çıkarılacağı taahhüt edilmiştir. Zaten, 
IMF'ye taahhüt edildiği için ve esas onay onlardan alınmak istendiğinden, Plan ve Bütçe Komis
yonunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeler çok sınırlı ve aceleye getirilmektedir. Ör
neğin, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna 21.5.2002'de akşamüstü dağıtılmış ve 23.5.2002'de alt 
komisyon kurulmasına ve yeterlice incelenmesine izin verilmeden aynı gün çıkarılmış ve 27.5.2002 
Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağitılıp, 29.5.2002, yani, bugün, Çarşam
ba günü de, tasarı bitinceye kadar çalışma süreleri uzatılıp, takriben 15 katrilyonluk vergi gelirini 
ilgilendiren bu tasarı, hemen, alelacele çıkarılmak istenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, çok önem verdiğim bir konuyu söylemek istiyorum. 
3 Nisan 2002 tarihinde, Hazine Müsteşarlığınca, IMF Başkanı Mr. Köhler'e verilen niyet mektubun
da bizi en çok üzen nokta, 15 inci maddede yer alan "hiçbir yeni kanun ve düzenlemenin, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunuyla temin edilmiş bulunan Merkez Bankası bağımsızlığına 
gölge düşürmesine izin verilmeyecektir" bölümüdür. 

Buradan, bizim sayın müsteşarlığa şunu söylemek istiyoruz: Duvarlarında "egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir" yazan bu Meclisin çıkaracağı veya çıkarmak isteyeceği bir kanunu IMF'ye ver
dikleri taahhütle müsaade etmeyeceklerini beyan etme cüretini nereden almaktadırlar?! Bizim 
bağımsızlığımız ve yasa yapma yetkimiz elimizden mi alınmak istenmektedir?! Hükümetin, bu 
konuda, acele, Türkiye Büyük Millet Meclisine hesap vermesi gerekmektir. 

Kamuoyunda da çok tartışılacağı gibi, ÖTV'nin önce KDV matrahına dahil edilip, ardından 
ÖTV'den KDV alınması gibi, dünyada belki de tek örnek olan bu uygulanmanın kaldırılması isteği, 
Bakanlar Kuruluna verilen, vergi oranlarını 4-5 katına kadar artırma ve yarısına kadar, sıfıra kadar 
indirme gibi önemli ölçüde geniş sınırlar içinde düzenleme yaparak, sadece Meclisin alması 
gereken vergi koyma hakkını, bir nevi, Bakanlar Kurulunun devralması, ayrıca, kamuoyu ve 
IMF'nin de önemli itirazlarına konu olan ÖTV'nin, bütçe içerisine girmeden çeşitli bakanlık ve 
kurumlara dağıtılması, pay verilmesi gibi, hem vergi adaletine ve hukukuna ve hem de Avrupa Bir
liği normlarına aykırı olan bu uygulamaların düzeltilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ısrarla is
tenmesine rağmen, hükümet, âdeta, ben, tasarıyı, IMF ve Dünya Bankasıyla yeterince tartıştım ve 
taahhüdümde geç kaldım, sizinle vakit kaybedemem dercesine, Plan ve Bütçe Komisyonundan 
geçirmiş; burada da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda üyelerce verilebilecek öner
gelerle, kamuoyunun ve tüm vergi uzmanlarının istediği değişiklik hakkını kullanamasın diye, 
tasarının tüm maddelerini sanal önergelerle doldurmuştur. Dolayısıyla, hükümet istemezse -ki, öy-
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Ie görünüyor- muhalefetin ve hatta iktidara mensup milletvekillerinin dahi, önergeyle bu aksaklık
ları düzeltme imkânı kalmamıştır. 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonunda çok itiraz edilen konulardan biri de, özel tüketim ver
gilerinin bütçeye girmeden, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna paylaştırılması olmuştur. Burada, komisyon üyeleri, ÖTV'nin bütçeye dahil ol
masına, bu kuruluşların ve bakanlıkların belirlenen ihtiyaçlarına göre dağıtımının esas alınmasını, 
bütçe gerçekleşmelerini izleme bakımından bu uygulamanın mutlaka yapılması gerektiği istenirse, 
komisyonun yoğun tempoyla bu düzenlemeyi bir gün içinde dahi tamamlayabileceği beyan edil
mesine rağmen, hükümet, tasarıyı, komisyondan, aceleyle, düzeltmeden geçirmiştir. 

Yine, Millî Eğitim Bakanlığı haricindeki kurumların harcamaları, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil 
hükümlerine tabi olmamaları da eleştirilere sebep olmuş; fakat, komisyonda olduğu gibi, burada da 
değiştirilmeden geçirileceği anlaşılmaktadır; çünkü, bu hükümet, sürekli olarak denetimden, özel
likle Sayıştay denetiminden kaçmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, eğer gelir-gider dengesini düzeltmek istiyorsa, öncelikle kayıt-
dışı ekonomiyle ilgilenmelidir, örneğin, 70 milyon nüfusu olan ülkemizde tüm vergi mükellef
lerimizin sayısı hâlâ 3,5 milyon civarında ise, siz isteseniz de vergi açığını kapatamazsınız. Örneğin, 
OECD verilerine göre, Türkiye, tüm OECD ülkeleri içerisinde 1985-2000 döneminde vergi oranını 
en çok artıran ülke olmuştur. Bu dönemde verginin millî gelire oranı yüzde 15'ten yüzde 33'e çık
masına rağmen, bütçe açıkları ve faize giden para sürekli artmıştır. Yalnız, vergi oranlarının sürek
li artmasına rağmen, hem ekonomik kriz hem de bölgelerarası gelişmişlik farklarının artması 
üzerine, vergide tahsilatın tahakkuka oranı 2002 yılında önemli ölçüde düşmüştür. Örneğin, tahak
kuk tahsilat oranı 2001 yılında yüzde 90,34 olmasına rağmen, bu oran, Ocak-Nisan 2002'de yüzde 
68,22'ye düşmüştür. Dört ayda 22 katrilyon 435 trilyon tahakkuka rağmen, ancak 15 katrilyon 306 
trilyon TL tahsilat yapılmış, dört ayda toplanamayan vergi kaçağı 7 katrilyon 129 trilyon TL'ye/ 
ulaşmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN POLAT (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hükümet, vergi koyacağına, toplayamadığı bu vergileri tahsil et
meyi düşünmelidir; fakat, malî alandaki dava sayısının 130 000 civarında olduğunu düşünürsek, 
hükümetin geldiği çıkmazı daha iyi anlamış oluruz. 

Tabiî, bu arada, ihracatı artıralım, bütçe açıklarını kapatalım diye, ihracatta sürekli fiyat kır
maktayız. Örneğin, 1994'teki mal fiyatlarını 100 kabul edersek, 1997 yılında, Sayın Erbakan 
Hükümeti döneminde 102,7 olmuştur; yani, Türkiye'nin ihraç ürünleri fiyatı, üç yılda 2,7 puan art
mıştır; fakat, 2002 yılı ocak ayında bu endeks 82,4'e düşmüştür; yani, ülkemiz aynı mallan daha 
ucuza satmak zorunda kaldı ve kendi emeği ve tasarrufu dışarıya ucuza gitmeye başladı. 

Yine, Türkiye, 1997... 

BAŞKAN - Sayın Polat, teşekkür edebilir miyim... 
ASLAN POLAT (Devamla) - Peki... 

Sayın Başkanım, netice olarak, hiçbir sorunu çözemeyeceğine inandığımız bu hükümet, 
kamuoyunun ve bizim değiştirilmesini istediğimiz ve biraz önce belirttiğim değişiklikleri önergeler-
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le getirirse, bu tasarıyı destekleyeceğimizi belirtir; hepinize saygılar sunarım. (SP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerideki görüşmeler, İçtüzüğün 81 inci ve 60 inci mad
delerine göre, 10 dakika süre içerisinde tamamlayacağımız soru cevap işlemiyle bitmiş olacaktır; 
daha sonra, maddelere geçilmesi hususu gelecek. 

Şimdi, İçtüzüğe göre, soru sormak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. Geçen defa, maalesef, 
arkadaşlarımıza fazla süre kalmamıştı; onun için, 5'er dakika bölüştüreceğim. 5 dakikada sayın mil
letvekillerinin sorularını alalım, Sayın Bakanımız da 5 dakika içinde cevap versin. 

Sayın Yıldırım, buyurun. 
MEHMET SADRt YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki soruları, 

Sayın Bakandan, cevaplandırmasını istiyorum. 

1- Vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle, mükellefler, vergi borcunu ödemekte zorlanmak
tadır. Vatandaşların vergi borcunu ödeyebilmesi ve devletin vergi toplayabilmesi için, genel olarak 
vergi oranlarında indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Yine, vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle, yurt dışına fabrikasını götürmek isteyen 
işadamlarını engellemek ve ülkede bırakmak için bir çalışmanız veya herhangi bir tedbiriniz var 
mıdır? 

3- 2002 bütçe sunuş konuşmanızda "kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almayı hedefliyoruz" 
demiştiniz. Bu hususta bir çalışmanız ve gayretiniz var mıdır? Varsa, hangi safhadadır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yıldırım. 

Sayın Aydın, buyurun. 

ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, delaletinizle, şu soruları arz etmek istiyorum: 
1- Avrupa Birliği direktifiyle bu kanunu getirdiniz. Bizde 1 litre kurşunsuz benzinin fiyatı 

1 417 000 TL'dir. Bunun yaklaşık 1 000 000'u da vergidir. Acaba, bu kanunu getirmekle bu vergi 
oranı azalacak mı ve Avrupa Birliğinde bu kadar vergi alan bir ülke var mıdır? 

2- özel Tüketim Vergisiyle KDV oranları azaltılıyor deniliyor; ancak, özel Tüketim Vergisi 
alınacak, özel Tüketim Vergisinden de KDV alınacak; dolayısıyla, vergide bir artış olacak. Şimdi, 
zaman olmadığı için bunun detayına girmiyorum. 

3- Rantiye grubu, kazancının yüzde 90-95'inin, devlete vermiş olduğu paranın faizinden gel
diğini söylüyor. Acaba, bunlara, bu faiz paralarına bir vergi koymayı düşünüyor musunuz? 

4- Hükümetinizin getirdiği vergilerle, vatandaş, ödemiş olduğu vergiler altında âdeta ezilmek
tedir; kazanmadığı halde de vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Acaba, vatandaşın vergi yükünü bu 
kadar artıran ve ezen başka bir ülke var mıdır? 

5- Köprü geçişlerinden alınan vergiler ne kadardır? Bu oranlarda bir azalma olacak mı? 

6- Memura ve emekliye vergi iadesine devam edecek misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Canbay. 
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YAŞAR CANBAY (Malatya) - Sayın Başkan, aracılığınızla, sorularımı Sayın Bakana arz 
ediyorum: 

1- Gelişmiş ülkelerde, ekonomiyi canlandırmak, piyasaları rahatlatmak için tüm vergi oran
larında indirimler yapılırken, 57 nci hükümet, neden yeni yeni vergiler koymaktadır? 

2- Mevcut vergileri dahi ödeyemeyen esnaf ve sanayici yeni vergileri nasıl ödeyecektir? 

3- Millet hep şunu soruyor; biz de soruyoruz: Verdiğimiz vergiler nereye gidiyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Pamukçu, buyurunuz. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma suallerim şöyle: 

1- Çıkarılacak olan bu tasarı yasalaştığı takdirde, vergi tahsilatında bir artış bekliyor musunuz? 
Bekliyorsanız, vergi tahsilatındaki artışı ne kadar bekliyorsunuz? 

2- Şu anda, vatandaşımızın bilerek; yani, bu benim vergimdir diye götürüp yatırdığı doğrudan 
vergi ile dolaylı olarak; yani, bilmeden, benzin alırken, herhangi bir mal veya hizmet alırken 
ödediği dolaylı vergiler ne kadardır? Bu yasa çıktıktan sonra ne kadar olacaktır? 

3- Bu yasayla, özellikle, solventle ilgili bir hüküm getirmişsiniz. Burada, vergi tecil ve terkini 
söz konusu. Zaten, solvent katılmış olan bir benzini vatandaş yüksek fiyatla satın aldığına göre, son
radan iade edilen vergiyi vatandaşa nasıl geri ödeyeceksiniz? Böyle bir imkânınız olmadığına göre, 
vatandaşın, getirdiğiniz bu hükümden ne gibi kârı olacaktır? Bu hususlarda açıklama rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Lütfı Yalman, buyurunuz. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın, Sayın 

Bakanım tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Sayın Bakanım, hepimizin bildiği gibi, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde, 
bilerek sahte ve yanıltıcı belge kullanılması suç sayılıyor. Ancak, 4369 sayılı Kanunla "bilerek" 
kelimesi kaldırıldı. Şimdi, bilmeden ve hatta kendi inisiyatifi dışında yanlış belge kullanan mükel
lefler son derece haksız ve zor durumlarda kalmakta, hatta, 200 000 000-250 000 000 gibi çok 
düşük bir miktar için bile mahkemelere düşmektedir. Bununla ilgili bir düzenleme düşünülüyor mu? 

2- Her ne ad altında olursa olsun, acaba, Türkiye'de kaç çeşit vergi vardır? 

3- Sayın Bakanım, 2000-2001 yıllarında her türlü vergi tahsilatı ayrı ayrı, acaba ne kadardır? 
2000, 2001 ve 2002 yıllarının ilk dört ayı vergi tahsilatı ne kadardır? 

4- ÖTV, yani özel Tüketim Vergisi, vergi gelirlerinin, yaklaşık olarak da olsa, kaçta kaçıdır? 

5- Belediyeler, bu vergi kanunu çıktıktan sonra, acaba, belediye paylarından ne kadar kayba 
uğrayacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 5 dakikalık sürenizi kullanmak mı istersiniz; yoksa, yazılı cevap ver
me usulünü mü tercih edersiniz? 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, tabiî, değerli arkadaşlarımızın 
sorularını tespit etmeye çalıştık, genellikle de ettik; ama, eksik tespitlerimiz olabilir, onları da 
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tutanaklardan çıkardıktan sonra arkadaşlarımıza yazılı olarak cevap verme imkânına sahip 
olacağım; ama, izniniz olursa, bana tanıdığınız süre içerisinde, çok kısa olarak birkaç tanesini açık
lamak isterim. 

Sayın Yıldırım "vergi oranları yüksek, bunlar bir miktar indirilebilir mi veya böyle bir düşün
ceniz var mı" diyor. Türkiye'de vergi oranlarının yüksek olduğu bir gerçek; ancak, Türkiye'nin, 
kamu finansman yapısında birtakım dengeleri mutlaka oluşturmak zorunda olduğu da bir gerçek. 
Bu dengeler oluşturulmadan vergi indirimlerine gidildiği zaman, Türk ekonomisi, hiç kuşkusuz, 
daha büyük sıkıntıya girer; ama, üç yıllık orta vadeli vergi stratejisiyle birlikte, önümüzdeki yıldan 
itibaren, vergi oranlarında azalmalara gidilmesi düşünülmektedir. 

Kayıtdışıyla mücadele konusunda, gelir idaresi olarak, son derece etkin bir uygulama içerisin
deyiz. Bilgisayar altyapılı vergi idareleriyle, vergi idarelerinin çeşitli şekillerdeki teknik donanım-
larıyla, denetim uygulamalarında yaptığımız yeni değişikliklerle ve denetim organlarının sayısını da 
artırarak, kayıtdışıyla ilgili mücadeleyi sürdürüyoruz. Burada en önemli araç, elektronik ortamı ver
gi idarelerinde yaygtn hale getirebilmek ve bilgi-işlem merkezlerine her türlü bilgiyi toplayabilmek. 
Bir de, bildiğiniz gibi, vergi kimlik numarası uygulaması da geçen seneden itibaren bankalar sis
teminde uygulanmaya başlandı. Bunlardan olumlu sonuçlar alıyoruz; tabiî, daha ileriye götürmemiz 
lazım. 

Avrupa Birliğinde bu kadar vergi alan ülke var mı?.. Ben, Sayın Aydın'a, bunu, yazılı olarak, o 
ülkelerdeki vergi nispetlerini de gösteren bir tablo şeklinde takdim edersem, sanıyorum, daha sağ
lıklı bir cevap vermiş olacağız. 

ÖTV, yani, özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisinin matrahına dahil bir unsurdur; an
cak, biz, bu düzenlemeyi yaparken, özel Tüketim Vergisinde, bu, mallardaki yüzde 26 ve 40 oran
lı Katma Değer Vergisini, yüzde 18'e, genel orana çektik; ama, vergi yükünde kesinlikle artış mey
dana getirmemeyi düşündüğümüz için, özel Tüketim Vergisi oranlarını, vergi yükünü değiştir
meyecek tarzda aşağıya çektik. 

ALAATTÎN SEVER AYDIN (Batman) - ÖTV, KDV'yi artırmayacak mı? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Yani, eğer, ÖTV, bilfarz yüzde 7 ise, onun 

üzerinden de KDV alınacaksa, o 7'yi daha aşağıya çekerek dengeyi sağlamaya çatıştık. 
Tabiî, verginin faiz ilişkisi üzerinde çok duruldu. Evet, bugün itibariyle, gerçekten, toplanan 

vergilerin önemli bir miktarı faize gidiyor; ama, uygulanan programla, bunun, yavaş yavaş aşağıya 
doğru çekildiği de bir gerçek. 2001 yılında faize giden vergi miktarı belki fazla görünüyor; ama, 
bunun, bankalar sisteminin finansman yapısını sağlıklı hale getirmek için ilave düzenlemelerden 
kaynaklandığını da belirtmek isterim. 

Başka sualleriniz var; ama, onları, tutanaktan alarak ayrıca cevaplandıracağım. 
Sayın Canbay'ın, vergi, ekonomi... Gayet tabiî, vergi sisteminin, ekonomiye duyarlı olması 

lazım. Birçok ülkede, bu yapılıyor; ama, onlar, kamu maliyesi sorunları büyük ölçüde olmayan ül
keler ve malî dengeleri oturmuş ülkeler; ama, buna rağmen, biz de, vergi idaresini, ekonomiye kar
şı duyarlı halde tutuyoruz ve vergi oranlarımızı da, önümüzdeki yıllardan itibaren, gözden 
geçirerek, bütçe imkânları içerisinde, peyderpey, daha makul seviyelere çekmeyi düşündüğümüzü 
ifade ettim. Nitekim, orta vadeli vergi stratejisinde de, bu söz konusu. 

Vergi gelirlerinin nereye gittiğini, Kamu Hesapları Bülteniyle her ay açıklıyoruz, Muhasebat 
Genel Müdürlüğünün sitesinde de vardır. Gayet net bir şekilde, hepsi orada. Vatandaşın da, bunu 
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görmesi son derece önemlidir. Elektronik ortamı geliştirmeye çalışıyoruz dedik. Muhasebat Genel 
Müdürlüğünün bir projesi sonuçlandı; bununla, bu gelirleri ve harcamaları, günü gününe 
kamuoyuna iletme imkânımız da olacaktır. 

Sayın Yalman'ın "bilerek muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması..." Vergi Usul 
Kanunumuzun 359 uncu maddesinde, bilerek kullanılması halinde vergi suçu işlenmiş sayılacak ve 
rapor yazılacaktı; ancak, 4369 sayılı Kanunla, bu "bilerek" kelimesi çıkarıldı. "Bilerek" kelimesi 
çıkarılınca, vergi inceleme elemanları, kasıt olmasa da, miktar itibariyle çok büyük olmasa da bun
ları rapora alıp, vergi suçu raporu yazarak savcılıklara suç duyurusunda bulunuyordu. Bulunmayan
lar da vardı; ama, mademki "bilerek" kelimesi kalktı, bilsin veya bilmesin muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge gördüğümüz zaman bununla ilgili bir rapor yazabiliriz diye bir düşünce vergi in
celeme elemanlarımızın bir kısmında vardı; ancak, bunlar fazlalaşınca, şimdi, biz, Maliye Bakan
lığı olarak, bir iç genelgeyle, inceleme elemanlarımıza, kasıt unsuru olmayan, miktar itibariyle 
küçük, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerde herhangi bir rapor, suç duyurusunda bulunul
maması konusunda bir talimat, bir tamim gönderiyoruz; bununla bu tür uygulamalar kalkacaktır. 
Şimdi, tabiî, geçmişe dönük bu bizim genelgemizde herhangi bir şey yapma imkânımız yok; ama, 
bundan sonraki uygulamaları büyük ölçüde düzeltecektir. Kasıt olmayan küçük ölçekteki muh
teviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden dolayı bir hileli vergi suçu veya vergi suçu raporu yazarak suç 
duyurusunda bulunulmasının önüne geçmeyi düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, diğer soruların cevaplarını -başlangıçta da söylediğim gibi- bilahara arkadaş
larımıza teker teker vereceğim. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... Bir soru 
sormuştum Sayın Bakana... 

BAŞKAN - Tutanaklardan alacak, cevaplamadığı bölümünü yazılı olarak cevaplayacak Sayın 
Yıldırım. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Önemli bir soru ama...Yurtdışına giden fabrikaları 
önlemek için bir tedbiriniz var mı? 

BAŞKAN - Efendim... Lütfen... Rica ediyorum... Sayın Bakan, tutanaklardan alacağını ifade 
ettiler. 

Şimdi, önce, Sayın Bakanıma, ben, bir görüşümü söyleyeceğim. Sayın Lütfı Yalman'ın 
sorusuyla ilgili benim bir kanun teklifim var ve tamim yoluyla da o işin çözümlenebileceğine doğ
rusu inanmıyorum. Bugün, benim tespitime göre, 140 000'e yakın, mahkemede davası sürmekte 
olan, hiçbir kusuru olmadığı halde, sırf fatura nedeniyle yargılanan, hapis tehdidi altında olan vatan
daşımız var. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - 187 000 efendim. 
BAŞKAN - Bir maddelik kanun teklifidir. Eğer, Sayın Bakanımız ve Maliye bürokrasisi de uy

gun görürse, sanırım, burada çıkarmak zor olmayacaktır. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımın da, hiç değilse adlarını anmak istiyorum; zabıtlara geçsin: 
Sayın Esengün, Sayın Günbey, Sayın Alçelik, Sayın Öztek, Sayın Polat, Sayın Seven, Sayın Gök
su, Sayın Ünal, Sayın Uzunkaya, Sayın Akman, Sayın özgün; ama, dediğim gibi, süre yetersizliği 
nedeniyle arkadaşlarımız sorularını soramadılar. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunmadan önce, arkadaşlarımızın 

yoklama talebi vardır. 
önce, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın Genel Kurul salonunda bulunup bulun

madıklarını arayacağım: 
Sayın Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 
Sayın Sacit Günbey?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Rıza Ulucak?.. Burada. 
Sayın Oya Akgönenç?.. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yaşar Canbay?.. Burada. 
Sayın Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Sayın Aslan Polat?.. Burada. 
Sayın Suat Pamukçu?.. Burada. 
Sayın Fehim Adak?.. 
MEHMET BATUK (Kocaeli) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Metin Kalkan?.. 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Bahri Zengin?.. Burada. 
Sayın Ahmet Demircan?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Sayın Turhan Alçelik?.. Burada. 
Sayın Lütfı Doğan?.. 
NEZİR AYDIN (Sakarya) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Yoklama için 5 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

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

12.- Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988) (S. 
Sayısı: 870) (Devam) 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TASARISI 

BİRÎNCİ BÖLÜM 

Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef 

Verginin konusu 

MADDE 1. - 1. Bu Kanuna ekli; 

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, 

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, 

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listeler
deki malların ithalatı veya imal ya da in-şa edenler tarafından teslimi, 

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 
tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, 

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir. 

2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar
dır. 

BAŞKAN- 1 inci madde üzerinde, ilk olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Millet
vekili Murat Akın. 

Buyurunuz Sayın Akın. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 870 
sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi üzerinde grubum adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1 inci madde, verginin kapsamına giren mallan, kanuna ekli dört ayrı 
cetvelde, listede belirlemiştir ki, bu listeler, mallar itibariyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki 
tarife pozisyonu ve tarife alt açılımlarına göre belirlenmiştir. 

Bu mallar, (I) sayılı listede, A Cetveli başlığıyla gösterilen akaryakıtlar, doğalgaz, madenî yağ
lar, B Cetveli ise, solvent türevleri; (II) sayılı listede, otomobil ve diğer nakil vasıtaları, motosiklet, 
uçak, helikopter, yat, kotra; (III) sayılı liste ise, alkollü içkiler, sigaralar, diğer tütün mamulleri ve 
kolalı gazozlar; (IV) sayılı liste, havyar, kürk ve diğer bazı tüketim malları, silahlar, beyaz eşya ve 
diğer elektrikli ev aletleri, oyun makineleridir; yani, dört ayrı listeye atıf yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilhassa, son bir yıl zarfında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin 
ekonomik krizini toplum olarak yaşamış vaziyetteyiz. Bu bıraktığımız bir yılda ekonomik kriz 
maliyeti çok ağır olmuştur; ekonomi yüzde 9 dolayında küçülmüş, enflasyon yüzde 90'ları bulmuş, 
işsizlere 2 000 000 yeni işsiz eklenmiş, birbiri ardına fabrikalar, işyerleri kapanmış -belki de, en 
önemlisi- sanayicinin, işadamının, yatırım ve üretim şevki kırılmıştır. Özel Tüketim Vergisi, bu at
mosferde bu Yüce Mecliste görüşülmeye başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik kayıplarımızın toplamı hakkındaki tahminler, 50 ile 80 mil
yar dolar arasında değişmektedir. Bu kayıpları telafi etmek ve kriz öncesi döneme geri dönmek 
kolay olmayacaktır. Bunun için, ekonominin bir an önce canlanması ve yeniden büyüme trendine 
girmesi gerekmektedir. Çünkü, Türkiye, yeniden büyüme trendine girmezse, bugüne kadar, sadece, 
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ekonomik alanda yaşanan krizin, politik ve sosyal alana kayma tehlikesi olabilecektir. Ancak, şu an
da, içinde bulunduğumuz ortamda, ekonomik canlanmanın önemli şartlarının bulunmadığını, yani, 
mevcut iklimin, ekonomik canlanma için uygun olmadığını, üzülerek ifade etmek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, dünya ekonomisinde küreselleşme eğiliminin hız kazandığı son yıllar
da ülkeler, sermayeyi sınırları içinde tutmak ve daha fazla yabancı sermayeyi kendilerine çekmek 
için yoğun rekabet içine girmişlerdir. Bu rekabet, genel ifadesiyle, uygun bir yatırım, üretim ik
liminin oluşturulmasıyla, ülkelerin, kalkınma yarışında önemli bir rekabet üstünlüğünü yakaladık
ları anda bu iklim o ülkelerin lehine daha da gelişmektedir. İşte, Türkiye'deki problem, bu yatırım 
ve üretim ikliminin çoraklığı, hatta kuraklığı ve bataklığıdır. 

Türkiye, yıllar önce sürüklendiği rant ekonomisinden çıkıp, yeniden üretim ekonomisine geç
mek istiyorsa, her şeyden önce, uygun yatırım ve üretim iklimini oluşturmak zorundadır. Bu yatırım 
ve üretim ikliminin en önemli şartları, ekonomik ve siyasal istikrardır. Son günlerde Avrupa üyeliği 
çerçevesinde sürdürülen bazı tartışmaların, siyasî istikrarı tehdit eder bir maceraya kayması endişesi 
vardır. Umarız, sağduyu bu tartışmalara egemen olur ve Türkiye, henüz kurtulmadığı ekonomik 
krizden daha dip noktalara sürüklenmeden çıkar; ancak, bu hükümetin uygulamış olduğu politika, 
getirmiş olduğu vergi kanunlarıyla, bu ülkede krizin daha bir müddet devam edeceği açıktır. 

Değerli milletvekilleri, çiftçinin, traktörüne mazotunu koyamadığı bir zamanda -soruyorum 
size-1 litre mazottan 700 000 lira vergi almanın doğru olup olmadığını sizin yüksek vicdanlarınıza 
havale ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi rica edeyim... 
MURAT AKIN (Devamla) - Şimdi, şu Yüce Mecliste, siz yüce insanlar, bu milletin efendisi 

dediğimiz köylülerin lehine bir kanun çıkarıyoruz. Konulacak 1 litre mazottan 500 000, 700 000, 
800 000 lira vergi alacağız diyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen, sonuçlandırınız. 
MURAT AKIN (Devamla) - Daha sonra da diyoruz ki, eğer, fiyat artışları, Devlet İstatistik 

Enstitüsüne göre, yılda yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 olursa, bu 700 000 lira, yeri gelecek 1 000 
000 lira olacak, 1 500 000 lira olacak. 

BAŞKAN - Sayın Akın... 
MURAT AKIN (Devamla) - Vatandaşımız aç ve açlıktan perişan; evine çay, şeker alamadığı 

bir dönemde, bu Mecliste, bu verginin görüşülmemesi gerekir diyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler. 
Lütfen, bu bölümde, arkadaşlarımdan süreye riayet etmelerini istirham ediyorum; ayrı ayrı ikaz 

durumunda kalmayayım... 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu. 
Buyurunuz Sayın Karapaşaoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz özel Tüketim 
Vergisiyle ilgili düzenlemenin, aslında, dört beş yıldır gündemde olması ve tartışılması nedeniyle, 

t esas itibariyle, hızlı hazırlanan birçok tasarıya göre, hatalardan oldukça daha arı hazırlanmış bir 
konumu var. 
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Çok sayıda verginin birleştirilerek tek vergi altında toplanması da, gerek Maliye açısından top
lanması, denetlenmesi daha kolay gerekse de vergiyi ödeme niyeti olanların, vergiyi ödemekte daha 
az gayret sarf etmeleri mümkün. 

Yalnız, burada, Özel Tüketim Vergisi adı altında vergilerin toplanmasıyla -sanayide çalışmış 
bir insan olarak- sanayiciye bir finans yükünün getirilmesi bahis konusu olacak. Bu finans yükün
den dolayı da, sanayici birtakım sıkıntılara maruz kalabilir. 

Bunun dışında, düzenlemede, 1 inci maddede sözü edilen (I) sayılı, (II) sayılı, (III) sayılı lis
telerden özellikle dikkatimizi çeken konu şu: Burada, (I) sayılı listenin (B) bölümünde solventler 
(çözücüler) var. Bu çözücüler, hatta diğer kimyevî maddeler, özellikle, yalnızca yakıtın içine 
katılacak düşüncesiyle düzenlenmiş, ona göre vergilendirilmiş. Halbuki, bu maddelerin büyük bir 
bölümü sanayide kullanılıyor. Gerçi, ileriki maddelerde, bunun tahakkuku ve terkini düzenleniyor; 
ama, bütün bu maddelerle ilgili olarak, bunun nasıl düzenleneceği, ne şekilde kontrol altına 
alınacağı biraz şüpheleri davet ediyor. Bu konuda, 8 inci maddede görüşlerimizi tekrar açık
layacağız. Özellikle, burada, yakıtlar bölümünde, mesela, jet yakıtlarına bakıyoruz. Bu jet yakıt
larında, 1 litrede 1 000 lira gibi Özel Tüketim Vergisi var; diğer yakıtlarda, 1 litrede 779 000 lira 
Özel Tüketim Vergisi var. 

Değerli arkadaşlar, jet yakıtını kullanan yalnız Türk Hava Yolları değil, birtakım özel firmalar, 
özel şahıslar, kişiler de kullanıyorlar. Şimdi, burada, onların kullandıkları bu yakıtlardan 1 000 lira 
Özel Tüketim Vergisi alınırken, biraz önce, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, tarım sektöründe 
çalışan insanlardan 779 000 lira gibi bir Özel Tüketim Vergisi alınıyor. 

Bu Özel Tüketim Vergisinin çok çeşitli kesimlerden çok çeşitli alınması da mümkün değil; çün
kü, o zaman, denetimi de sağlayamazsınız. Ancak, bu kesimlere yapılan sübvansiyonlarda, yapılan 
ödemelerde bunlar dikkate alınarak, çiftçinin motorize gücü dikkate alınarak, desteklerinin biraz 
daha artırılması lazım; en azından, kendilerine "siz tarımla uğraştığınız için, mazot kullandığınız 
için size böyle bir destekleme yapıyoruz" denilmesi lazım. Böyle bir düzenleme lazım; ama, bunu 
Maliye mi yapar, başka bir bakanlık mı yapar, onu takdire bırakıyoruz; herhalde, bu, Hazineyle il
gili bir konu. 

Ayrıca, bu solventler fuel oillerin inceltilmesinde kullanılıyor. Mesela, 6 numaralı fueloili, 
içerisine solvent katmak suretiyle 2 numara diye veya 4 numara diye veya kalorifer yakıtı diye 
satıyorlar. Bu konuda nasıl bir düzenleme olacak veyahut da nasıl bir takip olacak, onu da görmek 
lazım; zira, bu, sanayii yakından ilgilendirdiği gibi, ayrıca, çevreyi de yakından ilgilendiriyor. Bir 
de, tabiî, haksız kazançlara yol açabiliyor. Zira, 10 tonluk bir tanker içerisine 2 teneke solvent at
tığınız zaman, bunu 4 numaraya indirgiyor. Burada koyduğunuz 779 000 lira, yani, yakıtın içine 
katılacakmış gibi düşündüğünüz rakam aslında çok komik kalıyor sonunda. Yani, 2 tenekeyle bir 
tankı halledebiliyor. Bunu da, bilmiyorum, nasıl düzenlemek lazım; ama, bunun denetimini yapmak 
lazım. Yani, bir teknik sorundur bu, teknik sorunu da gidermek lazım diyor, zamanım tükendiği için 
saygılar sunuyorum. Daha sonra, görüşlerimize devam ederiz. 

Hayırlı olsun diyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu'na teşekkür ederim. 

Üçüncü olarak, Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik. 

Buyurun Sayın Çelik. 
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SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekil
leri; 870 sıra sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Saadet Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kanun tasarısında, hükümetin isteği ile milletimizin ihtiyaç ve arzuları yerine, Avrupa Bir
liğinin isteğiyle zorunlu olarak yapılan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Tabiî, her zaman söy
lediğimiz gibi, kanunlar, milletin ihtiyaç ve arzuları doğrultusunda çıkarılır ve çıkarılması gerekir. 

Şimdi, tabiî, vergi alacağız da, nasıl alacağız, nasıl almamız gerekir, ona baktığımız zaman... 
Bakınız, Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsünün rakamlarına göre, ekonomik başarıda, 49 
ülke içerisinde sonuncu sıradayız, en kötü yönetilen ülkeler arasında sondan dördüncü, yani, 46 ncı 
sıradayız. 

Tabiî, 2001 yılında, imalat sanayiinde, üretimde çalışanların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 
11,5 azalmış; yani, imalat sanayiinde çalışan her 100 kişiden 12'si işsiz kalmıştır. Sadece 2001 yılın
da, kırsal kesim dışında 1,5 milyon kişi işini kaybetmiş. 

Yine, ülkelere göre işsizlik oranları sıralamasında, maalesef, yüzde 11,9'la Türkiye birinci 
sırada. Yani, bu konularda şampiyonluğu kimseye bırakmıyoruz. Resmî rakamlar yüzde 11,9 diyor; 
ama, pek çok kurumun iddiası, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 20 sınırını çoktan geçtiği nok
tasında. 

Bu arada, ekonominin yarısı kayıtdışı; yani, bu kesimden vergi alınamıyor; ancak, kayıtiçi olan 
kesim de, genelde, matrahını düşük gösteriyor ve gerçek kazancının vergisini ödemiyor. Bütçe açık
larını kapatabilmek için yüzde 25-30 oranlarında reel faizle içborçlanmaya gitmek zorunda kalan 
Hazinenin kaybı, vergi kayıplarıyla katlanarak artmaktadır. 

TÜRMOB'un, Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından yapılan denetimleri temel 
alarak, yapmış olduğu değerlendirmeye göre, vergi mükelleflerinin önemli bir bölümü doğru beyan
da bulunmamakta, vermeleri gereken gerçek vergileri de ödememektedirler. Bu incelemelere göre, 
özellikle 2001 yılında beyan edilmeyen tutarın beyan edilen tutara oranı yüzde 206,4 gibi bir 
rakama tırmanmış olup, vergi ödeme duyarlılığı ve bilincinin son derece erozyona uğramış olduğu 
görülmektedir. Peki, bunun sebebi nedir; işte, güvensizlik olgusudur... 

BAŞKAN - Sayın Çelik, size 2,5 dakika fazla süre verdik; lütfen, bitirir misiniz. 2 dakika... 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Daha konuşmadım Sayın Başkan! Siz tersten başlamış

tınız Sayın Başkanım. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Yanlış yazma oldu Sayın Başkan. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Siz tersten başladınız efendim, onun için... 
BAŞKAN - Pardon, 2 dakikanız varmış, ben fark edemedim; pardon. > 
Buyurunuz. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Benim sizden 3,5 dakika alacağım var Sayın Başkan. 
Teşekkür ederim. 
Şimdi, demek ki, vergi mükellefleri vergilerini ödemiyorlar. Neden; çünkü, bu toplanan ver

gilerin nereye harcandığından dolayı şüpheleri var. Gerçekten, bunun kayıp olarak ortaya çıkması, 
bu vergi oranını düşürüyor ve vergiyi sadece ücretliler ödüyor, halk ödüyor. Dolaylı vergilerin top
lam vergiler içerisindeki payı da giderek tırmanıyor, taşınmaz hale geliyor ve tabiî, dolaylı vergiler 
-ki, işte, bu ÖTV de bunun gibidir- eşitsizlikleri artırıyor, yoksullaşmayı da derinleştiriyor. 
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Tabiî, burada, hükümetin dikkat etmesi gereken bir şey var: Gelir dağılımı son derece bozuk 
olan Türkiye gibi ülkelerde, dolaylı vergilerin artması eşitsizlikleri daha da artırmakta, yoksullaş
mayı da daha fazla derinleştirmektedir. 

Şimdi, burada gördüğümüz manzara şudur: Zaten, vatandaş canından bezmiş, vergi dairelerinin 
kapısında, hangi vergiyi, ne zaman, nasıl ödeyeceğini bilememekte, bunun için, tek vergi sistemine 
geçilmesinin bir an evvel gerçekleşmesini beklemekte. 

Bakınız, KDV'lerde de -tabiî, ÖTV'yi getiriyorsunuz ama- çok çarpıklıklar var; yani, halk 
arasında çarşı ekmeği diye tabir edilen fırındaki ekmeğe yüzde 1 KDV uyguluyorsunuz, köy ek
meğine yüzde 8 KDV. Vatandaşın en temel ve gerekli sağlık ihtiyaçlarından olan kan, serum gibi 
hayatî maddeler için uygulanan, hastane yatağında, hatta, ölürse kefen bezinden alınan yüzde 18 
KDV ile beş yıldızlı bir otel odasında yatak ücretine, otelin barında içilen yiskiye uygulanan yüzde 
18 KDV komedisi devam etmemeli. Biri can çekişiyor, biri keyif sürüyor, devlet de ikisinden aynı 
vergiyi alıyor; böyle bir haksızlık... îşte, onun için, vatandaş, vergi ödemekten kaçınıyor. Siz, ek
mekten, vatandaşın yemek pişirdiği tüpten ve kefen bezinden aldığınız vergileri, bankalardan hor-
tumlanan açıkların yerine koyuyorsunuz. 

Biz, KİT Komisyonundayız. Bugün BDDK Başkanı da açıkladı. "Bize, bu bankalardan 
götürülen paraların hesabını ve açıklamasını yapın" diyoruz, "bunlar gizlidir ve biz, bu bilgileri ver
meyiz" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ZEKÎ ÇELİK (Devamla) - Tamamlayayım efendim. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Peki, nasıl olacak bu?! "Biz size bilgi vermeyiz" diyerek, Meclise meydan okuyorlar. İşte, 

bürokratların durumu da budur. Bunu, takdirlerinize ve değerlendirmenize sunuyorum. 
Peki, krizle ilgili sorduğumuz soruya cevap veren bakan diyor ki: "Kriz aşıldı." Nasıl aşılacak-

mış... "Bütçe dışı fazla, özelleştirme gelirlerindeki artışlar, faizlerin düşmesi ve sağlanacak güven 
ortamıyla borcu sürdürebileceğiz" diyorlar. Doğrudur, bütçe dışı fazla, gerçekten, eğer yatırıma 
yönlendirilmiyorsa, bir mana ifade etmez. "Peki, özelleştirme gelirleri?.." Sayın Bakan diyor ki: 
"Onbeş yıllık özelleştirme fiyasko olmuştur ve toplanan gelirlerin hiçbirisi yerini bulamamış, dev
letleştirme yapılmıştır." Faizler, eğer iş yoksa, zaten düşecektir. "Sağlanacak güven" diyorsunuz. Bu 
insanlar, nasıl, güvenip, yatırım yapacaktır; bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Vatandaşın vergilerinin üzerine yeni yeni vergiler katlamak suretiyle kamburları artırıyor, hal
kı, daha kötü bir vaziyette, eziyorsunuz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çelik. 
Madde üzerinde 4 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 870 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ilk fıkrasının (a) ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Şadan Şimşek 
Edirne 
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A) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları ile rafineriler dahil olmak üzere imal edenler tarafın
dan teslimi, 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, bir talebim var. 

BAŞKAN - 2 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 870 sıra sayılı kanun tasarısının l inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Şadan Şimşek 

Edirne 

B) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan malların ilk iktisabı, 
BAŞKAN - 3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 870 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ( c ) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şadan Şimşek 

Edirne 

C) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile (III) ve (IV) sayılı lis
telerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, 

BAŞKAN - Son okunan, en aykırı önergeyi... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, önergelerle ilgili efendim... 
BAŞKAN - Buyurunuz. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, bir süredir, İçtüzüğe düzenleme yapan 
hukukun ruhuna aykırı biçimde, Türkçe'ye aykırı biçimde, bir kanunda bulunması lazım gelen siyak 
sibak ölçülerine aykırı biçimde, önergeler düzenleniyor. Lütfeder, tasarının ilgili maddesini takip 
edebilirseniz... Mesela, birinci önergede "b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan 
malların ilk iktisabı" deniliyor. Halbuki, tasarıda "tescile tabi olanların..." Önerge, güya değişiklik 
getiriyor, "Olanların" diyeceğine "olan malların" diyor. Halbuki, o cümlede zaten "malların" tabiri 
kullanılıyor. Bir kere Türkçeye aykırı. 

Burada belli ki, bir değişiklik yapılsın, daha iyiye götürülsün hesabı yok. Burada bir hesap var; 
İçtüzüğü değiştirmek suretiyle zaten yeterince kesilen milletvekili sözü kesilsin, önerge imkânı en
gellensin diye bir çaba var. Bu, bir hakkın suiistimalidir. Siz bir hukukçu olarak, özellikle 
Anayasaya ter dökmüş bir insan olarak, bir hakkın sırf gayrı ızrar eden suiistimalini kanunun 
himaye etmeyeceğini bilirsiniz. Bundan dolayı istirham ediyoruz. Önergenin üçü de önerge usulüne 
aykırıdır; bir değişiklik getirmiyor, değişiklik önergesi telakki edilemez ve işleme konulamaz. 

Gereğini arz ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Hatiboğlu, teşekkür ediyorum. 
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Maalesef, yasama teknolojimizde ihmal ettiğimiz bazı hususlar var. Birini hemen arz edeyim 
Genel Kurulun takdirine. Burada oturumu yöneten Başkan olarak ben, oturum öncesinde verilen 
önergeleri tahkik, tetkik imkânından mahrumum. Biraz önce arkadaşlarımız bu konuya ilişkin 
hazırlıklarını yaptıklarında, Zeki Çelik Beye de onun için haksızlık yaptım; yanlışlıkla 2 dakika süre 
verdim deyişim ondandı. Bu konunun üzerinde arkadaşlarımla bakıyordum; ama, doğru bir karara 
varmam için de vakte ihtiyacım var. 

Şimdi "veya" yerine "ile" kelimesi konulması aynı mıdır, değil midir, onu görevli arkadaş
larımla tartışıyordum. Ayrı bir anlam çıkıyor; ama, sizin işaret buyurduğunuz yerde ben de aynı 
fikirdeyim. "Veya" dediğiniz zaman ya o ya bu; ama "veya" kelimesinin yerine "ile" dediğiniz 
zaman, hem o hem bu anlamı çıkar, gramer... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Biri bağlaç; biri alternatif imkânı sunar. 

BAŞKAN - İşte, o zaman, bir değişiklik olduğu anlamı çıkar; önerge sahibi haklı olur; ama, 
eğer böylesine bir değişiklik getirmiyorsa, sizin az önce işaret ettiğiniz gibiyse, o zaman da, sadece 
bir önerge olarak takdim edilmiş; ama, içeriği ve gerekçesi önerge olmaktan uzak şeklinde yorum
lamamız lazım diye tek tek onun üzerine bakıyorum; ama, "veya" kelimesi ile "ile" kelimesinin yer 
değiştirmesini de aynı kategoriye koyamıyoruz. 

Şimdi, sırasına göre bakacağım ve aynı ölçü içerisinde değerlendireceğim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Tabiî efendim. 

BAŞKAN - Burada, "tabi olmayan mallar ile..." deniliyor. Siz, herhalde onu okudunuz?.. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, tasarının 1 inci maddesinin (b) bendi... 

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, en aykırısı olarak (c) bendine ilişkin önergeye bakalım. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Tamam, (c) bendine ilişkin önergeyi alalım. 

BAŞKAN - Tasarı metninde "(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayan mal
lar ile..." 

Sayın Şadan Şimşek, geri alıyor musunuz bu önergenizi? Değilse, ben bunu işleme koymam. 

ŞADAN ŞİMŞEK (Edirne) - Geri alıyorum Başkanım. 

BAŞKAN - Peki. 

O zaman, anayasaya aykırılık önergesi olduğu için, en aykırı önerge Sayın Fethullah Erbaş'ın 
önergesidir; okutup işleme alacağım. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, önergeyle ilgili bir imza eksiğimiz var; onu, 
arkadaşımız... 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Burada imza olur mu?! O nasıl şey?!, hem önergeye itiraz ediyor
sunuz hem de imza... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Önerge işleme konuncaya kadar... 

BAŞKAN - Hayır, hayır... Orada bir yanlışlık yok değerli arkadaşlarım. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Yani, hem bazı şeylere itiraz ediyorsunuz hem de bazı şeyleri ken
diniz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

870 sıra sayılı özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısının 1 inci maddesi Anayasaya aykırı ol
duğundan,. tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 

Van 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

bu tasarının hiçbir maddesi Anayasaya aykırı hükümler taşımıyor. O nedenle, katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, gerekçeyi okutayım mı, yoksa, söz alacak mısınız? 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Veysel Candan konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Burada Fethullah Erbaş arkadaşımın imzası var; önerge sahibi... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, ben konuşacağım, imzam var. 

BAŞKAN - Veysel Bey, siz mi konuşmak istiyorsunuz? 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Evet. 
BAŞKAN - Aranızda öyle mutabık kaldıysanız, Sayın Veysel Candan, buyurun. (SP sıraların

dan alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır; lütfen, riayet ediniz. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabiî, biraz önce... Üzücü 

bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da şudur: Maalesef, milletvekili arkadaşımız, kanun tasarısının 
basılıp daireye geldiği saatte, aynı anda, önergelerle birlikte geliyor. Yani, bir yerde, basılan 
tasarının gelmesi bekletiliyor, önergeler beraber konuluyor, bir hile yapılıyor. Yani, bürokratları da 
kötü kullanıyorsunuz; bu bir. 

İkincisi... 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Hiçbir milletvekili hile yapmaz Sayın Candan! 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Hayır, hayır... 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Onu da siz başlattınız! 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Müsaade edin, müsaade edin şimdi... 
İkincisi; bizim burada konuşmamızı engellemeniz size hiçbir fayda getirmez. Bir kere, şunu 

ifade edeyim: Aynı şekilde, biz de önerge vermek için oraya gittiğimiz zaman, önergeler daha ön
ceden verildiği için, bizim önergelerimiz kabul edilmedi. Siz ne yapmak istiyorsunuz; bizi konuş
turmayacaksınız... Peki, şimdi, ben konuşacağım size o zaman. 

Değerli arkadaşlar, bir kere, bu tasarı metninde, vergilerin yapımını belirleyen Avrupa Birliği 
direktifleri dikkate alınmıştır. Bu Parlamento, Avrupa Birliğinden direktif almaz. Bu, suiistimaldir, 
suiistimaldir! (SP sıralarından alkışlar) Böyle bir direktif almaz. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Geçen gün de söyledin! 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Geçen gün de söyledim de, değiştirdiniz mi?! 
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MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Neyi değiştireceğiz? 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bunu değiştireceksiniz, bu metni değiştireceksiniz! 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sen istiyorsun diye değiştirilmez yahu! 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Evet, ben istedim diye değiştireceksiniz... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yok yahu! 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - ...Avrupa Birliği istedi diye değil. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sen istedin diye bir şey değişmez. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Böyle şey olmaz! Bu saygısızlıktır! 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Maalesef, bunda haklısınız; maalesef, bunda haklısınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bakın... Bakın... 

BAŞKAN - Sayın Candan, siz Genel Kurula hitap edin. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bu, sıralarda oturan milletvekillerine saygısızlık!., öyle şey 

olmaz!.. Burada yazacaksınız. Bu milletin vekilleri istediği için böyle olacak. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Lütfen, önergeniz üzerinde konuşur musunuz Sayın Candan? 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu hükümetin sabıka kaydı o kadar çok 
ki, neresinden baksanız hepsi bozuk. 

Bakın şimdi, neden Anayasaya aykırı... Anayasanın çeşitli maddelerine bakın, "Vergi, top
lumun ödeyebileceği ve devletin hizmetleri karşılığı alınır" diye yazıyor. Siz, açın bakın, OECD ül
keleri içerisinde en fazla vergi ödeyen ülke Türkiye. IMF yetkilileri bile sizden insaflı. Onlar bile, 
hükümete öneride bulunuyor ve "bunları biraz indirin, milletin ödeyebileceği şekilde tabana yayın" 
diyor. O açıdan, bir kere, bu getirdiğiniz tasarı fevkalade yanlış ve tehlikeli. 

Şimdi şunu konuşmamız lazım: Evvela bu tasarı, vatandaşın ödediği vergiler itibariyle cebin
den çıkan parayı artırıyor mu, artırmıyor mu? Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp bunun cevabını. 
verecek; diyecek ki: Bu Özel Tüketim Vergisi sadeleştirmedir, basitleştirmedir; biz, ek bir vergi 
getirmiyoruz. Bunu demesi gerekir. Sayın Bakan, bunu diyebiliyor mu; diyemiyor. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Bakan bunu söylerken, siz burada yoktunuz. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Peki, gerekçede ne deniliyor; bakın arkadaşlar: "İlave bir 
vergi yükü konmaması için dikkat ve özen gösterildi." Yani, koyduk; ama, dikkat de ettik. Bunun 
anlamı bu işte. Yani, ya siz okuduğunuzu anlamıyorsunuz ya yazdığınızı başka türlü anlatıyorsunuz. 
O açıdan bunu kabul etmek mümkün değil. 

Peki, şimdi, bir soru daha sormamız lazım: Bu vatandaşın acaba ekvergi ödeme imkânı var mı? 
Yani, siz burada yazıyorsunuz, çiziyorsunuz da, vatandaş bunları ödeyecek mi? 

Bakın değerli arkadaşlar, 1997'de kişi başına borç 1 840 dolardı. Bugün geldiğimiz noktada, 
kişi başına 2 915 dolar borç var. Vatandaş daha borçlu. Peki, 1997'de millî gelire bakıyoruz; 1997'de 
3 190 dolar, 2001'de 2 160!.. Yani, siz, hem vatandaşı fakirleştiriyorsunuz, arkasından da "daha çok 
vergi alacağız" diyorsunuz. 

Şimdi, hükümet 3 tane argüman kullanıyor. Bir tanesi, iç borç alıyor; bir tanesi, dış borç alıyor; 
bunlar yetmediği zaman, oradan bulamadığı zaman dönüyor, milletten alıyor. Şu anda devletin 230 
milyar dolar borcu var. Tabiî, dışarıda borçlanma imkânımız azaldıkça, hemen hükümet dönüyor, 
millete vergi koyuyor. 
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Aldığınız vergileri ne yapıyorsunuz; rakamlara bir bakalım. Aynı oyunu depremde yapmadınız 
mı? "Deprem için geçici vergi" dediniz; hâlâ devam etmiyor mu? "Deprem vergisi" diye aldınız 
paraları, faize ödediniz. İşte, Sayın Bakanın bir cevabı var: "1999'dan bu tarafa 4,7 katrilyon vergi 
topladık." Sayın Bakanın imzası olan bir yazıdan bahsediyorum. Diyor ki: "2 katrilyonu depreme, 
2,7 katrilyonu maaş ve faize ödedik." Sayın Bakanın soru önergesine verdiği cevap; diyor ki: "Baş
ka alana gitmiş sayılmaz, önünde sonunda aktarırız." Dediğiniz bu, anlattığınız bu. Böyle vergi 
yasası olmaz. Milleti aldatmayın. Çıkın buraya, gerçekleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Candan, son cümleniz olacak; değilse... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Son cümleyi söylüyorum. 

Peki, değerli arkadaşlar, neden?.. Yani, bu ülke hepimizin değil mi? Biz de, burada, gelsek 
fikirlerimizi söylesek, içinden beğendiklerinizi alsanız... Yani, bu Parlamentonun bu tarafında 
oturan milletvekilleri IMF kadar mı sorumlu, bu memleketi sevecek?! IMF mi düşünecek, biz mi 
düşüneceğiz?! 

Onun için, ben, muhterem heyetinizi saygıyla selamlarken, bu müzakerelerin daha sağlıklı 
yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Candan... 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN•- Bir saniye. 

Sayın Candan, bir kez olsun Anayasanın herhangi bir maddesini anmanız lazımdı Anayasaya 
aykırılıkla ilgili. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Söyledim; bir tek madde numarası söylemek lazım değil. 

BAŞKAN - Lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın sözcü, depremle ilgili ver

gilerin maaşa ve faize gittiğini benim söylediğime dair ifadede bulundu. Benim, bu vergilerin maaşa 
ve faize gittiğine dair hiçbir ifadem yoktur, zaten de olamaz, olması da mümkün değildir. Verilmiş 
olan cevap öyle değildir. Tahsil edilen vergiler ve yapılan harcamalar gösterilmektedir. "Maaş ve 
faiz" diye içerisinde hiçbir şey yoktur. Sayın Sözcü nereden almış; onu anlayamadım. 

Teşekkür ederim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Ben onu size getirir takdim ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge, (b) bendiyle ilgili. Demin "tabi olmayan mallann" şeklinde bir ifade vardı; bu 
defa da "tabi olan malların" cümlesinin bir anlam değişikliği yaratmadığı görüşünde olduğumuz 
için bunu işleme almıyoruz. 
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Son önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 870 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ilk fıkrasının (a) ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şadan Şimşek 

Edirne 
a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları ile rafineriler dahil olmak üzere imal edenler tarafın

dan teslimi, 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
ŞADAN ŞİMŞEK (Edirne) - Önergemizi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Geri çekiyorsunuz... 
O zaman, karar yetersayısı mı? 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Yoklama talebimiz var. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, önergeyi çektiklerine göre yapacak bir şey yok; 

maddeyle ilgili... 
BAŞKAN - Efendim,1 önergeyi geri çektiklerine göre maddeyi oylarınıza sunacağım. 

III. - YOKLAMA 
(SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Maddenin oylamasından önce yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Ben de talebinizin ne olduğunu sordum Sayın Candan. Eğer, bizi, Sayın Hatiboğ-

lu'yla baş başa bırakırsanız, daha iyi anlaşacağız; çünkü, ben, sormak zorunda kalıyorum, hayır 
- diyorsunuz ikisine de. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Haklısınız efendim, haklısınız... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz... 
Sayın Başkan, birisi, 30 uncu saniyede önergesini çekiyor. Bizim, bu önergeyi çekme talebin

den önce yoklama istediğimizi siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla, yani, baş başa bırakma olayı... 
BAŞKAN - Onu söylemiyorum Sayın Candan. Ne istediğinizi sordum? 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Ayağa kalkınca ne istediğimiz ortada. 
BAŞKAN - Ama, talebinizi siz beyan edeceksiniz ki, ben işleme koyacağım. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Madde üzerinde var... 
BAŞKAN - Arkadaşlarımızın yoklama talebi vardır. 

- 4 7 7 -



T.B.M.M. B.106 29.5.2002 0 : 3 

Talepte bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın Hatiboğlu, Sayın Candan, 
Sayın Çelik, Sayın Erbaş, Sayın Ulucak, Sayın Geçer, Sayın Polat, Sayın öztek, Sayın Budak, Sayın 
Aydın, Sayın Oğuz, Sayın Yanmaz, Sayın Fatsa, Sayın Kalkan, Sayın Karagöz, Sayın Gören, Sayın 
Okudan, Sayın Demirci, Sayın Alçelik. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

5 dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Sayın Köse, Sayın Aydın?.. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 10 dakika ara verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın grup başkanvekillerinin, Başkanlığa bir önerisi olursa... 

SALtH KAPUSUZ (Kayseri) -10 dakika efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Saadet Partisi olarak, zatıâlinizin takdirine bırakıyoruz; çün

kü, Genel Kurulu en iyi siz takip ediyorsunuz efendim. 

BAŞKAN -19.10'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.10 

BAŞKAN: Başkanvekili Yüksel YALOVA 
KÂTİP ÜYELER: Lütfi YALMAN (Konya), Mclda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

870 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin oylanmasına geçmeden önce yoklama is
tenilmiş, toplantı yetersayısı bulunamamıştı. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Şimdi, yoklamayı tekrarlıyor ve 5 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız, maalesef, yoktur. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Mayıs 2002 Perşembe günü, alınan 

karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.18 

© 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş 'in, KİT'lere ait sosyal tesislere ve sosyal tesislerin özelleş

tirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (7/6994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLrĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması için delaletlerinizi arz.ederim. 1.5.04.2002 pv ^ 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
Size 31 Ocak 2002 tarihinde 13392 sayı ile -kamuya ait sosyal tesislerle ilgili olarak-

sorduğum yazılı önergeme Sizin adınıza 27.03.2002'dc Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral 
verdiği cevapta; KİT'ler ve yerci yönetim birimlerini dışanda tutarak, sadece genel ve katma 
bütçeli kuruluşların kullanımındaki toplara 2644 adet olan sosyal tesislerle ilgili olarak bilgi 
vardı. 

Şimdi Size sosyal tesislerle ilgili olarak sorduğum sorulardan cevabı verilmeyenleri 
tekrar sormak istiyorum. 

1- Bugün KİT'lere ait olan kaç sosyal tesis vardır? 

2- Bu tesislerin bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı nasıldır? 

3- KİT'lere ait olan mevcut sosyal tesislerin 2001 yılındaki toplam işletme giderleri ne 
kadardır? 
Bunun bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dökümü nasıldır? 
Ayrıca, bu toplam rakamın, ne kadan bakım, ne kadan personel ve ne kadarı yakıt 
gideridir1/ 

4- Bugün mevcut sosyal tesislerin takdiri bedeli yaklaşık olarak ne kadardır? 
Bunun bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dökümü nasıldır? 

5- Önceliği kalkınmış bölgelere vererek, mevcut sosyal tesislerin... hepsini 
özelleştirrneyi düşünüyor musunuz? Sorusuna verilen cevapta; 
"Tüm sosyal tesislerin hiç ayırım yapılmaksızın özelleştirilmesi ve halka. satışı 
çeşitli nedenlerle mümkün bulunmamaktadır. (Hizmet binası ile sosyal tesisin 
birlikte kullanılması, kıyıda, orman sahasında, askeri sahada kalmasa, eski eser veya 
sit alanında bulunduğundan satışı Kültür Bakanlığınca sakıncalı görülmesi vs.) 
olanlar hariç, diğerlerinin özelleştirilmesi düşünülebilir." denmektedir. 
Yukandaiki ifadelerin ışığı altında, mevcut sosyal tesislerin -KİT'lere ait olanlar 
dahil- kaç tanesinin özelleştirilmesi hangi gerekçelerle mümkün değildir? 
özelleştirilmesi sakıncalı olanlardan bazıları uhdesinde bulunduğu kurumun diğer 
alanlarında kullanılamaz mı? Bunun bölgelere; kamu kurum ve kuruluşlarına göre 
dökütnürjjü yapar mısmız? 

6- özelleştirilmesinde sakınca olmayan sosyal tesislerin toplam adetleri kaçtır ve 
bunların takdiri bedeli ne kadardır? 
Bunun bölgelere kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılma nasıldır? 
Öncelikle kalkınmış bölgelerden başlayarak bu sosyal tesislerin özelleştirilmesi için 
kısa, ve drta vadeli hazırlıklarınız var mıdır? 
Varsa, bıınlar nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.00a/O/-^lS/ .#7/5/2002 
KONU : 7/6994-14834 esas sayılı 

Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) 01.05.2002 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6994-14834/34912 ve sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 03.05.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-721-2/2376 sayılı yazısı. 
c) 21.05.2002 tarih ve A.010.GNS.0.10.00.02-14832 sayılı yazınız. 
d) Başbakanlığın 24.05.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-721-2/2844 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/6994-
14834/34912 esas sayılı soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr.Yılj 
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T.C 
BAŞBAKANLİK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

27 MAYIS 2002 
SAYI : B.O2.1ÖİB.O.65.OO-&023 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU) 

İLGİ: 03/05/2002 tarih ve 0998 sayılı talimat formunuz. 

istanbul Milletvekili Sayın Dr. Azmi ATEŞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/6994-14834 esa3 sayılı soru önergesinde yer alan sorular ve 
özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştun 

Sİ2Q 31 Ocak 2002 tarihinde 13392 sayı //o -kamuya alt sosyal tesislerle ilgili 
olarak- sorduğum yazılı Önergeme sizin adınıza 27/03/2002'de Maliye Bakanı Sayın 
Sümer Oral verdiği cevapta; KİT'ler ve yerel yönetim birimlerini dışarıda tutarak, 
sadece genel ve katma bütçeli kuruluşların kullanımındaki toplam 2044 adet olan 
sosyal tesislerle İlgili olarak bilgi vardı. 

Şimdi Size sosyal tesislerle ilgili olarak sorduğum sorulardan cevabı 
verilmeyenleri tekrar sormak İstiyorum. 

SORU 1) Bugün KİT'lere alt olan kaç sosyal tesis vardır? 
i 

CEVAP 1) Özelleştirme programında bulunan ve kamu pay» %50'nin üzerinde olan 
24 kuruluştan 13' ünde toplam 114 adet sosyal tesis bulunmaktadır. Mevcut sosyal tesislerin 
kuruluşlara göre dağılımı ekte sunulmuştur .(EK-1) 

SORU 2) Bu tesislerin bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı 
nasıldır? 

CEVAP 2) Özelleştirme programında bulunan 13 kuruluştaki sosyal tesislerin 
bölgelere ve kuruluşlara göre dağılımı ekte sunulmuştur.(EK-2) 

SORU 3) KİT'lere alt olan mevcut sosyal tesislerin 2001 yılındaki toplam 
işletim giderleri ne kadardır? 
Bunun bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dökümü nasıldır? 
Ayrıca, bu toplam rakamın, ne kadarı bakım, ne kadarı personel ve ne kadarı yakıt 
gideridir? 

CEVAP 3) Özelleştirme programında bulunan 13 kuruluşa ait sosyal tesislerin 2001 
yılındaki toplam işletme glderterine dair istenilen bilgiler ekte sunulmuştur. (Ek-3) 
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SORU 4) Bugün mevcut sosyal tesislerin takdiri bedeli yaklaşık olarak 
no kadardır? 

Bunun bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dökümü nasıldır? 

CEVAP 4) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan alınan bilgiler neticesinde 13 
kuruluşun sosyal tesise sahip olduğu ve bunlardan 8 tanesindeki tesisler için herhangi bir 
değer tespit çalışması yapılmadığı belirlenmiş olup, diğer 5 kuruluşun sahip olduğu sosyal 
tesislerin tahmini değerleri hakkında bilgiler aşağıda ifade edilmiştir. 

-TEKEL' İn 42 sosyal tesisinin 41 tanesi işletmelerin içerisinde bulunduğundan 
haklarında değer tespit çalışması yapılmamıştır. Ancak Bodrum'daki tütün alım merkezi 
kapatıldığında, 4449 m2 alan üzerindeki tesisin değerinin, vergi değeri esasına göre 479 
milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. 

-TAKSAN* a ait sosyal tesisin takdir değeri 1.500 milyar TL'dir. 

-Türkiye Denizcilik İşletmeler? A.Ş.' nin sosyal tesisi, çevredeki tesislerle mukayese 
edildiğinde bugünkü emsal değeri yaklaşık 7.000 milyar TL'dir. 

-Eti Bakır A.Ş'ye ait sosyal tesisin 2002 yılı itibariyle takdir değeri 150 milyar TL.'dir 

-Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.' ye ait sosyal tesisin 2002 yılı itibariyle takdir 
değeri 60 milyar TL'dir. 

-TÜMOSAN A.Ş.' ye ait sosyal tesisin 2002 yılı itibariyle tahmini değeri 1.596 milyar 
TL'dir. 

-İGSAŞ- istanbul Gübre Sanayi A.Ş.'nın sosyal tesislerinin iktisap bedeli, tüm 
müştemilatı ile birlikte 2.073 milyar TL'dir. 

SORU S) Önceliği kalkınmış bölgelere vererek, mevcut sosyal tesislerin hepsini 
özelleştirmeyi düşünüyormusunuz? Sorusuna verilen cevapta; 
'Tüm sosyal tesislerin hiç ayırım yapılmaksızın özelleştirilmesi ve halka satışı çeşitli. 
nedenlerle mümkün bulunmamaktadır. (Hizmet binası İle sosyal tesisin birlikte 
kullanılması, kıyıda, orman sahasında, askeri sahada kalması, eski eser veya sit 
alanında bulunduğundan satışı Kültür Bakanlığınca sakıncalı görülmesi vs.) olanlar 
hariç, diğerlerinin özelleştirilmesi düşünülebilir" denmektedir. 
Yukardakf ifadelerin ışığı altında, mevcut sosyal tesislerin -KİT'lere alt olanlar dahil* 
kaç tanesinin Özelleştirilmesi hangi gerekçelerle mümkün değildir? Özelleştirilmesi 
sakıncalı olanlardan bazıları uhdesinde bulunduğu kurumun diğer alanlarında 
kullanılamaz mı? Bunun bölgelere, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dökümünü 
yapar mısınız? 
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CEVAP 5) özelleştirme programında bulunan kuruluşlara ait sosyal tesislerin 
çoğunluğu, eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, kuruluşlann faaliyetlerinde kullanılan arazı 
üzerinde kurulu olmaları nedeniyle şirketlerden ayrı olarak değerlendirilmeleri veya 
özelleştirilmeleri mümkün değildir. Kuruluşların faaliyet alanlarının bulunduğu araziler 
dışında yer alan eğitim ve dinlenme tesisleri ise, şirketin özelleştirme stratejisi çerçevesinde 
değerlendirilerek özelleştirilecektir. 

SORU 6) Özelleştirilmesinde sakınca olmayan sosyal tosislerin toplam adetleri 
kaçtır ve bunlar/n takdiri bedeli ne kadardır? 

Bunun bölgelere kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı nasıldır? 
Öncelikle kalkınmış bölgelerden başlayarak bu sosyal tesislerin 

özelleştirilmesi İçin kısa, ve orta vadeli hazırlıklarınız var mıdır? 
Varsa, bunlar nelerdir? 
CEVAP 6) Birinci ve İkinci sorunun cevabında ayrıntılarıyla belirtilen 114 sosyal tesis, 

şirketlerin özelleştirme stratejileri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Beşinci sorunun cevabında da İfade edildiği gibi özelleştirme programındaki 
kuruluşlara ait sosyal tesisler, işletmelerin hizmet binalannın içerisinde veya işietme 
arazilerinin bir bölümünde bulunduğundan aynlarak satılması veya haklarında ayrıca bir 
değer tespit çalışmasının yapılması mümkün değildir. Sosyal tesislerin değerlen de ancak 
şirketin geneli için yapılacak değer tespit çalışmalanyla belirlenebilecektir. 

Bu konudaki çalışmalar programdaki kuruluşlara ilişkin özelleştirme çalışmalarına 
paralel olarak sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Turgut BOZKURT 
Başkan 

MEVCUT SOSYAL TESİSLERİN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI 
EK-1 

KURULUŞLAR 

TEKEL 
Eti Gümüş A.S-
Eti EtoMrometalUrji 
A.Ş. 
Eti Krom A.Ş. 
TAKSAN 
TDİ 
Eti Bakır A.Ş-
KBİ 
SEKA 
TÜMOSAN 
Sümer Holding 
A.Ş.D 

EBAŞ. 
(GSAS 
TÜGSAS 
TOPLAM 

Eğitim ve Dinlenme 
TesIsi(Adet) 

3 

1 

1 

1 
6 

Lokal 
(Adet) 

2 

1 

18 

1 

22 

Konukevi 
(Adet) 

37 
1 
4 

1 
1 

1 
1 

15 
1 

19 

1 
4 

86 

TOPLAM 
(Adet) 

42 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 

38 

2 
5 

114 

(*) Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (EBAŞ) 07/02/2002 tarihinde Sümer Holding A.Ş ile 
birleştirilmiştir. 
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(EK-2) 

MEVCUT SOSYAL TESİSLERİN BÖLGELERE VE KURULUŞLARA GÖRE 
DAĞILIMI 

TEKEL 
Eğit. ve Dinlenme Tes: Ayvalık (Marmara Bölgesi) :1 adet 

Arsuz (Akdeniz Bölgesi) :1 adet 
Bodrum (Ege Bölgesi) :1 adet 

Lokal ; Ankara (iç Anadolu Bölgesi): 1 adet 
İstanbul (Marmara Bölgesi) :1 adet 

Konukevi 

Eti Gümüş A.S. 
Konukevi 

Eti Elektrometalurii A.S. 
Konukevi 

: Marmara Bölgesi 
Ege Bölgesi 
Karadeniz Bölgesi 
Akdeniz Bölgesi 
İç Anadolu Bölgesi 
G.Doğu Anadolu Bölgesi. 
D. Anadolu Bölgesi 

: Kütahya (Ege Bölgesi) 

: Antalya (Akdeniz Bölgesi) 

8 adet 
4 adet 
6 adet 
2 adet 
8 adet 
2 adet 
7 adet 

1 adet 

1 adet 

Lokal 

Fethiye (Akdeniz Bölgesi) :3 adet 

Antalya (Akdeniz Bölgesi) :1 adet 

Eti Krom A.S. 
Konukevi : Elazığ (D. Anadolu Bölgesi) :1 adet 

TAKSAN 
Konukevi : Kayseri (İç Anadolu Bölgesi): 1 adet 

Türkiye Denizcilik İsletmeleri (TDh A.S. 
Eğit. ve Dinlenme Tes.: Antalya (Akdeniz Bölgesi) :1 adet 

Eti BaktrA.S. 
Konukevi Kastamonu (Karadeniz Bölg):1 adet 

Karadeniz Baktr İsletmeleri (KBh A.S. 
Konukevi : Ankara (İç Anadolu Bölgesi) :1 adet 
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SSSA. 
Konukevi İzmit (Marmara Bölgesi) 

Balıkesir (Marmara Bölgesi) 
Afyon (Ege Bölgesi) 
Aksu (Karadeniz Bölgesi) 
Kastarrıonu(Karadeniz Bölgesi) 
Çaycuma (Karadeniz Bölgesi) 
Akkuş (Karadeniz Bölgesi) 
Ardanuç (Karadeniz Bölgesi) 
Karacasu (Karadeniz Bölgesi) 
Akdeniz (Akdeniz Bölgesi) 

2 adet 
2 adet 
2 adet 
1 adet 
2 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
2 adet 

TÜMOSAN 
Konukevi 

Sümer Holding A.S. 
Lokal 

Konukevi 

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. 
Eğit.ve Dinlenme Tes 

İGSAS 
Lokal 

Konukevi 

TÜGSAŞ 
Konukevi 

: Konya (İç Anadolu Bölgesi) 

: Ist.-Bakırköy (Marmara Bölgesi) 
Ist.-Beykoz (Marmara Bölgesi) 
Bursa-Mer!nos(Marmara Bölgesi) 
IstPazarlama İşi.(Marmara Bölg.) 
Çanakkale (Marmara Bölgesi) 
İzmir (Ege Bölgesi) 
Manisa (Ege Bölgesi) 
Bergama (Ege Bölgesi) 
Nazilli (Ege Bölgesi) 
Adıyaman (<3 Doğu Anadolu BÖlg.) 
Diyarbakır (D.Anadolu Bölgesi) 
Malatya (D. Anadolu Bölg.) : 
Erz.-Sankamış (D. Anadolu Bölg..) : 
Erzc.-Tercan (D. Anadolu Bölg.) 
Van (Doğu Anadolu Bölgesi"): 
Adana (Akdeniz Bölgesi) 
Antalya (Akdeniz Bölgesi) 
Sivas-SİDAŞ ( iç Anadolu Bölgesi) 

:Gen. Müd.-Ankara (IçAnad. Bölg.) 
Ist.-Bakırköy (Marmara Bölgesi) 
Ist.-Beykoz (Marmara Bölgesi) 
Bursa-Merinos (Marmara Bölg.) 
Ist-Pazarlama İşi.(Marmara Bölg.) 
Çanakkale (Marmara Bölgesi) 
İzmir (Ege Bölgesi) 
Manisa (Ege Bölgesi) 
Bergama (Ege Bölgesi) 
Nazilli (Ege Bölgesi) 
Adıyaman (G.Doğu Anadolu Bölg.) 
Diyarbakır (D. Anadolu Bölg.) 
Malatya (D. Anadolu Bölg.) 
Sarıkamış (D. Anadolu Bölg.) 
Erz.-Tercan (D. Anadolu Bölg.) 
Van (D. Anadolu Bölgesi) 
Adana (Akdeniz Bölgesi) 
Antalya (Akdeniz Bölgesi) 
Sivas-SİDAŞ ( iç Anadolu Bölg.) : 

:Didim (Ege Bölgesi) 

:Kocaeli (Marmara Bölgesi) 

: Kocaeli (Marmara Bölgesi) 

1 adet 

1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 

adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 

: 1 adet 
:1 adet 
: 1 adet 
: 1 adet 
: 1 adet 
:1 adet 
:1 adet 
:1 adet 

adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 

:1 adet 
:1 adet 
;1 adet 
1 adet 
1 adet 

1 adet 

1 adet 

1 adet 

:Gen.Müd.-Ankara(lç Anadolu Bölg):1 adet 
Kütahya (Ege Bölgesi) :1 adet 
Gemlik (Marmara Bölgesi) :1 adet 
Samsun (Karadeniz Bölgesi): :1 adet 

Eğit.ve Dinlenme Tes : Didim (Ege Bölgesi) :1 adet 
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(EK-3) 

MEVCUT SOSYAL TESİSLERİN 2001 YILI İŞLETME GİDERLERİ 

(Milyon TL) 
Bakım Gideri Personel Gideri Yakıt Gideri Toplam 

6.321 TEKEL (1) 

Eti Gümüş A.Ş. 

Eti Elektrometalurji A.Ş. 

Eti Krom A.Ş. 

TAKSAN{4) 

TDÎ 

Eti Bakır A.Ş. 

KBİ A,Ş. 

SEKA (3) 

TÜMOSAN 
Sümer Holding A.Ş.(5) 

EBAŞ. 

iGSAŞ 

TÜGSAŞ 

TOPLAM 

6.321 

• 

2.797 

2.500 

12.500 

5.154 

5.000 

1.428 

1.106,6 

10.228 

4.266 

6.494 

1.361.917 

1,419.711,6 

• 

-

14.097 

300.000 

-

183.810 

42.000 

29.007 

7.742,3 

-

11.782 

401.505 

23.929 

1.013.872,3 

5.133 

15.000 ' 

85.000 

6.827 

40.000 

988 

-

54.005 

4.787 

129.739 

312.518 

653.997 

22.027 

317.500 

97.500 

323.705(2) 

87.000 

31.423 

8.848,8(2) 

64.233 

84.314(2) 

568.782(2) 

2.078.278(2) 

3.689.929,8 

1. TEKEL' e ait sosyal tesislerin personel ve yakıt gideri olmadığı gibi bakım bakım 
giderleride şirkete yüksek bir maliyet getirmemektedir. Şöyle ki; TEKEL" e ait 
sosyal tesisler de ayrıca personel istihdam edilmemekte, personele ihtiyaç 
duyulduğunda tesisin yeraldığı işletmelerdeki personelden yararlanılmaktadır. 
Diğer yandan sosyal tesislerin. İşletme sahası içerisinde yeralması nedeniyle, 
işletmenin buhar ve sıcak suyundan faydalanılmaktadır. Bakım giderleri ise 
tesisten yararlanan kişilerden alınan konaklama ücretlerinden karşılanmaktadır. 

2. Toplam giderlere elektrik, iaşe ve diğer malzeme giderleri de dahildir. 

3. Sosyal tesisler kağıt üretiminde kullanılan buhar ile ısıtıldığından ayrıca yakıt 
gideri bulunmamaktadır. 

4. Yakıt giderine konukevi ve lojmanların yakıt giderleri dahildir. 

5. Sümer Holding' e ait sosyal tesislerin 2001 yılındaki işletme giderlerinin tamamı 
sosyal tesislerden faydalanan holding personeli tarafından karşılanmaktadır/ 
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2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, MKE'ye ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun cevabı (7/7001) 

-^ÜRKÎYErİOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn» Bülent ECEVİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim. 

Samsun Milletvekili 

1- 1920 yılında Atatürk tarafından kuruluşu gerçekleştirilen MKE'nin 
tüm şirketleri dahil çalıştırdığı işçi sayısı, yıllık giderleri, üretim ve 
pazarlamadan doğan gelirleri ne kadardır? 

.2- Kurumun hangi kuruluşlara ne miktar borcu bulunmaktadır? 
3- TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı silah ve mühimmat 

içinde MKE menşeli ürünlerin payı ne kadardır? 
4- Söz konusu kuruluşlarda MKE ürünleri yerine yabancı menşeli 

ürünlerin tercih, edilmesinin gerekçesi nedir? 
5- Uzun zamandan beri MKE ve bazı kurumların üst düzey 

yöneticilerinin yakınlarının bir kısım yabancı silah fabrikalarının 
distribütörlüğünü yaptıkları, dolayısıyla gerek özel sektör 
müteşebbislerinin (Sarsılmaz, Canik-55, Ordu-Cobra, Fatih ve 
Atmaca-53 vs. gibi) ve gerekse MKE'nin iç pazarının maksatlı olarak 
daraltıldığı ve rekabet gücünün kırıldığı iddiaları doğru ise bu konuda 
almayı düşündüğünüz önlemler var mıdır? 

6- KİT Komisyonunda MKE Genel Müdürünün "Kurumun aldığı askeri 
malzeme siparişlerinin azalması nedeniyle kurumun zararlarının artığı 
ve bu zararları kapatmak için çelik tencere üretimine başlanacağı" 
şeklindeki kurumun düştüğü durumu gösteren çarpıcı ifadesi karşısında 
almayı düşündüğünüz acil önlemleriniz olacak mıdır? 

7- Kurumun 1999 daki Kırıkkale'deki fabrikalarının yanması nedeniyle 
uğradığı zarar ne kadardır, bu zarar nereden tazmin edilmiştir? 

8- Tankların modernizasyonu da dahil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir 
çok ihtiyacının giderilmesi için MKE'nin stratejik bir kurum olarak 
yakın ve.uzak vadede, modern bir teknolojiye kavuşturulması için 
neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2 0 0 2 / 7 0 5 6 - 0 8 ^ ^ ^ s ı% MAYIS 2002 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.BşkJığımn 1 Mayıs 2002 tarihli ve KAN.KAR. MDA01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/7001*14844/34891 sayılı yazışı. 

(b) Başbakanlığın 3 Mayıs 2002 tarihli ve B.02.0.KKG.Q..1.&Î 0^721-9/237,2 
sayılı yazısı, • •••-*-• • . ! - _ L / 

; J 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA 'nln Sayın Basbakan'a yönelttiği ve İlgi 
(a) üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandınlmast tensip edilen 
"MKEK faaliyetlerine" ilişkin 7/7001-14844 sayılı yazılı soru" önergesinin cevabı Ek'te 
sunulmuştur. '' _ , ' * / 

*"•". •—< 
Arz ederim. 

SaİDahattiriÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma/Bakanı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA TARAFINDAN VERİLEN 
7/7001-14844 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. MKE Kurumu'nun tüm şirketleri dahil çalıştırdığı işçi sayısı 15 Mayıs 2002 tarihi 
itibariyle 4693 kişidir. 

2002 yılı giderleri 275.959.616 Milyon TL'dir. 
Üretim ve pazarlamadan doğan gelirleri 344.845.079 Milyon TL'dir. 

2. Kurumun 15 Mayıs 2002 tarihi itibariyle borçlan : 
Banka Kredi Borcu 192.011 Milyar TL. 

Anapara 182.460 
Faiz 9.551 

SSK (Geçmiş yıllara ait) 5.296 Milyar TL. 

MSB Kuruluş Dışı Silâh Bedeli 2.778 Milyar TL. 
(USD 2.005.694,20) 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve KKK'dan 93.996 Milyar TL. 
Sağlanan proje kredileri 
(USD 54.976.308,24) 76.134 Milyar TL. 
(EUR 14.137.642,26) 17.862 Milyar TL. 

Hazine Müsteşarlığı 19.000 Milyar TL. 
(Emekli olacak İşçiler içip alınan) 

Diğer (Firmalar ve müteahhitler) 3.067 Milyar TL. 

(1 Dolar 1.384.855 TL. olarak alınmıştır.) 
(1 EUR 1.263.432 TL. olarak alınmıştır.) 

3. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro silâhı olan G3 piyade tüfekleri ile MG3 makinalı 
tüfekler ve bunlara ait 7.62 mm. fişeklerin tümü MKE Kurumu Fabrikalarında üretilmiştir. 

MKEK, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının siparişleri üzerine 
NATO'nun 5.56 mm modern piyade tüfeği olan HK33 silahlarının üretimine ve teslimatına 
başlamış olup proje büyük bir başarı ile sürdürülmektedir. 

Yine Türk Silâhlı Kuvvetleri stoklarında bulunan konvansiyonel top, obüs ve havan 
mühimmatının çok büyük bir kısmı MKEK üretimidir ve raf ömrü sona ermiş bir kısım ABD 
ve diğer NATO ülkeleri orijinli mühimmatda bulunmaktadır. 

Emniyet Teşkilatında kullanılan ve kendi alanında dünyanın en etkili silahı olan MP5 
makinalı tabancalan ve bu silahlann 9 mm. çaplı mühimmatı da MKEK üretimidir. 

Emniyet Teşkilatında bulunan Kırıkkale marka tabancalar (en yenisi 30 yıllık) ile 
Karadeniz Silah Projesi kapsamında 2000 yılında teslim edilen 15.000 adet Yavuz-16 
marka tabancalar dışındaki silahlar ithal malıdır. 

Karadeniz Silah Projesi kapsamında MKEK kontrolünde üretilen tabancalar, her türlü 
deneme atışlarından başarı ile geçmekte olup Türk Silâhlı Kuvvetlerince de kullanılmakta 
ve piyasada ithal silahlara oranla çok daha fazla alıcı bulmaktadır. Ancak, Emniyet Genel 
Müdürtüğü'nce hangi nedenlerle tabanca ithal edildiği bilinmemektedir. 
4. Türk Silâhlı Kuvvetleri sürekli olarak MKEK silah ve mühimmatını tercih etmekte ve 
bu ürünleri kullanmaktadır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünce tabanca alımları MKEK'ca üretilen silah tiplerinin 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan teknik şartnameye cevap vermediği gerekçesi ile 
yurtdışından yapılmaktadır. MKEK kontrolünde üretilen yeni tip tabancalar, gerek kapasite 
gerek kalite yönünden yabancı silahlarla rekabet edebilecek durumdadır. 
5. Türkiye'de 6136 sayılı Kanun gereği olarak tabanca satışları sadece MKEK Genel 
Müdüriüğü'nce yapılmaktadır. Silâh satışları konusunda distribütörlük veya bayilik söz 
konusu değildir. 

MKEK'ca piyasaya arz edilmekte olan ithal malı tabancalann üretici firmalarının 
Türkiye'deki temsilcileri arasında MKEK yöneticilerinin yakınları bulunmamaktadır. 

Yerli üreticilerin iç pazannı daraltıcı herhangi bir maksatlı çaba gözlenmemiştir. 
Ancak serbest rekabetin gereği olarak birçok yerli ve yabancı şirket pazardan pay kapma 
yangındadır. İç pazarın, son 10 yılda MKEK'ca satılan yaklaşık 400,000 adet tabancanın 
piyasada yarattığı doygunluk nedeniyle daralmış olabileceği değerlendirilmektedir. 
6. 2002 yılında ekonomik durum itibariyle Türk Silâhlı Kuvvetteri'nin siparişlerinde 
beklenen bir azalma görülmektedir. Bu azalmanın MKEK'nun malî yapısına olumsuz etkHer 
yapacağı da bilinmektedir. Beklenilenden az alınan siparişlerden boş kalan kapasitenin 
ihracat ile değerlendirilmesi Kurumun en Önde gelen hedeflerindendir. 

Çelik tencere üretimi söz konusu olmamakla birlikte sipariş azlığından kaynaklanan 
kapasite boşluğunun, kurulu makina parkının atıl konuma düşmemesi ve piyasaya yönelik 
işlerle giderilmesi hususunda gerekli çalışmalara işaret etmek için böyle bir konu örnek 
olarak İfade edilmiş olup gelir artırıcı üretim konusundaki araştırmalar sürdürülmektedir. 
7. Kurumun 1997 yılında Kırıkkale'deki fabrikaların yanması nedeniyle uğradığı zarar 50 
Milyon Dolardır. Bu zarar tamamen Kurumun kendi kaynaklarından karşılanmıştır. 
8. MKEK Kanununun klasik silah ve mühimmatın tasarım vo iimalatı konusunda 
teknolojik bilgi birikimi, üretim alt yapısı ve yeteneği bulunmasına rağmen Türk Silâhlı 
Kuvvetteri'nin ihtiyaç belirlediği modem silah ve mühimmat İle Tank Modernizasyon 
Projeleri'nln mevcut durumda kısa sürede realize etmesi mümkün değildir. 

MKEK'ca yakın ve uzun vadede Türfc Silâhlı Kuvvetteri'nin ihtiyaçlarını istenen fiyat 
ve kalitede yerine getirebilmesi için AR-GE faaliyetlerinin modern teknoloji kullanılarak 
geliştirilmesine ve silah sistemlerinde gerek kapasite artırıcı gerek; ürün yelpazesini ' 
genişletilmesi yönünde modern üretim teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bu çerçevede M-60 A1 Tank Modernizasyonu Projesinde, MKEK bir alt yüklenici 
olarak Tankların 120 mm'lik top ve mühimmatını belirlenen iş payı çerçevesinde MI dan 
alınan lisans ile üretecektir. M-60 A1 Tanklannın Modernizasyonu kapsamında MKEK in 
mevcut altyapı, imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine olanak sağlanacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamaya yönelik, 2002 Yılı Yatırım 
Programımızda yer alan toplulaştınlmış Modern Silahlar III projesi kapsamında 17 adedi 
proje ve 10 adedi de etüd-proje olmak üzere toplam 27 proje yer afmaktadır. Modem 
Silahlar iti Projesi'nin toplam proje tutarı 772 Trilyon TL.dlr. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Bülent ECEVİT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

ibahattinVÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakan» 
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3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin 'in, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bir firmaya ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun cevabı (7/7006) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
TANRIKULU tarafından yazılı ötarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 11.04.2002 

Prof.Dr.Remzi ÇETİN 
Konya Milletvekili 

Son günlerde Şeker Kanunu, mısır ithalatı ve nişastadan glikoz elde 
edilmesi konuları gündeme geldikçe CARGİL firması adı sıkça basında 
geçmektedir. Bu nedenlerle; 

1. CARGİL firması hangi ülkeye aittir? 

2. Türkiye'de hangi iş kolunda faaliyet sürdürmektedir? 

3. Ortakları kimlerdir, hisse nispetleri ne kadardır, ortakları arasında 
TC. vatandaşı var mıdır? 

4. Yabancı sermayenin ülkemiz ekonomisine katkısı ve istihdam 
nedeniyle çağrılması, teşvik edilmesi elbette benimsediğimiz bir husustur. 
Ancak, CARGİL firmasının ülke ekonomisine katkısı ve istihdam miktarı ne 
kadardır? 

5. CARGİL firmasının glikoz ve nişasta ihracati var mıdır? 
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T.C 
ıSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

27 HAVIS2B01 
Sayı :B14.0.BHI01-lee 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞl'NA 

İlgi: 01.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7006-14854/34903 sayılı 
yazınız, 

Konya Milletvekili Remzi ÇETİN'in," Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı 
bir firmaya " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasmı istediği (7/7006) esas 
nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

^K^an^i^fRIKÎjLU^ 
Sanayi ve Ticaret Bakan»" 
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KONYA MİLLETVEKİLİ PROF. I)R.REMZt ÇETİNİN 
YAZrLI SORULARINA İIİŞKtN CEVAPLARIMIZ 

1-) Cargıll-Pınar tohumculuk Ticaret ve Sanayi A.Ş. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'mn 12/12/1986 tarih ve 482 belge nolu izin ve Teşvik 
Belgesine istinaden Bakanlığım izm 02/03/1987 gün ve 12841 sayılı tasdiki ve tzmir Ticaret Sicili 
Memurluğu'nca 0S/03/I987 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. 

Kurucu Ortakları; 
a) Yaşar Holding A.Ş. 
b) Pınar Entegre Et ve Yem Sanayi A.Ş. 
c) Cargill Incorparated - USA tabaası 
d) Norman Leonard alderson - USA tabaası 
e) Erick Rijk Van Rijk • Hollanda Tabaası 

- Şirket Unvanı 22/11/1989 tarihinde Cargill tohumculuk Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir. 

- 07/06/1991 tarihinde yine şirket unvanı; Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir. 

- 10/06/1993 tarihinde de şirket Cargill Holding unvanını almış, 
- 08/06/1993 tarihinde ise şirket Unvanı Cargill Oıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını almış 

ve bu Unvan altında şirket Ticari faaliyetine devam etmektedir. 

2-) Şirketin ana faaliyet konulan; Mısırözü veya unlu mamullerden üretilen nişasta, glikoz, gıda 
Ürünleri ve yağlı tohumlar ham ve rafineri yağların imali ve satışı ile yem üretimi yapmak. 
satmak ve ihraç etmek. 

3-) Şirketin en,son ortakları ve hisse durumu; 
Hissesi Sermaye TL 

.. Cargill Holding BV 102.991 102.991000.000 
- John S.Erickson 2 2.000.000 
- Adrianus Blankestijin 2 2.000.000 
- John Reynolds 2 2.000.000 
- RogerMurray 3 3.000.000 

TOPLAM 103.000 103.000.000.000 

4-) Yabancı Sermayeli Şirket olarak ülkemizde kurulmuş bulunan CARGİL Şirketinin üretim 
tesislerinde yaklaşık 500 işçi istihdam edilmektedir. 

5-) CARGlL şirketi; yıllık yaklaşık 2000 ton civarında nişasta ve glikoz ihracatı 
gerçekleştirilmektedir. 
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4.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye-tsrail ilişkilerine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem 'in cevabı (7/7013) 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.04.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

1-Türkiye'de İlk defa İsrail Büyükelçiliği hangi tarihte açılmıştır? 

2- İsrail Devletinin kurulmasından sonra, Türkiye'nin bu ülke ile siyasi, 
askeri ve ekonomik alanlarda yaptığı anlaşmalar var ise, yapılan bu anlaşmaların 
tarihsel dağılımları nasıldır? 

3-İsrail ile en son yapılan M-60 tanklarının modernizasyonuna ilişkin 
ihale bedelinin, İsrail'e yapılacak Manavgat suyunun satışından gelecek 
kaynakla karşılanacağı ve Devlete fazlaca bir yük olmayacağı iddia 
edilmekteydi. Tank ihalesinin hemen akabinde, İsrail'in Manavgat suyunu 
almaktan vazgeçtiği gelen bilgiler arasında yer almıştır. İddialar doğru idiyse, 
İsrail'i Manavgat suyunu almaktan vazgeçiren gerekçe nedir? İsrail'in bu 
kararı karşısında, Türkiye'nin de tank ihalesini iptal etmesi gerekmez miydi? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :026.21/2002/SPGY/183216 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

17.05.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 1 Mayıs 2002 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/7013-14861/34911 sayılı yazılan. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazık soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygı lanmla arzederim. 

I OSM 
İsmail CEM 

Bakan 
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KARAMAN MÎLLETVEKİIİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 
1. Türkiye'de ilk defe İsrail Büyükelçiliği hangi tarihte açılmıştır? 
2. İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra Türkiye'nin bu ülkeyle siyasi, askeri ve ekonomik 

alanlarda yaptığı anlaşmalar var ise, yapılan bu anlaşmaktın tarihsel dağılımları nasıldır? 
3. İsrail'le en son yapılan M-60 tanklarının modernizasyonuna ilişkin ihale bedelinin, İsrail'e 

yapılacak Manavgat suyunun satışından gelecek kaynakla karşılanacağı ve Devlete fazlaca bü
yük olmayacağı iddia edilmekteydi. Tank ihalesinin hemen akabinde, İsrail'in Manavgat suyunu 
almaktan vazgeçtiği gelen bilgiler arasında yer almıştır. İddialar doğru idiyse, İsrail'i Manavgat 
suyunu almaktan vazgeçjren gerekçe nedir? İsrail'in bu karan karşısında, Türkiye'nin de tank 
ihalesini iptal etmesi gerekmez miydi? 

YANITLAR: 
1. İsrail'le 29 Aralık 1949'da elçilik düzeyinde diplomatik ilişki kurulmuş olup, 1991'dc 

Filistin'le eşzamanlı olarak, İsrail'le diplomatik temsil düzeyi Büyükelçilik düzeyine 
yükseltilmiştir. 

2. İsrail'le Türkiye arasında bu güne kadar imzalanmış olan siyasi, ekonomik ve askeri 
alandaki 23 anlaşmadan 22'si, Orta Doğu Banş Süreci'nde önemli ilerlemelerin 
kaydedildiği 1991 -2001 yılları arasındaki on yıllık dönemde gerçekleştirilmiştir. 

3. İsrail'e su satışı projesi tank modernizasyonu ihalesinden tamamen bağımsız olarak 
yürütülen bir projedir. Esasen İsrail'le aramızda mevcut offset anlaşmasına su bedelinin 
dahil olmaması, sadece suyun taşınması Türk firmalarınca gerçekleştirildiği takdirde 
taşıma bedelinin offset kapsamına alınması, bu konuda ileri sürülen iddiaların doğru 
olmadığının kanıtıdır. 
Öte. yandan, İsrail'in Manavgat suyunu satın almaktan Vazgeçtiği yolunda bir bilgi 
Bakanlığımıza ulaşmamış olup aksine. İsrail Başbakanı Sharon Türkiye'den su ithali 
konusunda ivedilikle plan oluşturulması amacıyla, iki ay önce Başbakanlık Müsteşarı 
Avigdor Yitzhaki ve Maliye Bakanlığı Baş Defterdarı Nir Gilad başkanlığında bir 
komite kurulmasına karar vermiştir. Komite üyelerinden oluşan bir heyet su satışı 
konusunda görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecektir. 
Konunun bir çözüme ulaşmasındaki engeller, henüz su kalitesini düşürmeden taşımayı 
sağlayacak firmayla anlaşma sağlanamaması ve fiyat konusundaki görüşmelerin sonuca 
bağlanmamış olmasıdır. 
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5.- istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Rusya Federasyonu ve Gürcistan 'in Ahıska Türk
lerine yönelik politikalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ismail Cem 'in cevabı (7/7046) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından yazılı 
olanak cevaplandırılmasını arz ederim. 

RCALI 
illetvökili 

1. Rusya Federosyonu'nun Karadeniz kıyısındaki föasnodan şehrinde 
yerleşik Ahıska Türkleri yeni bir sürgün tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu 
sürgünü önlemek için ne gibi girişimlerde bulunmayı düşünmektesiniz? 

2. Gürcüler, 1999'da Avrupa Konseyi'ne üye olurken 2 yıl içinde Ahıska 
Türkleri'nin Gürcistan'a geri dönüp Gürcistan vatandaşı olabileceklerine 
dair bir yasa çıkartmayı ve 12 yıl içinde bu süreci tamamlamayı taahhüt 
etmiştir. Gürcistan'ın bu taahhüdünü yerine getirmesi için ne gibi 
çalışmalarda bulunmayı planlamaktasınız? 

T.C. 
' DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/183193 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

17.05.2002 

TÜRKİYJE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: I Mayıs 2002 tarih ve A.O1.0.GNS.0,10.00.02-7/7046/35024 sayılı yarıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

&M 

İsmail CEM 
Baken 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALFNIN 
* YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Rusya Fcderasyonu'nun Karadeniz kıyısındaki Krasnodar şehrinde yerleşik Ahıska 
Türkleri yeni bir sürgün tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu sürgünü önlemek için ne gibi 
girişimlerde bulunmayı düşünmektesiniz? 

2. Gürcüler, 1999'da Avrupa Konseyi'ne üye olurken 2 yıl içinde Ahıaka Türkleri'nin 
Gürcistan'a geri dönüp Gürcistan vatandaşı olabileceklerine dair bir yasa çıkartmayı ve 12 
yıl içinde bu süreci tamamlamayı taahhüt etmiştir. Gürcistan'ın bu taahhüdünü yerine 
getirmesi için ne gibi çalışmalarda bulunmayı planlamaktasınız? 

YANITLAR: 

Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 1944 yılında anavatanları olan Gürcistan'ın 
Ahıska (Mesket) bölgesinden sürgün edilen ve bugüne kadar anavatanlarına dönemeyen 
yegane topluluk Ahıska Türkleri'dir. Ahıska Türkleri eski SSCB coğrafyasına yayılmış 
olup, halen Rusya Federasyonu'ndaki toplam nüfusları 70.000 civarındadır, 

1. Rusya Federasyonu'mın Krasnodar bölgesinde yaşamakta olan 15.000 kadar Ahıska 
Türkü'nün büyük çoğunluğu bölgeye Sovyetler Birliği döneminde Haziran 1989'da 
yaşanan Fergana olayları sonrasında göç etmiştir. Olayları takiben yayınlanan bir 
Başbakanlık Kararnamesi çerçevesinde, Özbekistan'daki 17.800 kadar Ahıska Türkü 
Rusya'dald 6 bölgeye (Voronej, Orlov, Kursky, Tversky, Smolensky ve Belgogradskoy) 
nakledilmiştir. Ancak, Fergana olayları sonrasında 1989 yılında 5000 Ahıska Türkü kendi 
imkanlanyla Stravropol ve Krasnodar eyaletlerine göç etmişlerdir. 1990 yılında ise 40.000 
Ahıska Türk'ü Özbekistan'dan ayrılmış: bu grubun büyük çoğunluğu Kuzey Kafkasya'ya 
göç etmiştir. RF makamları resmi düzenleme hilafına bölgeye göç etmiş olan ve ellerinde 
SSCB kimliği bulunan Ahıska Türklerine, RF vatandaşhğLve oturma izni vermekten 
imtina etmişlerdir. 

Bölgede ikamet etmekte olan Ahıska Türklerini hedef alan baskıların son dönemde 
tedricen artması, buna paralel olarak Krasnodar 11 Meclisi'nin 26 Mart 2002 tarihinde 
bölgede ikamet etmekle olan yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesini öngören Kararı 
kabul etmesi üzerine, konu Bakanlığımız tarafından çeşitli vesilelerle RF Dışişleri 
Bakanlığı'nm dikkatine getirilmiştir. 

Bu karar üzerine bir açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği "Sınırdışı 
edilmesi planlanan kişilerin statüsünün $F mevzuatı açısından tartışılır olduğunu, eski 
SSCB vatandaşları olarak, 6 Şubat İ992 tarihli "Vatandaşlık" kanunu yürürlüğe girdiği 
zaman yasal olarak Rusya Federasyonu topraklarında yaşamakta olan Mesket 
Türkleri'nin, Rus vatandaşları olarak kabul edilmeleri gerektiğine inandıklarım ve bu 
yasal tutumun, Rusya Yüksek Mahkemesi dahil olmak üzere çeşitli düzeydeki 
mahkemelerce desteklendiğini belirtmiştir. Yüksek Komiserlik ayrıca, Moskova'nın 
1998'de imzaladığı Ulusal Azınlıkların korunmasını öngören Avrupa Çerçeve 
Anlaşması'nın Mesket Türklerini de kapsadığını, dolayısıyla Mesket Türkleri'ne bu 
Anlaşma'nın maddeleri uyarınca davramlması gerektiğini dile getirmiştir. 
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Bu meyanda, Rusya Federasyonu makamları nezdinde yaptığımız girişimlerle, Rusya'nın 
AK taahhütlerine ters düşen Krasnodar İl Meclisi Karanmn uygulamasının, sorun bölgede 
arzu edilmeyen mecralara sürüklenmeden Önlenmesi gerektiği ve bölgede ikamet etmekte 
olan Ahıska Türkleri'nin sorunlarının çözümü için gerekli tedbirlerin alınacağını 
umduğumuz belirtilmiştir. Ayrıca, RF'de yasayan 70.000 Ahıska Türkü içinde vatandaşlık 
alamayan tek grubun Krasnodar'daki grup olduğu ve SSCB'nin bir bölgesinden bir başka 
bölgesine hayatlarım kurtarmak için göç etmek zorunda kalan bu şahısların statülerinin 
başka ülkelerden bölgeye gelmiş kaçak göçmenlerle bir tutulamayacağı belirtilmiş ve 
halihazırda bölgede ikamet etmekte olan Ahıska Türkleri'nin kaygılarım giderici 
güvenceler verilmesinin uygun olacağını düşündüğümüz bildirilmiştir. 

Buna ilaveten, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nun 22-26 
Nisan 2002 tarihlerinde Strazburg'da yapılan 2002 Bahar Oturumu sırasında AK Bakanlar 
Komitesj'ne yazdı soru önergesi verilmek suretiyle RF'nin Krasnodar Bölgesinde yaşayan 
Ahıska Türkleri'nin durumunun Sayın MiUetveldllerimizcc Avrupa Konseyi platformuna 
taşınması Türkiye'nin Ahıska Türkleri'nin durumuyla ilgili girişimleri çerçevesinde 
kuşkusuz çok önemli bir gelişmedir. 

2. Gürcistan, Ocak 1999'da Avrupa Konseyi'ne üye olurken yerine getirmeyi taahhüt ettiği 
yükümlülüklerden biri de "Ahıska Türkleri'nin Gürcistan'daki kendi topraklarına 
dönüşlerini sağlamak üzere, 2000 yılı Aralık ayı sonuna kadar gerekli yasal düzenlemeleri 
tamamlamak ve 12 yıl içinde, tedricen, geriye dönüşü sonuçlandırmak"lır. Daha sonra BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) telkini uyarınca, Gürcistan'ın Avrupa 
Konseyi'ne üyelik belgesine yasal düzenlemelerin 2001 yılı Nisan ayına kadar 
tamamlanması koşulu getirilmiştir. Gürcistan, bu yükümlülüğü nedeniyle AKPM Denetim 
Komisyonu ve Bakanlar Komitesi Denetim Süreci'yle tam işbirliği yapmayı kabul 
etmiştir. 

Gürcistan yönetiminin, Ahıska Türkleri'nin ülkeye geri dönüşleriyle ilgili olarak başlattığı 
yasal düzenleme çalışmaları bağlamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nin de maddi ve manevi desteğiyle "Genç Avukatlar Demeği" isimli kuruluş 
tarafından hazırlanan ve ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından değeriendinneye 
alınarak "temel taslak" olarak kabul edilen bir yasa taslağı ortaya çıkmıştır. Sözkonusu 
taslak Gürcistan Hükümeti'nce Avrupa Konseyi'ne sunulmuştur. Gürcistan makamları 
ülkemizin de görüşlerini almak üzere yasa taslağım tarafımıza göndermişler ve 
görüşlerimizi içeren bir metin muhataplarımıza iletilmiştir. Tasan, Avrupa Konseyi 
tarafından yetersiz bulunmuş ve tekrar gözden geçirilmek üzere Gürcistan Hükümeti'ne 
iade edilmiştir. Yapılan öneriler doğrultusunda bazı değişikliklere tabi tutulan yasa 
tasarısının bir kez daha görüşleri alınmak üzere AK'ne sunulması beklennlektedir. 

Gürcistan'daki bazı çevrelerin, Ahıska Türklerinin Gürcistan'a topluca geri dönmeleri 
sonucunda, Abhazya ile Güney .Osetya'daki çatışmalar nedeniyle göçmen durumuna 
düşen yaklaşık 300.000 Gürcü'nün ülke ekonomisine getirdiği sosyal ve ekonomik 
sorunlara yenilerinin eklenmesinden endişe duydukları, bazı Gürcü yetkililerin ise 
Gürcistan'ın halihazırda karşı karşıya bulunduğu çeşitli sorunların da etkisiyle, Ahıska 
Türklerinin geri dönüş sürecinin zamana yayılmasını ve Ahıska Türklerinin sadece 
anavatanları olan Samstke-Javakheti bölgesine değil, Gürcistan'ın geneline 
yerleştirilmesini tercih eden bir yaklaşımı benimsedikleri gözlenmektedir. Ahıska 
Türklerinin anavatanı olan ve bugün Samstke-Javakheti olarak adlandırılan bölgede 
yaşayan Ermeni nüfusun da Ahıska Türklerinin bölgeye yerleştirilmesine olumlu 
bakmadığı yönünde duyumlar alınmaktadır. 

Ülkemiz açısından, Ahıska Türklerinin anavatanları olan Gürcistan'a dönüşlerinin 
sağlanması esastır, özellikle Krasnodar'da yaşayan Ahıska Türklerine yönelik baskıların 
son dönemde daha da yoğunlaşması, Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş 
sürecinde Gürcistan'ın yaklaşımını daha da ön plana çıkarmıştır. Uluslararası platforma 
taşınmış olan bu konunun Gürcistan'ın Avrupa Konseyi'ne üyeliği sırasında üstlendiği 
taahhütler çerçevesinde, bir an önce çözümlenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
Gürcistan'la ikili temaslarımızda Ahıska Türkleri konusu en üst düzeyde ele alınmakladır. 
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6.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Denizcilik Müsteşarlığında bir çalışma yürüten Fran

sız uzmanların kullandıkları haritaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in cevabı 
(7/7073) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cenrtmafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.04.2002 A 

~~ ^ZeHlSÎAL 
Karaman Milletvekili 

"Çirkin harita" başlığıyla verilen yazılı basm haberinde; "Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliğinin, Türkiye'deki limanların modernizasyonuyla 
görevlendirdiği 2 Fransız uzmanı, Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu'na 
bağlı Denizcilik Müsteşarlığında, kendilerine ayrılan odalarında, çalışmaya 
başladıkları esnada, Fransız uzmanların önlerindeki Türkiye haritasının, Türk 
yetkililerin dikkatini çektiği, haritaya bakmak için müsaade isteyerek 
incelediklerinde, haritanın 1924 yılında Serv anlaşmasıyla çizilen haritaya 
benzer olduğu, haritada Fontus, Ermenistan ve Kürdistan gibi isimlerin yazılı 
bulunduğu görülmüştür." denilmektedir. Bunun üzerine yetkililer, bu bir 
terbiyesizliktir diyerek, Fransızlara tepkilerini göstererek çalışmalarını askıya 
aldıklarım belirtmişlerdir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Türkiye'nin büyük özverilerle girmeye çalıştığı Avrupa Birliği'nin, 
Genel sekreterliği tarafından görevlendirilen iki uzmanın ellerindeki bu 
haritadan Avrupa Birliği yetkililerinin haberi var mıdır? Var ise, söz konusu 
harita üzerinde, Pontus, Ermenistan ve Kürdistan isimlerinin yer alması hangi 
art niyetin göstergesidir? Türkiye bu duruma sessiz mi kalacaktır? Yetkililerin 
bu haritadan bilgileri yok ise, bu iki uzman haritayı nereden temin etmişlerdir? 

2-Rakanhk olarak, bu konuda gerek Fransa'ya ve gerekse Avrupa 
Birliği'ne tepkisel anlamda diplomatik bir girişimde bulunulmuş mudur? 
Bulunulmuş ise, cevabı ne olmuştur? 

3-Bütün tercihlerini Avrupa Birliği kuralları içinde değerlendiren 
Türkiye'nin, karşılaşılan bu durum karşısında, oluşabilecek her türlü ihtimalleri 
gözden geçirerek geleceğe matuf atılacak her adımın büyük bir titizlikle ele 
alınması konusunda gerekli hassasiyet gösterilecek midir? 

-500-
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/l 84044 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

17.05.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 2 Mayıs 2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14927 sayılı yazdan. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/7073 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail CEM 
Baken 

ICARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

"Çirkin harita" başlığıyla verilen yazılı basın haberinde; "Avrupa Birliği Genel 
SekreterliğTnin, Türkiye'deki limanların modernizasyonuyla görevlendirdiği 2 Fransız uzmanının 
Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mhzaoğlu'na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı'nda kendilerine ayrılan 
odalarında, çalışmaya başladıkları esnada, Fransız uzmanların önlerindeki Türkiye haritasının Türk 
yetkililerin dikkatini çektiği, haritaya bakmak için müsaade isteyerek incelediklerinde, haritanm 1920 
yıkıda Sevr anlaşmasıyla çizilen haritaya benzer olduğu, haritada Pontus, Ermenistan ve Kürdistan 
gibi isimlerin yazılı bulunduğu görülmüştür'' denilmektedir. Bunun üzerine yetkililer, "bu bir 
terbiyesizliktir" diyerek Fransızlara tepkilerini göstererek çalışmalarını askıya aldıklarını 
belutmişlerdir. 
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SORULAR: 

1. Türkiye'nin büyük özverilerle gitmeye çalıştığı Avrupa Birhği'nin, Genel Sekreterliği tarafından 
görevlendirilen iki uzmanın ellerindeki bu haritadan Avrupa Birliği yetkililerinin haberi var 
mıdır? Var ise, sözkonusu harita üzerinde, Pontus, Ermenistan ve Kürdistan isûnlerinin yer alması 
hangi art niyetin göstergesidir? Türkiye bu duruma sessiz mi kalacaktır? Yetkililerin bu haritadan 
bilgileri yok ise, bu iki uzman haritayı nereden temin etmişlerdir? 

2. Bakanlık olarak, bu konuda gerek Fransa'ya ve gerekse Avrupa Birliği'ne tepkisel anlamda 
diplomatik bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise, cevabı ne olmuştur? 

3. Bütün tercihlerini Avrupa Birliği Icurallan içinde değerlendiren Türkiye'nin, karşılaşılan bu 
durum karşısında, oluşabilecek her türlü ihtimalleri gözden geçirerek geleceğe matuf atılacak her 
adımın büyük bir titizlikle ele alınması konusunda gerekli hassasiyet gösterilecek midir? 

YANITLAR: 

Deniz Güvenliğini Güçlendirme Projesi çerçevesinde ülkemizde bulunan iki Fransız 
AB Denizcilik Uzmanının Denizcilik Müsteşarlığı 'nda 8 Nisan 2002 günü yapılan toplantıda 
"Kürdistan", "Ermenistan" ve -'Pontus" gibi ibarelerin yazılı olduğu bir Türkiye haritasını 
kullanmaları üzerine uyarıldıkları ve kendilerine doğru Türkiye haritası verildiği, sözkonusu 
uzmanların haritayı 1997 yılında basılmış bir magazinden aldıklarını ve sadece ülkemiz 
coğrafyasını daha iyi anlamak amacıyla yanlarında bulundurdukların» söyledikleri ve özür 
diledikleri anılan kurum taralından Bakanlığımıza yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir. 

Yurt dışında basılan ve ülkemizin sınırlarını olduğundan farklı olarak gösteren 
haritalarla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bakanlığımız bu konuyu hassasiyetle takip 
etmektedir. Bu çerçevede yapılan girişimlerin niteliği, sözkonusu haritaların kim tarafından 
basılıp kullanıldığına göre değişiklik arzetmektedir. Haritaların basımında ve/vcya 
kullanımında resmi makamların katkısı bulunduğu takdirde resmi tepki gösterilmekte ve 
düzeltme yapılması istenmektedir. Resmi makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlar sözkonusu 
olduğunda ise bunlarla temasa geçilerek'yanlışlıklara dikkat çekilmekte ve düzeltme talep 
edilmektedir. 

Olayda sözkonusu haritaların Bakanlığımıza iletilen fotokopileri incelenmiş olup, 
kaynağının belli olmadığı görülmüştür. Bilgisizlik beyanında bulunan ve Türkiye'deki 
çalışmalarını tarafımızdan sağlanan haritaları kullanarak sürdürmüş olan iki uzmanın şahsi 
hatalanndan dolayı özür dilemeleri nedeniyle Avrupa Birliği nezdindc girişim yapılmasına 
gerek duyulmamıştır. 
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7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Irak'a uygulanan ambargonun ekonomiye etkilerine 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam İsmail Cem 'in cevabı (7/7076) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Aşağıdaki sorulanmın Dışişleri Bakam Sayın Îsmail<>m4arafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.04i2002 ] 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Ambargonun faturası 80 milyar dolar" başlıklı verilen 
haberde; Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Aslan'ın Birleşmiş 
Milletler karan ile Irak'a uygulanan ambargonun, Türkiye'ye faturasının 80 
milyar dolan aştığım belirtmiştir. 

Irak'a 12 yıldır uygulanan ambargonun faturası Türkiye'ye, Türkiye'de 
Güneydoğu Anadolu'ya, bölgede de Gaziantep'e Ödetildiğini kaydeden Aslan, 
Birleşmiş milletler ambargo Kararına harfiyen uyan Türkiye'nin uğradığı 
ekonomik zarann 40-45 milyar, ancak alternatif maliyetinin ise 80 milyar dolan 
aştığını ifade etmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Sayın oda başkam Mehmet Aslanın belirttiği 80 milyarlık ambargo 
zaranna katılıyor musunuz? Katılıyor iseniz, ambargonun devamında niçin ısrar 
ediyorsunuz? 

2-Şayet bu bir Birleşmiş milletler karandır, uymak zorundayız deniliyor 
ise, tüm dünya ülkelerinin bu karara bizim kadar ciddiyet gösterdiği söylenebilir 
mi? Ya da dünyada Türkiye kadar bu ambargodan etkilenen başka hangi ülke 
vardır? 

3-Tüm dünya ülkeleri dış politikada kendi milli çıkarlan ve menfâatlerini 
Ön planda bulundururken Türkiye'nin bu durumu göz ardı ederek hala 
ambargoya sadakat göstermesi fazlaca iyimserlik değil midir? 

4-TÜrkiye'nin tarihi, dini, kültürel ve coğrafi bağlan yanında özellikle 
komşumuz olan bundan sonrada beraber yaşayacağımız Irak'a, ambargo 
konusunda ekonomik çıkarlarımızı da nazarı dikkate alarak daha farklı ve ılımlı 
bir politika çizgisi uygulamamız gerekmiyor mu? 

5-Irak'a uygulanan Birleşmiş Milletler ambargosu sebebiyle, Türkiye'nin 
maruz kaldığı 80 milyar dolarlık zarar resmen de onaylanıyorsa, bu zarann 
telafisi için, Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişiminiz olmuş 
mudur? Olmamış ise olacak mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :026.21/2002/SPGY/176772 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 2 Mayıs 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14927 sayılı yazılan. 

Karaman Milletvekili Saym Zeki Ünal'ın 7/7076 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıt. 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

lOSK/J, 
İsmail CEM 

Baken 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKÎ ÜNAL'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Yazılı basında "Ambargonun faturası 80 milyar Dolar" başlıklı verilen haberde; 
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Saym Mehmet Aslan'ın Birleşmiş Milletler kararıyla Irak'a 
uygulanan ambargonun, Türkiye'ye faturasının 80 milyar Doları aştığım belirtmiştir. 

Irak'a 12 yıldır uygulanan ambargonun faturası Türkiye'ye, Türkiye'de Güneydoğu 
Anadolu'ya, bölgede de Gaziantep'e ödetildiğini kaydeden Aslan, Birleşmiş Milletler ambargo 
Kararma harfiyen uyan Türkiye'nin uğradığı ekonomik zararın 40-45 milyar, ancak alternatif 
maliyetinin ise 80 milyar Doları aştığım ifade etmektedir. 

0 : 4 

13.05.2002 
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SORULAR: 
1. Sayın Oda Başkanı Mehmet Aslan'ın belirttiği 80 milyarlık ambargo zararına katılıyor 

musunuz? Katılıyor iseniz, ambargonun devamında niçin ısrar ediyorsunuz? 

2. Şayet "bu bir Birleşmiş Milletler kararıdır, uymak zorundayız" demliyor ise, tüm dünya 
ülkelerinin bu karara bizim kadar ciddiyet gösterdiği söylenebilir mi? Ya da dünyada 
Türkiye kadar bu ambargodan etkilenen başka hangi ülke vardır? 

3. Tüm duaya ülkeleri dış politikada kendi milli çıkarları ve menfaatlerini ön planda 
bulundururken Türkiye'nin bu durumu göz ardı ederek hala ambargoya sadakat göstermesi 
fa/1 aca iyimserlik değil midir? 

4. Türkiye'nin tarihi, dini, kültürel ve coğrafî bağlan yanında özellikle komşumuz oları 
bundan sonra da beraber yaşayacağımız Irak'a, ambargo konusunda ekonomik çıkarlarımızı 
da nazan dikkate alarak daha farkb ve ılımlı bir politika çizgisi uygulamamız gerekmiyor 
mu? 

5. İrak'a uygulanan Birleşmiş Milletler ambargosu sebebiyle, Türkiye'nin maruz kaldığı 80 
milyar Dolarlık zarar resmen de onaylanıyorsa, bu zararın telafisi için, Bakanlık olarak 
Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişiminiz olmuş mudur? Olmamış ise olacak mıdır? 

YANITLAR: 

Bilindiği üzere, BMGK kararlarına uyulması-tüm .üye ülkeler gibi Türkiye için de 
uluslararası bir yükümlülük teşkil etmektedir. Türkiye,' Irak'a uygulanan ambargonun 
kaldırılmasını arzulamakla birlikte, Irak'ın ilgili./ftMÇiK kararlarına uymasının ardından 
ambargonun kaldırılmasına dek Irak'la ticaretim BM yaptırımları çerçevesinde. Pen-oî Karşılığı 
Oıda Programının parametreleri bağlamında sürdürmek durumundadır. 

BM ambargosundan zarar gören Irak halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlamak amacıyla 1996 yılında "Petrol Karşılığı Gıda Programı" adı altında uygulanmaya 
başlanan BMGK'nin 986 sayılı kararı, Türkiye'nin Körfez Krizi nedeniyle uğradığı ekonomik 
kayıpları tamamen telafi edememekle birlikle, ülkemizin Irak'a. yeniden ihracata 
başlayabilmesine olanak tanımıştır. Bu program çerçevesinde Irak'ın ihraç etmesine izin 
verilen petrolün bir bölümünün Kejkük-Yumurtalık petrol boru hattından sevkiyatjna 
başlanmasıyla da Türkiye'nin önemli altyapı yatırımlarından biri olan bu hatim yeniden işlerlik 
kazanması sağlanmıştır. 

1996 yılında Türkiye, Irak'a uygulanan ambargonun getirdiği ağır ekonomik yükün 
hafifletilmesi amacıyla BM Yaptırımlar Komitesi'ne başvuruda bulunmuştur. 
Başvuruda, ambargo nedeniyle Türkiye'nin o yıl itibariyle 28 milyar dolara ulaşan 
ekonomik kayba uğradığı izah edilmiş ve bunun telafisi için Irak'tan rnal ihracatına karşı ham 
petrol ithalatı imkanı sağlanması, petrol ithalatımızın bir kısmının Irak'tan birikmiş 
alacaklarımıza karşı gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Türkiye'nin lalebi konusunda BM 

Yaptırımlar Kornitesi'nde bir karar alınamamış, 1999 yılında Komite'nin talebi üzerine 
başvuru güncelleştirilerek yinelenmiş ve uğradığımız ekonomik zararlar 1999 yılı itibariyle 
!î5 milyar dolar olarak bildirilmiştir. O tarihten bu yana sözkonusu rakamın artmış olması 
tabiidir. Talebimiz halen reddedilmemiş ise de, bir sonuca da bağlanamamıştır. Konu 
tarafımızdan izlenmekte olup, Türkiye'nin Irak'a uygulanan. BM yaptırımlarından görmekte 
olduğu zararlar her vesileyle konuyla ilgili ülke ve çevrelerin dikkatine getirilmektedir. 
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8.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, okullardaki süt dağıtımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam Metin Bostancıoğlu 'nun cevabı (7/7081) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tararından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzjedemn.17.042002 

üfi€ 

ZeTTONAL 
Karaman Milletvekili 

"Lıkır-Mıkır, oldu zehir" başlıklı bir basın haberinde; Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Aileden sorumlu Devlet Bakanlığının ortaklaşa başlattığı bir 
milyon çocuğa süt kampanyası çerçevesinde, Geçirdiğimiz günlerde 
Diyarbakır'da 200 öğrenci içtikleri sütten zehirlenerek çeşitli hastanelerde 
tedavi gördüğü, aradan çok geçmeden, İstanbul Sâniandıra*daki Hüseyin 
Temtzel İlköğretim okulunda öğrencilerin yine içtikleri süt sebebiyle mide 
bulantısı, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı ve 68 
öğrenciden 56'sının taburcu edildiği, aynı şekilde Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine getirilen 38 öğrenciden 34*nün taburcu edilerek 4 
öğrencinin gözetim altında tutulduğu belirtilmişti. En son olarak 16.04.2002 
tarihli basında ise, Altındağ'da İlköğretim okulu öğrencileri süt içtikten bir süre 
sonra fenalaşarak Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldığı ve 
birkaç öğrenciye serum takıldığı geriye kalanlarının da ayakta tedavi edildiği 
belirtilmiştir. Çocukların sütten zehirlenip zehirlenmediklerinin daha sonra belli 
olacağı verilen bilgiler arasındadır. 

Sorularım şunlardır: 

l-Haberlerde belirtildiği gibi, İlköğretim olanlarında öğrencilerin sütten 
zehirlenmeleri doğru ise, sütler, niçin gerekli kalite ve sağlık kontrolleri 
yapılmadan öğrencilere içirilmektedir? 

3-Kontrolleri yapılıyor ise, bu zehirlenmelerin sebepleri nelerdir? 

4-Öğrencilere içirilen bu sütler, nereden nasıl ve ne şekilde temin 
edilmektedir? Süt ihale usulü ile mi alınmaktadır? Günlük tüketilen süt miktarı 
ve maddi değeri ne kadardır? Aylık ve yıllık olarak Devlete olan maliyeti nedir? 
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T.C. 
MtLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI i 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAM :B.O8.O.APK.0.03.O5.00-O3//^*Z. 2^/5"/2002 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 02.05.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7081-
14950/35095 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın, "Okullardaki süt dağıtımına ilişkin" yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

I-2.-3. Sosyo-ekonomik yönden düşük düzeydeki ilköğretim çağındaki çocukların 
sağlıklı gelişmesi, dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması, süt içme alışkanlıklarının 
yerleştirilmesi, çocukların yanlış beslenme ve zararlı besin maddelerinden uzaklaştırılması 
amacıyla "Okul Sütü Projesi" başlatılmıştır. 

Bu proje kapsamında, ilgili firmalarla koordine kurulması, teknik şartnamenin 
hazırlanması gibi buna ilişkin işlemlerin yürütülmesini, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği üstlenmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır illerinden temin edilen 
ilköğretim okulu isimleri ile öğrenci sayılarına ilişkin listelerin bu sekreterliğe iletilmesinin 
dışında yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

Öğrencilerimize içirilen sütlerin temin ve dağıtım ihalesi, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından yapılmış olup, sütler ihaleyi kazanan 
ürma tarafından, anılan illerde belirlenen ilköğretim okullarının öğrenci sayısına göre, haftalık 
periyotlar halinde okul müdürlüklerine teslim edilmektedir. Bu sütler okullarda hijyenik 
ortamlarda muhafaza edilmekte ve dağıtımı yapılmaktadır. 

Diyarbakır. İstanbul ve Ankara illerindeki bazı öğrencilerin süt içmelerinden dolayı 
besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmaları neticesinde; Sağlık Bakanlığının bu 
illerdeki ilgili kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, bu kuruluşlarca 
öğrencilerin sütten zehirlendiklerine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mettn-BOSTANCIOĞLU / 

Millî Eğitim Bakanı 
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9.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 'nun, ABD 'de 11 Eylül saldırısı sonrasında gözetim al
tına alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'in 
cevabı 7/7087) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmın.DışişIeri Bakanı sayın tsmail Cem tarafından yazılı 

plarak cevâgjîcsndınlmasım talep ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.04.2002 

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

Neşjr ?Şfoş»fc.'ve Washington şehirlerine 11 Eylül 2001 talihinde y ^ ^ m terörist 
sMdili&l^mdan sonra ABD*de çok sayıda yabancı tutuklanmıştır; Bu tutukluların 
aradîi^'beş. yüzün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu iddia 

tddialar arasında, bu insanların mahkemelere çıkanlnfıadan aylarpa 
İlik hallerinin devam ettiği, uluslararası insan hakları sözAeşmelerine 

ayjjcir} olart& kötü muamele gördükleri, bir kısmının hukukşuz(bir Şekilde a»mr 
&işi edildikleri de var. 

SORULAR: 
1- ABD'de 11 Eylül sonrasında kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gözetim altına alınmıştır? 
2- Bunların gözetim altına alınma gerekçeleri nedir? 
3 - 1 1 Eylül sonrası tutuklamaların kaçının tutukluluk halleri devanı 

ediyor? 
4- Bu insanların mahkemeye çıkarılmadan, aylarca tutuklu kalmaları 

uluslar arası sözleşmelere, insan hakları belgelerine aylan değil midir? 
5- Türk Hükümeti bu insanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla her 

hangi bir girişimde bulunmuş mudur? 
T.C. 

DIŞtŞLERÎ BAKANLIĞI 
Siyaset Planlama Genel Mödttr Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/l 88133 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

21.05.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BA1ŞK ANLI ftTNA 

tlgl: 2 Mayıs 2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14927 sayılı yazıları. 

Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu'nun 7/7087 Esas Nolu yazalı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

ÖeK 
İ smai l CETO 

Baksın 
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RİZE MİLLETVEKİLİ SAYİN MEHMET BEKAROĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Nevv York ve Washington şehirlerine 11 Eylül 2001 tarihinde yapılan terörist 
saldırılarından sonra ABD'de çok sayıda yabancı tutuklanmıştır. Bu tutukluların arasında beş 
yüzün Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımn bulunduğu iddia edilmektedir. İddialar 
arasında, bu insanların mahkemelere çıkarılmadan aylarca tutukluluk hallerinin devam ettiği, 
uluslararası insan haklan sözleşmelerine aykırı olarak kötü muamele gördükleri, bir kısmının 
hukuksuz bir şekilde sınırdışı edildikleri de var. 

SORULAR: 

1. ABD'de 11 Eylül sonrasında kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gözetim alüna 
alınmıştır? 

2. Bunların gözetim altına alınma gerekçeleri nedir? 
3. 11 Eylül sonrası tutuklamaların kaçının tutukluluk halleri devam ediyor? 
4. Bu insanların mahkemeye çıkarılmadan aylarca tutuklu kalmaları uluslararası 

sözleşmelere, insan haklan belgelerine aykırı değil midir? 
5. Türk Hükümeti bu insanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla herhangi bir girişimde 

bulunmuş mudur? 

YANITLAR: 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör saldırılarını müteakip» izinsiz 
çalışmakta veya ikamet etmekte olan yabancı uyruklulara karşı ABD makamlarınca 
yürütülmekte olan operasyonlar çerçevesinde, bu konumda olan 1200 yabancı uyruklu ve bu 
meyanda 63 vatandaşımız gözaltına alınmıştır. 

Uygulama olarak, tutuklanan şahıslar mahkemeye çıkarılmakta ve duruşma sonucunda, 
tutuklunun isteği ve maddi imkanları da gözönüne alınarak kefalet/sınırdışı, rızayla ülkeyi 
terk veya sınırdışı yöntemlerinden bîrine karar verilmektedir. Sınırdışı edilmesi kararlaştırılan 
şahısların 90 gün içerisinde ilgili ABD makamlarınca ülkeden sınırdışı edilmeleri 
gerekmektedir. 

Nevv York, Ixmg Island ve Nevv Jerscy bölgelerinde gözaltına alınan 6 vatandaşımız 
balen cezaevinde bulunmaktadır. Sınırdışı kararı kesinleşen 3 vatandaşımız, mahkeme 
kararma itiraz ederek ABD'de kalabilmek için yeni duruşma talebinde bulunmaları nedeniyle 
sınırdışı edilmemişlerdir. Diğer üç vatandaşımızın davaları devam etmektedir. 

Bu şahıslar, ilgili Başkonsolosluklanmızea ziyaret edilmekte, bu ziyaretler sırasında 
tutuklu vatandaşlarımızın kimlikleri, tutuklanma nedenleri ve gözaltında kalış süreleri 
hakkında bilgi temin edilerek, aileleriyle görüşme, avukat tutma gibi konularda yardıma 
ihtiyaçları olup olmadığı, cezaevi koşullan, gıda ve sağlık hizmetleri gibi hususlarda 
şikayetleri bulunup bulunmadığı sorulmakta ve vatandaşlarımızın talepleri ilgili cezaevinin 
yönetimine aktarılmaktadır. 

ABD'deki temsilciliklerimizden bu konuda alınan bilgiler Bakanlığımızca ilgili 
kuruluşlarımıza iletilmekte ve vatandaşlarımızın yakınlarının Bakanhğımıza müracaatları 
halinde kendilerine gerekli bilgi verilmektedir. Bakanlığımızca bu konuda Ankara'daki ABD 
Büyükelçiliği ile ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 
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10.- Amasya Milletvekili Ahmet îyimaya'nın, Amasya Aydınca Pancar Bölge Şefliğinin 
kapatılma nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun cevabı 
(7/7101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorulann Sânayi ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Ahmet Kenan Tannkulu'nun yazılı olarak cevaplandırmasında aracılığınız 
talep olunur. 25.04.2002 

Saygnanrhla 
Ar^yîvklAYA 
Amab\fa^vpfetveklli 

SORULAR : v 

t-Amasya İli Aydınca Beldemizde kurulu "Pancar Bölge 
şeÛlğPtimgS nedenle kapatılmıştır? 

2-Türkiyede kaç pancar bölge sefllğr vardır? Bunlardan 
kaçı kapatılmıştır? 

3-Halen kapatılmamış bölgelerin yüksek sayıda olmasını 
(t00 dvannda), kapatılanların İse on sayısını aşmamasını açmayan objektif 
kriterler nelerdir? Kapatılmayan şefliklerin bu kriterler karşısındaki durumlan 
nelerdir? Objektif bir sebep olsa dahi, korunan büyüklük kargısında imtisası 
(özümsenmesl) mümkün bir sayının, bölge Insan/n talepleri ve haklı 
şikayet/eri de gözetilerek kapatılmaması tercih olunamaz mıydı? 

4~Bakanlığmız, kapatılmayan şeflikler karşısında, bölge 
insanımızın/çiftçilerimizin cezalandırılması anlamına gelen "Aycfmca 
Pancar Şefliğini Kapatma Kararından "dönülmesini düşünmekte midir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B14.0JBHÎ01-2-U 2 7 » 2 0 0 2 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi: 02.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7101-14988/35645 
sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Aİımet İYÎMAYA'nın "Amasya-Aydmca Pancar 
Bölge Şefliği'nin kapatılma nedenine" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandınlmasım istediği (7/7101) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

A.KenanTANRTKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET lYlMAYA'NlN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1- Asıa^a İli Aydınca Beldemizde kurulu "Pancar Bölge Şefliği" hangi nedenle 
kapatılmıştır? 

2- Türkiye'de kaç pancar bölge şefliği vardır? Bunlardan kaçı kapatılmıştır? 

3- Halen kapatılmamı? bölgelerin yüksek sayıda olmasını (100 civarında), kapatılanların ise 
on sayışım aşmamasını açıklayan objektif kriterler nelerdir? Kapatılmayan şefliklerin bu 
kriterler karşısındaki durumları nelerdir? Objektif bir sebep olsa dahi, korunan büyüklük 
karşısında imtisası (özümsenmesi) mümkün bir sayının, bölge insanuun talepleri ve haklı 
şikayetleri de gözetilerek kapatılmaması tercih olunamaz mıydı ? 

4- Bakanlığınız; kapatılmayan şeflikler karşısında, bölge irisanımızın/çiftçilerhnizin 
cezalandırılması anlamına gelen "Aydınca Pancar Şefliğini Kapatma Kararından" 
dönülmesini düşünmekte midir? 

CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere şeker sanayiinde çeşitli nedenlerle ekonomik olma özelliğini kaybetmiş 
pek çok Ziraat Bölge Şefliği ve Pancar Tesellüm Kantarları bulunmaktadır. Bunların zaman 
içerisinde ve bir program dahilinde üreticilere verilecek hizmetleri aksatmadan, kapatılması 
ve/veya birleştirilmeleri hedeflenmiş, konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar doğrultusunda T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2002 
tarih ve 2447/7-11 sayılı karan ile ilk aşamada, içlerinde Aydınca'nm da bulunduğu 5 Ziraat 
Bölge Şefliği kapatılmıştır. Ancak, Aydınca Ziraat Bölge Şefliği üreticilerine verilen 
hizmetler aksatılmadan, etkin bir şekilde ve zamanında Turhal Ziraat Bölge Şefliği tarafından 
verilmeye devam edilecektir. Kapatılan bu Bölge Şeflikleri ya pancar üretimleri çok azalmış, 
veya Bölge tesislerinden yoksun bir şekilde hizmet verebilmekte yahut Bölge hizmetlerinin 
yakınındaki bölge şefliklcrince kolaylıkla hizmet verilebilecek özelliğe sahiptir. 

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2002 tarih ve 2450/10-10 say ıh 
kararıyla 15 bölge şefliği daha kapatılarak, kapatılan bölge sayısı 20 olmuştur. Bu şekilde 
208 olan bölge sayısı 188'e düşürülmüştür. Kapatılma kriteri olarak, bölgelerin ekonomik 
olup olmama özelliğine bakılmaktadır. 

Şeker sanayiinin yeniden yapılandırılmasında ve faaliyetlerinin, azami tasarruf ilkeleri göz 
önünde bulundurularak karlı ve verimli bir şekilde sürdürme zorunluluğundan dolayı 
ekonomik olmayan Ziraat Bölge Şeflikleri ile pancar tesellüm kantarlarının kapatılması veya 
birleştirilmesi öncelikle yapılması gereken konuların başında gelmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, T. Şeker 
Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlûgü'ne göndermiş olduğu 28.04.2000/689 tarihli yazısında bir 
temenni karan almıştır. 

Diğer taraftan Başbakanldc Yüksek Denetleme Kurulu'nun son yıllarda Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. ile ilgili hazırladığı denetleme raporlarında; 

"Küçük bölgelerin ve taşra kantarlarının durumunun gözden geçirilmesi, fabrika 
merkezine ve birbirine yakın bölge ve kantarların birleştirilmesi ve ekonomik olmayanların 
kapatılması suretiyle kantar sayılannm azaltılması, gerekli alt yapı yatınmlanna ağırlık 
verilerek, fabrika merkezinde tesellümü özendirici ve teşvik edici önlemlerin alınarak fire 
kayıplarının minimum seviyeye indirilmesi" temenni edilmektedir. 
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//.- Konya Milletvekili Lütfl Yalman 'in, Türk-Yunan ilişkilerine ve bu konuda hazırlanan bir 
rapora ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı tsmail Cem 'in cevabı (7/7112) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECIİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın. Dışişleri Bakanı Sn. İsmail CEM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 15.04.2002 

1. Türk toplumunun büyük bir bölümünün Yunanistan'ı karankk düşman olarak 
görmediği hususundaki tespitleri içeren rapor, hangi verilere dayanılarak 
hazırlanmıştır? 

2. Türk-Yunan soranlarının dile getirildiği raporun resmi dayanağı nedir? Türk 
politikacıların askere boyun eğdiği, hususundaki ifadeleri, Türk Demokrasisi 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3. Tarih süreci içinde, Türk-Yunan ilişkilerinde hangi alanlarda, ne: tadar-olumlu 
mesafelere ulaşılmıştır? Sonuçlarının ülkemize getirilen nelerdir? 

4. Yunanistan, Türkiye ile uzlaşma platformu ararken, Avrupa Birliği'ne giriş 
politikamızı Yunanistan'm tutumuna göre mi değerlendirmekteyiz? Bu durum 
dış politika açısından ülkemize ne gibi avantajlar sağlamaktadır? 

5. Yine aynı raporda Yunanistan'ın, T.C'nin yeterince güçlü bir ülke olmadığı 
değerlendirmesinin yapılması, sizleri rencide etmemiş midir? 

6. Yunanistan Hükümeti ve Dışişleri Bakanı'mn Türkiye ile ilişkilerin kolay 
olmadığını defalarca söylemesi "Türk Toplumunun Yunanistan'ı karanlık 
düşman görmediği" hususundaki görüşlerle örtüşmekte midir? 

7. Yıllardan beri süren Batı Trakya'daki Türk azınlığın içine düştüğü ağır 
sorunların çözümü konusunda hangi tedbirleri aldınız ve neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdilr Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/l 78003 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

0 : 4 

Tff(İM 

14.05.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 7 Mayıs 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7112-15014/35729 sayılı yazüan. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman'ın yazalı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

iteut 
İsmail CEM 

Bakcn 

514-
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTHİ YALMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESt 

SORULAR: 

J. Türk toplumunun büyük bir bölümünün Yunanistan'ı karanlık düşman olarak görmediği 
hususundaki tespitleri içeren rapor, hangi verilere dayanılarak hazırlanmıştır? 

2. Türk-Yunan sonmlanran dile getirildiği raporun resmi dayanağı nedir? 'Kırk poUtücacılann 
askere boyun eğdiği hususundaki iradeleri, Türk demokrasisi açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

3. Tarih süreci içinde, Türk-Yunan ilişkilerinde hangi alanlarda, ne kadar olumlu mesafelere 
ulaşılmıştır? SunuçlaTirnn ülkemize getirilen nelerdir? 

4. Yunanistan, Türkiye'yle uzlaşma platformu ararken, Avrupa Birliği'nc giriş politikamızı 
Yunanistan'ın tutumuna göre mi değerlendirmekteyiz? Bu durum dış politika açısından 
ülkemize ne gibi avantajlar sağlamaktadır? 

5. Yine aynı raporda Yunanistan'ın, T.C'nin yeterince güçlü bir ülke olmadığı 
değerlendinrıesinin yapılması, sizleri rencide etmemiş midir? 

6. Yunanistan Hükümeti ve Dışişleri Bakanı'mn Türkiye'yle ilişkilerin kolay olmadığını 
defalarca söylemesi, 'Türk toplumunun Yunanistan'ı karanlık düşman görmediği" 
hususundaki görüşlerle örtüşmekte inidir? 

7. Yıllardan beri süren Batı Trakya'daki Türk azınlığın içine düştüğü ağır sorunların çözümü 
konusunda hangi tedbirleri aldınız ve neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

YANITLAR: 

Soru önergelerinde sözü edilen "raporcun, Yunanistan'ın. Ankara Büyükelçiliği'nin 
hazırladığı bir değerlendirme raporu olabileceği akla gelmektedir. Bilindiği gibi, Büyükelçilikler 
görev gördükleri ülkelerle ilgili olarak kendi Dışişleri Bakanhklanna ve makamlarına raporlar 
iletmekledirler. Bunlar, genelde evsahibi ülke kamuoyuna açıklanmayan, kendi iç çalışmalarıdır. 
Bu nedenle, sözkonusu raporun basında yayınlanan bölümlerinin doğruluk derecesine ilişkin 
resmi bir bilgi de mevcut değildir. Doğruluk derecesi belirsiz bu nitelikte bir raporda yer aldığı 
iddia edilen ifadeler hakkında, sadece basın haberlerine dayanarak bir değerlendirme 
yapılmasının sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir. 

1999 yılından bu yana devam eden diyalog süreci kapsarmnda Yunanistan'la, terörizmle 
mücadele, ekonomi, turizm, kültür, çevre, bilim, deniz taşımacılığı, yatırımların karşılıklı 
korunması ve gümrükler konularında işbirliğini içeren dokuz anlaşma imzalanmıştır. Sözkonusu 
anlaşmaların tümü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, her iki ülkeyi de yatandan 
ilgilendiren deprem ve diğer doğal aletler ile yasadışı göç konularında daha yatan işbirliğini 
öngören iki ayn protokol imzalarım ıştır. Bu protokollerin onay süreçlerinin kısa süre içinde 
tamamlanması beklenmektedir. 

Tüm bu gelişmeler, Yunanistan'la ilişkilerimizin arzu edilen düzeye getirilebilmesi için 
gerekli yasal çerçeveyi oluşturmaktadır ve bütün komşulanyla dostluk ve banş ilkelerine dayalı 
yakın işbirliği ilişkileri içinde olmayı hedefleyen ülkemizin dış politikasına uygundur. 

Yunanistan'la ilişkilerimizin en önemli unsurlanndan birini teşkil eden Batı Trakya Türk 
Azınltğı'nm durumu ise, ilgili uluslnrarasj anlaşmalar ve Yunanistan'ın iç mevzuatı çerçevesinde 
tarafimtzdan çok yakından takip edilmektedir. 
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12.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici 'nin cevabı (7/7125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Devlet Bakam Sayın Hasan GEMÎCÎ tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Bakanlık olarak Adıyaman'da yürüttüğünüz projeVer nelerdir? 
2- 2000 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2000 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2001 yılında ödenek 

miktarı yeterli midir? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

S03YAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAVI : B.O2.1.SÇE.0.65.O0.01/YT-7/ 0^\J^ ANKARA 
KONU: Adıyaman İli Hakkında ° <7_ £ . S ' ?&torL-. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 7.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7125-7859/1954 sayüı 
yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'mra ;BakonUğıma tevcih ettiği ve yazılı 
olarak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüsünün 2002 Yılı 
Yatırım Programında Adıyaman Hinde Yatırım Projesi yer almamaktadur. Ancak söz konusu 
tide Adıyaman Eğitilebilir özürlü Çocuklara Yardım Derneği tarafından yaptırılan Eğitilebilir 
Zihinsel Engelliler îş Eğitim Merkezi inşaatı bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan GEMİCİ 
Devlet Bakanı 

- 5 1 6 -



T.B.M.M. B:106 29.5.2002 0 : 4 

13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun cevabı (7/71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET" "MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımla Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
TANRIKULU tarafindan sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. 

K 
ahmut< 

Adıyaman Milletvekili 

Mahmut GÖKSU 

1- Bakanlığınız kanalıyla Adıyaman>da yürütülen projeler rieİerdir? 
2- 2001 yılı rakamlarıyla Adıyaman'da sürdürülen projelerin toplam 

yatırım tutan ne kadardır? 
3- 2000 yılı itibariyle sözkonusu projelerdeki gerçekleşme miktarı ne 

olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2001 yılında ayrılan 

ödenek miktarı yeterli midir? Yeterli değilse ödeneklerin arttırılması 
için bir girişiminiz olacak mıdır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

2 7 AWns*nQ? 
SAYİ : B I4.0.BHİ01-2.V6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLlGl'NA 

İLGİ : a) 06.12.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6/1056-7866/19261 
yazınız. 
b) 07.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7126/7866 sayılı yazınız 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun "Adıyaman'da yürü 
projelere" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (6/1056) esas nolu : 
soru önergesi TBMM içtüzüğünün 98. maddesi uyarınca üç birleşim iı 
cevaplandırılmadığından dolayı ilgi (b) de kayıtlı yazıyla yazılı soru önerg 
çevrilmiş olup, sözkonusu önergeyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

Ahmet KenanTANRIKULU S 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

517-
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN YAZILI SORULARINA 
İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1- Bakanlığınız kanalıyla Adıyaman'da yürütülen projeler delerdir? 
2- 2001 yılı rakamlarıyla Adıyaman'da sürdürülen projelerin toplam 

yatırım tutan ne kadardır? 
3- 2000 yılı itibariyle sözkonusn projelerdeki gerçekleşme miktarı ne 

olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2001 yılında ayrılan 

ödenek miktarı yeterli midir? Yeterli değilse ödeneklerin arttırılması 
için bir girişiminiz olacak mıdır? 

CEVAP 1; 

Tamamlanan Projeler 
- Merkez KSS 350 işyeri 
- Merkez I OSB 150 hektar 

Devam Eden Projeler 
Bakanlığımız 2002 yılı Yatırım Programında yer alan projeler aşağıda verilmektedir: 
- Adıyaman-Besni KSS 350 işyeri 
- Adıyaman-Gölbaşı KSS 100 işyeri 

CEVAP 2: 

Projelerin toplam tutarı 2002 yılı rakamlarıyla yaklaşık 9,2 Trilyon TL'dir. 

CEVAP 3: 

2001 yılı sonu itib. 
Proje Adı fiziki gerçekleşme 

Adıyaman-Besni KSS Üstyapı %19 
Adıyaman-Gölbaşı KSS Üstyapı %25 

CEVAP 4: 

İldeki tüm KSS projelerinin planlanan tarihlerde bitirilebilmesi için gerekii olabilecek ek öden< 
ihtiyaçlarının karşılanmasına, mevcut bütçe imkanları çerçevesinde çalışılacaktır. 
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14.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi 
sitelerine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan 
Tanrıkulu 'nun cevabı (7/7127) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
TANRIKULU tarafından sözlü olarak cevaplandınlması için gereğini arz 
ederim. 

K^^-j 
MaWmt GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Adıyaman I. Organize Sanayi bölgesinde ne tür eksiklikler kalmıştır? 
Kalan bu eksiklikleri 2001 yılında tamamlamayı düşünüyor musunuz? 

2- II. Organize Sanayi Bölgesi için Bakanlığınızın her hangi bir çalışması 
var mı? Varsa hangi safhadadır? 

3- Besni, Kâhta ve Gölbaşı Küçük Sanayi sitelerine 2001 yılı bütçesinden 
Bakanlığınızın ayırdığı ödenek miktarı ne kadardır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

SAYI • BMABHtOl-'ZHS 2 7 «W 2IB 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : a) 06.12.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6/1057-7867/19262 sayılı 
vazınız. 
b) 07.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7127/7866 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun '"Adıyaman ve bazı 
ilçelerindeki sanayi sitelerine yönelik çalışmalara" "ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (6/1057) esas nolu sözlü soru önergesi TBMM içtüzüğünün 
98. maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından dolayı ilgi (b) de 
kayıtlı yazıyla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, sözkonusu önergeyle ilgili 
cevabımız, ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

fmet Ke^nS^ANRIKULUy/ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN YAZILI 

SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Adıyaman I. Organize Saaayi bölgesinde ne tür eksiklikler kalmıştır? 
Kalan bu eksiklikleri 2001 yılında tamamlamayı düşünüyor musunuz? 
II. Organize Sanayi Bölgesi için Bakanlığmızm her hangi bir çahşmast 
var mı? Varsa hangi safhadadır? 
Besni, Kâhta ve Gölbaşı Küçük Sanayi sitelerine 2001 yılı bütçesinden 
Bakanlığınızın ayırdığı ödenek miktar) ne kadardır? 

CEVAP 1: 

Adıyaman I. Organize Sanayi Bölgesi 2001 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 

CEVAP 2; 

Adıyaman-Merkez II Organize Sanayi Bölgesi projesi, 19.07.2001 tarih ve 9428 sayılı yazımızla 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilen 2002 yılı Yatırım Programı Teklifimizde, 
"Etüd, Kamulaştırma ve Yatırım için gereken harcamaların tamamı Müteşebbis Heyetçe 
karşılanacaktır." dip notu ile "Yeni proje" olarak yer almakta olup 2002 yılı Yatırım Programına 
dahil edilememiştir. 

CEVAP_3i 

Proio Ad» 

Adıyaman-Besni KSS 
Adıyaman-Gölbaşı KSS 

2001 yılı Yatırım 
Programı ödeneği 

175 Milyar TL 
1 Milyar 

2002 yılı Yatırım 
Programı ödeneği 

160 Milyar TL 
100 Milyar TL 

Ancak, Adıyaman-Kahta KSS, 2001 yılı Yatırım Programında yer almamakta olup, 2002 yılt 
Yatırım Program» Teklifimizde "Yeni proje" olarak yer almasına rağmen 2002 yılı Yatırım 
Programına dahil edilememiştir, 
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15.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yapılacak 
değişiklikte promosyonlarla ilgili düzenlemeye ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu 'nun cevabı (7/7157) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
TANRIKULU tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.29.04.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanının imzasıyla gönderilen 
bir yazıda; "Tüketicinin Korunması Hakkında Kamında Değişiklik Yapılmasına 
dair Kamın Tasansı"nın 15. maddesinde, yer alan, basın kuruluşlarının, 
promosyon olarak kültürel yaym vermelerinin yanında, beş ürüne kadar ikinci 
bir ürünün gazete yanında, kampanya suretiyle dağıtılmasına cevaz verildiği, bu 
durumun, hem tüketicinin hem de satıcının aleyhine bir düzenleme olduğu 
gerekçesiyle, bu maddenin, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunda düzeltilerek, promosyon ürünleri, kültürel yayınlarla 
sınırlandırıldığı, ancak daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar, çeşitli 
züccacîye, ürünleri, tencere, tava, elektronik eşyalar vs. her şeyin serbest 
bırakıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, promosyon kampanyalarının genellikle 
ithal ürünlerden seçildiği dolayısı ile bunların bedava tanıtımını ve piyasaya 
yerleşmelerinin sağlandığı, tüketiciye yedek parça ve benzeri yönleriyle dışa 
bağımlı hale getirdiği ve rekabeti bozduğu, ayrıca vergi ziyanına neden olduğu 
belirtilerek ya tasarın geri çekilmesi yada Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda kabul edilen metnin aynen oylanarak geçirilmesi talep 
edilmektedir. 

Sorum Şudur: 

Ticaret Odalarının konuyla ilgili görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Tüketicilerin, satıcıların ve ülkemizin aleyhine olacak hükümler ihtiva eden 
tasarının, yukarda belirtildiği şekilde değiştirilmesi veya geri çekilmesi 
konusunda Bakanlık olarak bir girişiminiz olacak mıdır? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14.0.BHİ 0}-Z\tf 27 NVB 2002 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi: 13.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7157-15074/35856 sayılı 
yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'm , "Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda yapılacak değişiklikte promosyonlarla ilgili düzenlemeye" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandınlmasmı istediği (7/7157) esas nolu yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

XKenaw^A£mnOJLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ilk değişiklik, 
15 Ocak 1997 tarihli ve 4226 sayılı Kanunla gerçekleşmiş olup buna göre; 

A.) Kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant 
veya optik disk gibi yaymcılık amaçlanna aykın olmayan kültürel ürünler dışmda promosyon 
yapamayacağı, 

b) Bu ürünlerin piyasa değerinin de tüketicinin kampanya süresince ödeyeceği tpplam 
bedelin %50'sini aşamayacağı, 

c) Bu kapsamdaki kampanyaların (kupon biriktirme) süresinin 60 günü geçemeyeceği, 

hükmü getirilmiştir. 

4077 sayılı Kanunda gerçekleşen bu değişiklikten sonra, Yazalı basın kuruluşlfırınca 
düzenlenen promosyon katnpanyalan titizlikle takip edilmiş ve Yasaya aylan kampanya 
düzenledikleri tespit edilen gazetelere beş trilyon ildyttzttç milyar lira para cezası 
uygulanmıştır. Cezai yaptırımların uygulanmasını takiben, geçtiğimiz yıllarda şikayetlerin 
%75'i promosyon kampanyalarına ait iken 2000 yılında bu oran % 3'e, 2001 yılında isej% l'e 
düşmüştür. 

• Ancak, uygulamada yaşanan tüm bu olumlu gelişmelerle ' yetinmeyen Bakanlığımız, 
çok yakında Meclis gündemine gelecek olan 4077 sayılı Kanunda Değişiklik YapıhtŞasına 
Dair Kanun Tasansuu hazırlayarak Başbakanlığa sevketmiştir. Tasanmn ilgili hükümlerinin 
Yasama Organınca aynen kabul edilmesi halinde, promosyon kampanyalarına katılan 
tüketicilere eskisine oranla daha geniş bir koruma sağlanmış olacaktır. 

Zira, Tasanmn gazete promosyon kampanyalarım düzenleyen 15*nci maddesinin 
Meclis Genel Kurulu*nda kabul edilmesi durumunda; 

a) Aynı anda beş adetten fazla ürün veya hizmetin konu edildiği kampanya 
düzenlenemeyecek, 

b) Kampanya ( kupon biriktirme ) süresi yüzyinni günü geçemeyecek, 

c) Kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihilerine 
ilişkin program, kampanya reklam ve ilanlarında önceden belirtilecek, 

d) Kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifası, kampanya bitiminden 
itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanacak, 

e) Yukanda yer verilen hükümlere aykın hareket eden gazetelere kırk milyaV TL. 
İdari para cezası uygulanacaktır. 

Promosyon kampanlanna iştirak eden tüketici sayısında ciddi bir azalma görühnekle 
birlikte, bundan sonra düzenlenecek kampanyalara katılacak olan tüketicilerin, i daha 
kampanya başlamadan önce azami bilgilendirilmesi sağlanacak ve kampanyalar bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Kanun hüktünlerine uygun olup olmadıklan yönüylo yakından 
takip edileceklerdir. 

Bugün itibariyle konu, gazetelerin Kanunlara saygılı olmaları boyutunun hramsıra, 
okuyuculann günlük gazetelerimize duyduğu saygıyı ve ihtiyaçlan olan güveni tarfarmak 
meselesi olmuştur. Bu gerçeğin farkında olan yazılı basın kuruluşlanmızm, promosyon için 
değil, daha çok haber ve yorumlan için gazete salın alan bir tüketici kitlesine hitarç etmeyi 
hedefleyecekleri beklenmektedir. 
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16.- Ankara Milletvekili Birkan Erdal'ın, Köylere yapılan araç yardımlarına, 
- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Hacılar Kasabasında kurulan elektrik 

santralinin çevreye etkilerine, 
- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu 'nun, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Tekirdağ, Edirne 

ve Kırklareli'ndeki belediyelere tahsis edilen araç ve makinelere, 
- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın 'in, Belediyelere yapılan nakit ve araç yardımlarına, 
İlişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/7130, 7141, 7160, 7163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakam SnFevzi AYTEKİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim, 3,0. Cty, &0&L. 

Birkan ERDAL 
KÎT Komisyonu Başkam 
Ankara Milletvekili 

Çevre Bakanlığı tarafindan Köylere yapılan Traktör, Çöp Kamyonu,. Vıdanjör gibi 
makina ekipman yardımları hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Bugüne kadar hangi köylere 
ve kaç köye ne yardımı yapılmıştır? Bu yardımlar hangi bfltçe kalemi altında yakmaktadır? 
ve finansmanı nereden karşılanmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşandaki sorulanının Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKtN tarafîndan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

KĞteaHVLBA^ 
Kırıkkale Milletvekili 

1- Kırıkkale Hacılar Kasabasında kurulmuş ve faaliyet gösteren--enerji-santralinin 
çevreye zarar verip vermediğinin 

2- Eğer zarar veriyorsa ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
3- Fucl-oH le çalışan bu santral hava kirliliğine neden olabilir mi? 
4- Bu tip santrallerin çalışmanı ile çevreye verilen zararlardan korunmak için ne gibi 

tedbirler alınması gerekir? 
5- Bu santrallerin kuruluşunda Çevre Bakanlığı olarak uyguladığınız tedbirler var 

mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakam Sayın Fevzi Aytekinparafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz edenm.01.05.2002 

•Rıfat ŞBiysöAROĞLU 
İzmir Milletvekili 

SORU: 

11 Ocak 1999'dan bu güne kadar Çevre Bakanlığı görevini 
yürütmektesiniz. 

11 Ocak 1999'dan 01 Mart 2002 tarihine kadar Çevre Kirliliği Önleme 
Fonu 'ndan veya Bakanlığınız imkanlarından tahsis edilen kamyon, traktör, 
yangın aracı ve şişleme makinalannm kaç adedi Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli 'ndeki il, ilçe ve belde belediyelerine dağıtılmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

— = » ? 

Nezir AYDIN 
Sakarya Milletvekili 

SORULAR; 

1- Bakanlığınızca Belediyelere son bir yılda kaç araç tahsisi yapılmıştır? 
Bu Belediyeler hangileridir? 

2- çevre fonundan Belediyelere nakit yardım yapılmış mıdır? Hangi 
Belediyelere ne miktar yardım yapıldı? 

3- Önümüzdeki günlerde Belediyelere nakit veya araç yardımı 
düşünülmekte midir? 

T.c. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI:B.19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/fr<K5-S°*lÛ ^ ® WAYIS 2002 

KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLOÎ: 13/05/2002 tarih ve A.0l.0.GNS.0.10.00.02-15038sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Ankara Milletvekili Sayın Birkan ERDAL, 
Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK, İzmir Milletvekili Sayın 
Rifat SERDAROĞLU ile Sakarya Milletvekili Sayın Nezir AYDIN 'a ait yazılı 
soru önergeleri cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arzederim. 

ÎKİN 
fc Bakam 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN BÎRKAN ERDAL AİT 7/7130-15039 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU- Çevre Bakanlığı tarafından Köylere yapılan Traktör, Çöp Kamyonu, 
Vidanjör gibi makine ekipman yardımları hangi kriterlere göre. yapılmaktadır? 
Bugüne kadar hangi köylere ve kaç köye ne yardımı yapılmıştır? Bu yardımlar 
hangi bütçe kalemi altında yapılmaktadır? ve finansmanı nereden 
karşılanmaktadır? 

CEVAP- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan yapılan yardımlarda; 
talepleri, nüfusu, çevre öncelikleri, turizm altyapısı, Bakarüığımızdan bugüne 
kadar yapılan yardımlar gözönüne alınmaktadır. 

Bugüne kadar köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlıklarına; 1999 yılında 81 adet, 2000 yılında 30 adet, 2001 yılında 41 adet 
traktör, 37 adet ekipman, (römork) 1 adet şişleme makinesi verilmiştir. Bu 
yardımlar Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fon Bütçesinin 940 nolu 
harcama kaleminden karşılanmıştır. 
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KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ALBAYRAK AİT 7/7141-
15052 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1-Kınkkale Hacılar Kasabasında kurulmuş ve faaliyet igösteren enerji 
santralinin çevreye zarar verip vermediğinin 

CEVAP 1-Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirleticilerini kontrol altına 
alan düzenlemeler, 02 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Rjesmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 
(HKKY) ile getirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddcjsi kapsamında 
çalışmaları ve yapısı uyarınca insan sağlığı ve çevre üzerinde önfemli etkisi olan 
tesisler planlama aşamasında Emisyon ön îzni işletme aşamasında ise Emisyon 
İzni almak zorundadır. 

Yine bu madde kapsamında kirletici vasfı yüksek tesisler^ Emisyon İzni 
Çevre Bakanlığının görüşü alınarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssihha Kanununa 
göre Sağlık Bakanlığı ile bu kanunun yetkili kıldığı kurum Ve kuruluşlarca 
verilir. 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi 
kapsamında sözkonusu tesise ait Emisyon Ön İzni dosyası Bakar^lığımıza intikal 
etmiştir. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 15 ! inci maddesi 
kapsamında Emisyon Ön İzni alması gerekli olan tesise ait dosya incelenerek 
alınması gereken tedbirleri de içeren Bakanlığımızın görümleri Kırıkkale 
Valiliğine bildirilmiştir. 

Emisyon Ön İzni dosyasında tesiste her biri 22.77 M\jf ısıl gücünde 
toplam 13 adet üretim hattı bulunduğu ve yakıt olarak 6 nolu fuej oil ile motorin 
kullanıldığı belirtilmiştir. Mevcut emisyon kaynaklarından atmosfere verilecek; 
toz, karbon monoksit, azot dioksit ve kükürt dioksit emisyonları Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği EK-7.1.2'de belirtilen sınır değerleri 
sağlayacağı ve bu emisyonların bacada sürekli ölçülerek kontrol edileceği 
taahhüt edilmiştir. 

SORU 2-Eğer zarar veriyorsa ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

CEVAP 2-Yakıt olarak 6 nolu tuel oil kullanılan tesisten meydana gelecek 
kükürt dioksit ve azot oksitleri azaltmak için sırası ile kükürt dioksit arıtma tesisi 
(Baca Gazı Desülfırizasyon) ve azotoksit arıtma tesisinin (Baca Gazı 
Denitrifîkasyon) bulunduğu Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 
anlaşılmaktadır. 
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SORU 3- Fuel-oil le çalışan bu santral hava kirliliğine neden olabilir mi? 

CEVAP 3- Fuel oil kullanılan bu gibi tesislerden gerekli çevresel yatırımlar 
yapılmadığı taktirde özellikle atmosfere verilen kükürt dioksit vö azot oksitleri 
hava kirliliğine neden olmaktadır. 

SORU 4-Bu tip santrallerin çalışması ile çevreye verilen zararlardan korunmak 
için ne gibi tedbirler alınması gerekir? 

CEVAP 4-Bu tip santrallerde, Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinde 
belirtilen sınır değerler ile diğer teknik esasların sağlanması gerejonektedir. Bu 
çerçevede kükürt dioksit emisyonunu azaltmak için ya düşük1 kükürtlü sıvı 
yakıtların kullanılması ya da arıtma tesisinin kurulması gerekmektedir. Azot 
oksit emisyonunu azaltmak için ise yanma sırasında gerekli teknik tedbirlerin 
alınması ve Baca Gazı Arıtma tesisinin kurulması gerekmektedir. 

SORU 5-Bu santralin kurulusunda Çevre Bakanlığı olarak uyguladığınız 
tedbirler var mıdır? 

CEVAP 5-Enerji üreten santraller Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 
belirtilen esaslar dahilinde çalışmak zorundadır. 

Bu bağlamda, planlama aşamasında Emisyon Ön İznine tabi sözkonusu 
tesis işletmeye geçer geçmez bacalarında, toz, karbon monoksit, azot dioksit ve 
kükürt dioksit emisyonlarını ölçtürerek emisyon raporu hazırlamjakla yükümlü 
ve emisyon izni almak zorundadır. Emisyon İzni dosyasının bakanlığımıza 
intikal etmesi halinde Emisyon İznine esas görüşlerimiz ydtkili merciye 
bildirilecektir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN RİFAT SERDAROĞLITOV AİT 7/7160-
15077 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU-11 Ocak 1999'dan bu güne kadar Çevre Bakanlığı görevini 
yürütmektesiniz. 

11 Ocak 1999'dan 01 Mart 2002 tarihine kadar Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonundan veya Bakanlığınız imkanlarından tahsis edilen kamyon, traktör, 
yangın aracı ve şişleme makinalarınm kaç adeti Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli'ndeki il, ilçe ve belde belediyelerine dağıtılmıştır. 

CEVAP- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli'ndeki İl, İlçe ve Belde Belediyelerine, 1999-2002 yıllan arasında 
yapılan yardımlara ilişkin tablo aşağıdadır. 

TÜRÜ 
SASI KAMYON 
TRAKTÖR 
VİDANJÖR 
ŞİŞLEME MAKÎNASI 
TOPLAM 

TEKİRDAĞ 
22 
24 
3 
2 
51 

EDİRNE 
7 
11 

2 
20 

KIRKLARELİ 
4 
7 

11 

TOPLAM 
33 
42 
3 
4 
82 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEZİR AYDIN'A AİT 7/7163-15081 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1-Bakanhğmızca Belediyelere son bir yılda kaç araç tahsisi yapılmıştır? 
Bu Belediyeler hangileridir? 

SORU 2-Çevre fonundan Belediyelere nakit yardım yapılmış mıdır? Hangi 
Belediyelere ne miktar yardım yapıldı? 

SORU 3- Önümüzdeki günlerde Belediyelere nakit veya araç yardımı 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan, Belediyelere son 
bir yılda 181 adet araç yardımı yapılmıştır. 

CEVAP 2-Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan, Belediyelere proje 
yardımı, 4.689.487.960.000 TL, ekipman, makine ve teçhizat yardımı için 
1.O51.55O.O0Ö.O0O.TL olmak üzere toplam 5.741.037.960.000 TL nakti yardım 
yapılmıştır. 

CEVAP 3-Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nunda tasfiye edilen 
fonlar içerisinde yeralması nedeniyle, araç alımları ve nakti yardımlar şimdilik 
yapılmamaktadır. 2002 Mali Yılı ödeneklerinin serbest bırakılması durumunda, 
Belediyelerin talepleri bütçe imkanları dahilinde değerlendirilmeye alınacaktır. 
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17.- Sivas Milletvekili AbdüllatifŞener'in, Sivas Yurt İnşaatı Projesine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7172) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakam Sayın Metin BOSTANCIOGLU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arz ederim. 

Saygılarımla. 

& 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 
Sivas Mületv«ldH 

SORULAR: 

Eğitim sektöril projelerinden 1987 yılından beri gündemde olan 1987H030110 Yurt 
İnşaatı (Sivas) Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oram nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

3. Projenin eğitim sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade 
var mıdır? 

4. Proje ne zaman bitirilecektir? 

- 5 3 1 -



T-B.M.M. B : 1 0 6 2 9 5 2 ( ) 0 2 Q ; 4 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.OS.Û.APO.O3.O5,OO-O3/4£03 Z^/T/2002 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 13.05.2002 tarihli ve A.Ûl.O.GNS.0.10.00.02-15038-7/7172-
15103/35928 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Abdtillatif ŞENER'in, "Sivas Yurt înşaau. Projesine ilişkin" 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sivas İlindeki Yurt İnşaatı Projesine her türlü fiyat farkı ve KDV dahil 
2.612.120.139.594 lira harcanmış olup, fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı % 66'dır. 

2. Söz konusu proje, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafindan devam eden 
yurt projelerinin bir numara altında toplulaştınlması nedeniyle 1987H030110 numaralı proje 
kapsammda görülmekte ise de ilk olarak 1998 yılında yatırıra programında yer verilmiş, 1.998 
yılı birim fiyatlarıyla 1.500.000.000.000 lira keşif bedeli üzerinden 19.08.1998 tarihinde işe 
başlanılmıştır. 

Projenin planlanan sürede bitmlmemesirün sebebi sözleşmede belirlenen ödenek 
dilimlerinin yıllar itibariyle tamamının temin edilmemesidir. Verilen ödenekler ölçüsünde 
projeye devam edilmektedir. 

3-4. Anılan proje, 2002 Yılı Yatınm Programında yılı İçinde bitirilecek yatırımlar 
arasında yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. .^ . 

MetiırtfOSTANCIOĞLU 
Millî Eğilim Bakanı 
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18.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, doğrudan gelir desteği uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Kbyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 'in cevabı (7/7222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Saym Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
02 05 2002 

Maliki Ejder ARV&S 
Van Milletvekili 

Ülkemiz ekonomisinde tarım sektörü önemli bir konuma sahiptir. Buna 
karşm Tarımın 1985 yılından itibaren uygulanan yanlış politikalar neticesinde 
büyük yaralar aldığı ve bugün bitme noktasına geldiği bilinen bir gerçektir. 
Türkiye'nin AB adaylığı süreci ile tarım sektörünün durumu daha da girift bir 
hal almıştır. Tarımsal üretimin verimliliğinin Bat standartlarına kavuşturulması 
ve rekabet gücünün artırılması ülkemiz açısından hayati bir önem arz eder hale 
gelmiştir. 

Ekonomik darboğazın ülkenin genel şartlarım ağırlaştırmasından hiç 
kuşkusuz çiftçimiz de olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle destek ve teşviklerin 
daha hızlı ve sistematik olarak yapılması zorunluluk olmuştur. 

SORU 1- Uygulanmaya başlanan Doğrudan gelir destek programı 
hakkında çiftçilerimiz yeterince bilgilendirildi mi? 

SORU 2- Destek kredilerinin bu güne kadar dağıtımı neden 
tamamlanamamıştır ? Destek kredilerinin dağıtımı ne zaman bitecektir ? 

SORU 3- Doğrudan gelir destek kredilerinin çiftçilere ulaştırılmasında 
illerin öncelik sıralamaları hangi kriterlere göre yapılmaktadır ? Kalkınmada 
öncelikli yörelerde bulunan çiftçilerimize neden öncelik verilmiyor ? 

SORU 4- Destek kredisi almak üzere müracaatlarını yapan çiftçilerimizin 
tapu kayıtlannda veya diğer evraklarında karşılaşılan hatalann giderilmesi için 
listelerin Tarım Müdürlüklerince zamanında ilan edilmemesi nedeni ile maruz 
kaldıklan mağduriyetin giderilmesi düşünülüyor mu ? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÛAfÖi2.&L ...V05/2p 
KONU: Yazılı Soru Önergesi l 6 fciAYİST 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :13.05.2002 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7222-15157/36040 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Van Milletvekili Maliki Ejder ARVAS'a 
ait 7/7222-15157 esas no'lu , yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Maliki Ejder ARVAS 
Van Milletvekili 

Esas No : 7/7222-15157 

Soru-1 -Uygulanmaya başlanan Doğrudan gelir destek programı hakkında 
çiftçilerimiz yeterince bilgilendirildi mi? 
Cevap-1-Bilindiği Üzere , DGD ödemeleriyle ilgili uygulamalar 2001/15 sayılı 
uygulama Tebliği hükümlerine göre ülke genelinde yürütülmektedir. Ülke genelinde 
taşra teşkilatlarımız tüm çiftçilerimize muhtarlıklar ve ulusal -yerel medya aracılığı ile 
duyurulmuştur. Aynca, proje öngörüldüğü üzere " kamuoyu tanıtım kampanyası" ile 
planlı ve programlı şekilde tanıtımı yapılacaktır. 

Soru-2-Destek kredilerinin bu güne kadar dağıtımı neden tamamlanamamıştır? 
Destek kredilerinin dağıtımı ne zaman bitecektir? 
Covap-2-2001 yılı DGD ödemeleri 13.12.2001 tarihinde doğal afetten etkilenen iller 
olmak üzere başlatılmıştır. 03.05.2002 itibariyle son iki il olan Sinop ve Mardin illerin 
ödemeleri gönderilmiş olup, bunlarla beraber ülke genelinde tüm ödemeler 
tamamlanmıştır. 

Soru-3-Doğrudan gelir destek kredilerinin çiftçilere ulaştırılmasında illerin öncelik 
sıralamaları hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Kalkınmada öncelikli yörelerde 
bulunan çiftçilerimize neden öncelik verilmiyor? 
Covap-3-2001 yılı doğrudan gelir desteği ödemeleri için öncelik, söz konusu tebliğ 
gereği başta deprem , sel gibi doğal afetlere maruz olunması hususu olmak üzere 
objektif kriterler gözetilerek tespit edilmiştir. 

Soru-4- Destek kredisi almak üzere müracaatlarını yapan çiftçilerimizin tapu 
kayıtlarında veya diğer evraklarında karşılaşılan hataların giderilmesi için listelerin 
Tarım Müdürlüklerince zamanında ilan edilmemesi nedeni ile maruz kaldıkları 
mağduriyetin giderilmesi düşünülüyor mu? 
Cevap-4-Söz konusu Tebliğ hükümleri gereği İtirazlar için icmaller 10 günlük askıya 
çıkarılmaktadır. Askı için tutanaklar muhtarlıklar tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca, 
DGD ödemelerinden faydalanabilmeleri için Tebliğde belirtildiği üzere müracaat 
süresi içerisinde müracaatçıların tüm belgelerini ikmal etmeleri gerekmektedir. 
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19.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer 'in, Hatay İline ayrılan yatırım ödenekleri ve projelere 
ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Ay tekin'in cevabı (7/7227) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularınla Çevre Bakam Sayın Fevzi AYTEKİN'nın yazılı 
olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 06.05.2002. 

Muştam GEÇER ) 
Hatay Nlilletvekilı 

5 .1 . 2002 yılında Hatay iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve 
bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne 
kadardır? 

5.2. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatmmlflrm ne zanian 
tamamlanması Öngörülmektedir? 

5.3. Hatay 'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına.. ajamadjğınız 
ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatarım ve'projeler ' 
var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI:B.19.0.APEL0.22.0.00.02/0012/6<m- ,SO<\^ g ş B3AYIS 2002 

KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13/05/2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7227-15165/36065 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER'e ait 
yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arzederim. 

PEKİN 
^ey-rtTB akanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇERE AİT 7/7227-15165 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1-2002 yılında Hatay iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve 
Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne 
kadardır? 

SORU 2-Aynlan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatırımların ne 
zaman tamamlanması Öngörülmektedir? 

SORU 3-Hatay'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına alamadığınız 
ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatırım ve projeler 
var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 

CEVAP 1,2,3-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşunun 2002 Yılı Yatırıra 
Programında Hatay İli ile ilgili olarak herhangi bir yatırım projesi 
bulunmamakla birlikte, Bakanlığımızca yürütülen "Tehlikeli Atıkların Yönetimi 
Projesi" kapsamında Marmara ve Ege Bölgelerinin yamsıra Akdeniz Bölgesi de 
tehlikeli atıklar açısından öncelikli bölge olarak belirlenmiştir. 

Sözkonusu proje kapsamında Hatay İlini de kapsayan Akdeniz bölgesi 
için tehlikeli atıkların özelliklerine göre kaynağında ayrılması, toplanması, ara 
depolanması, geri kazanılması ve bertaraf! işlemleri kapsayan bölgesel yönetim 
planı hazırlanmış ve proje 2001 yılında tamamlanmıştır, 

Diğer yandan, Bakanlığımıza sağlanan kadrolar üzerine tüm illerimizde İl 
Çevre Müdürlüklerinin kuruluşu mümkün olmuştur. İl Çevre Müdürlükleri 
yapacaklan çalışmalar içerisinde illerine ilişkin çevre ile ilgili projelerin 
hazırlanması da bulunmaktadır. Hatay ilimizde de önümüzdeki yıllarda bu 
yönde yapılacak çalışmalar sonucunda hazırlanacak projeler Bakanlığımızca 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına önerilecektir. 
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20.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Ağrı İlinde yürütülen projelere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/7245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUÖINA 

Aşağıdaki sanılarımın Devlet Bakam Saym Hasan GEMİCİ tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

K W<-
Majimut GÖKSU * 
Adıyaman Milletvekili 

1 - Bakanlık olarak Ağn'da yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
2- 2001 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2001 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2002 yılında ödenek 

miktarı yeterli midir? 

T.c. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

SAY1;B.O2.O.SYF/-1<0£~ KVSZŞ J2^fca»002 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLG!:17.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/ 7245-15186/ 36085 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. 
maddesi gereğince yazılı cevaplandırılması istemiyle vermiş olduğu soru önergesi ile .ilgili Ağrı İlinde 
yürütülen Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik Projelere ilişkin işlemler okte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

" ^ ^ ^ » r ^ ^ 1 ^ -

Hasan GEMİCİ 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

SAYI.B.02.0.SYF/ .J..J2002 
KONU 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun T/ 7245-15186 numaralı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıdadır. 

1.1997-2002 yılları arasında Ağn ilinde yürütülen projeler ekteki tablodadır. 

2. 1997-2002 yıllan arasında Ağrı iline Mesleki Eğitim ve istihdama Yönelik projeler için 
267.884.000.000.-TL kaynak tahsisi/ aktarımı yapılmıştır. 

3. Fon İdaresi hizmetlerini Türkiye Genelinde kurulmuş bulunan, Mütevelli Heyet Başkanlıklarını, Vali ve 
Kaymakamların yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yerijıe getirmektedir. 
SÖzkonusu yıllarda Ağn il/ İlçelerinde 267.884.000.000.-TL tutar/nda yatırım yapılm/şttft. 

4. Vakıflar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Tarım il/ İlçe Müdürlükleri ve diğer kuruluşlar İle işbirliği 
içerisinde gerekli gördükleri projeleri hazırlamaktadırlar. Vakıflarca hazırlanan projeler, Vakıf Mütevelli 
Heyetlerince değerlendirilmekte, Fondan kaynağa gereksinim duyulan projeler Fon İdaresinden talep 
edilmektedir. 

Vakıflann proje talepleri Fon Kurulunda görüşülmekte, Fon Kurulu Kararları doğrultusunda 
Vakıflara kaynak aktanlmaktadır. 20.05.2002 tarihi itibarıyla Fon Kurulunda görüşülmeyi bekleyen 
Hamur ilçesinin 4.800.000.000.-TL tutarında elma üretimi projesi bulunmaktadır. 
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1997-2002 YILLARINDA FONDAN DESTEKLENEN PROJELER 

İL 

AĞRİ 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞR! 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRİ 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

VAKIF 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

DİYADİN 

DİYADİN 

DİYADİN 

DİYADİN 

DOĞUBEYAZIT 

DOĞUBEYAZIT 

DOĞUBEYAZIT 

DOĞUBEYAZIT 

ELEŞKİRT 

ELEŞKİRT 

ELEŞKİRT 

ELEŞKİRT 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

HAMUR 

PATNOS 

PATNOS 

PATNOS 

AĞRI [PATNOS 

PROJE KONUSU 

İŞ KURMA 

İŞ KURMA 

HAUCILIK-KİLİMCİÜK 

ARICILIK 

MEYVECİLİK (CEV-ZEYT.) 

MEYVECİLİK (CEV-ZEYT.) 

SERACILIK 

YEM BİTKİSİ 

KOYUNCULUK 

İNEKÇİLİK 

KOYUNCULUK 

KÜLTÜR MANTARCILIĞI 

KONFEKSİYON VE TRİKOTAJ 

KOYUNCULUK 

MEYVECİLİK 

İNEKÇİLİK 

HALICILIK-KİLİMCİLİK 

YEMBİTKİLERİ 

SERACILIK 

ARICILIK 

TAVUKÇULUK-HİNDİCİLİK 

YEM BİTKİSİ 

İNEKÇİLİK 

ARICILIK 

KOYUNCULUK 

KOYUNCULUK 

MEYVECİLİK (CEV-ZEYT.) 

SERACILIK 

MEYVECİLİK (CEV-ZEYT.) 

KOYUNCULUK 

KARAR TARİHİ 

10.03.1998 

14.08.1998 

10.06.1907 

09.05.2000 

08,12.1997 

0B.12.1997 

08.12.1997 

30.11.2001 

10.06.1097 

09.11.1998 

12.06.1998 

12.06.199B 

10.08.1997 

10,00.1997 

20.11.2000 

26.05.1909 

08.12.1997 

22.02.1999 

26.05.1999 

10.04.1998 

09.11.1998 

31.05.2001 

09.11.1998 

09.05.2000 

24.09.1997 

24.07.1997 

08.12.1997 

08.12,1997 

08.12.1997 

10.06.1997 

KARAR 
NO 

2 

9 

4 

3 

14 

14 

14 

9 

4 

13 

6 

6 

4 

4 

7 

4 

14 

1 

4 

3 

13 

4 

13 

3 

10 

6 

14 

14 

14 

4 
—. 

Kişi 
SAYISI 

1 

1 

250 

10 

G 

5 

4 

40 

50 

30 

20 

5 

ıoq 
25 

25 

40 

68 

6 

10 

100 

35 

15 

10 

230 

100 

s 
5 

e 
60 

FON KURULU 
KARARI 

231.000.000 

560.000.000 

5.000,000.000 

6.460.000.000 

900.000.000 

2,500.000.000 

5.626,000.000 

10.000.000.000 

2.850.000.000 

6.000.000.000 

6.200.000.000 

9.430.000.000 

2.D15.000.00Û 

5.625.000.00Û 

9.375.000.000 

11,250.000.000 

2.500.000.000 

3.260.000.000 

3.B00.00O.OO0 

4.000.000000 

4.312.000.000 

4.800.00O.000 

6.000.000,000 

6.460.000.000 

1O.000.OOÛ.000 

16.000.000.000 

900.000.000 

1.250.000.000 

2.500.000.000 

2.85O.O00.000 
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1997-2002 YILLARINDA FONDAN DESTEKLENEN PROJELER 

İL 

AÖRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI 

AĞRI . 

AĞRI 

VAKIF 

PATNOS 

PATNOS 

TAŞLIÇAY 

TAŞLIÇAY 

TAŞLIÇAY 

TUTAK 

TUTAK 

TUTAK 

TUTAK 

TUTAK 

ELEŞKİRT 

ELEŞKİRT 

ELEŞKİRT 

HAMUR 

TUTAK 

PROJE KONUSU 

KONFEKSİYON VE TRİKOTAJ 

TAVUKÇULUK-HİNDİCİLİK 

YEM BİTKİSİ 

İNEKÇİLİK 

ALABALIK ÜRETİMİ 

MEYVECİLİK 

TAVUKÇULUK-HİNDİCİLİK 

BALIKÇILIK 

KOYUNCULUK 

İNEKÇİLİK 

YEM MAKİNASI 

ARICILIK 

KOYUNCULUK 

HALICILIK-KİLİMCİLİK 

KOYUNCULUK 

KARAR TARİHİ 

10.08.1997 

08.12.1997 

31.05.2001 

12.06.1998 

OB.12.1997 

09.05.2000 

22.02.1999 

26.01.2001 

24.03.1999 

24.03.1999 

20.11.2000 

09.05.2000 

13.10.2000 

07.02.2000 

13.10.2000 

TOPLAM 

KARAR 
NO 
4 

14 

4 

e 
14 

3 

1 

1 

2 

2 

7 

3 

6 

1 

e 

Kişi 
SAYISP 

20 

10 

50 

20 

10 

20 

200 

50 

35 

25 

15 

15 

50 ! j 
15 

FON KURULU 
KARARI 

5.000.000.000 

5.650.OO0.000 

3.380.000.000 

6.200.000.000 

10.000.000.000 

2.160.0O0.000 

5.500.000.000 

10.000.000.000 

13.650.000.000 

16.250.000.000 

5.000.000.000 

6.840.00O.0O0 

9.000.000.000 

8.500.000.000 

S.OOO.OOO.OOO 

267.884.0OO.000 

T. C 
B A Ş B A K A N L I K 

SOSYAL HİKMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYİ :B.O2.1.SÇE.0.65.00.01/YT-7/ «^«NAV 
KONU: Afin Hindeki Yatırımlar Hk. 

ANKARA 
2 ? - S -ZÖJO'Z_ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞPNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 17.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7245-15186/36085 savılı 
yazısı. ' 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU' nun Bakanlığıma tevcih ettiği ve yazılı 
olarak cevaplandırılması tensip edilen soru Önergesi incelenmiştir. , 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 2002 Yılı 
Yatırım Programında Ağrı tünde Yatmm Projesi yer almamaktadır.Bû 'nedenle İlgi yazı 
ekinde alınan soru önergesindeki sorular cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan GEMİCİ 
Devlet Bakanı 

541 -
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21. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay İline ayrılan yatırım ödenekleri ile projelere 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 'in cevabı (7/7276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLTĞFNA 

Aşağıdaki sorularıma Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim, 08.05.2002 

Mustafa CJEÇEİ 
Hatay Milletvekili 

5.1. 2002 yılında Hatay iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve 
bakanlığınızla ilgili Özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne 
kadardır? 

5.2. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatırımların ne zaman 
tamamlanması öngörülmektedir? 

5.3. Hatay'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına: alamadığınız 
ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatıran ve projeler 
var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 

T.c. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koord inasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD/S.Ö.1.01 / 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/36189 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ©kinde gönderilen Hatay Milletvekili Mustafa GEÇER'e ait 
7/7276-15225 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mustafa GEÇER 
Hatay Milletvekili 

Esas No : 7/7276-15225 

Aşağıdaki sorularıma Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf 
Gökalp'ın yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 08.05.2002 

SORU 1) 2002 yılında Hatay iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve 
Bakanlığımızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatınmlar projeleri itibariyle ne kadardır ? 

SORU 2) Ayrılan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatırımların ne 
zaman tamamlanması öngörülmektedir? 

SORU 3) Hatay'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına 
alamadığınız ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatırım ve 
projeler var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-) 2002 Mali Yılı Bakanlığımız bütçesinden Hatay iline ayrılan 
yatırım ödenek miktarı 435 milyar 52 milyon TL. 'dir. Bakanlığımızca yürütülen yatırım 
projeleri tek yıllık proje olmayıp, uzun yıllar devam eden projeler niteliğindedir. Bu 
itibarla her yıl illerimizde uygulanmaya çalışılan bu projelerin sadece karakteristikleri 
değişmektedir. 

O ^ 
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TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 
©O § 

DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 4 

106 NCI BİRLEŞİM 

29 .5 .2002 ÇARŞAMBA 

Saat: 14.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

_4 _ 

5 _ 

_ 6 

7 
g^gg»a3 . 

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, Sah 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 ÖNERİSİ 

1.-27 Mayıs 2002 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 870 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 
saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler 
Kısmının 12 nci sırasına alınması, Genel Kurulun; 29 Mayıs 2002 Çarşamba ve 30 Mayıs 2002 
Perşembe günleri 14.00 - 20.00 saatleri arasında çalışması, 29 Mayıs 2002 Çarşamba günü sözlü 
soruların görüşülmemesi, 30 Mayıs 2002 Perşembe günü gündemin 13 üncü sırasına kadar olan 
tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlanamaması halinde, görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 28.5.2002 tarihli 105 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * Plan ve Bütçe Komisyonu 
29.5.2002 Çarşamba 30.5.2002 Perşembe 
Saat: 10.00 Saat: 11.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve * TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Turizm Komisyonu 30.5.2002 Perşembe 
29.5.2002 Çarşamba Saat: 11.00 
Saat: 11.00 * Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 4.6.2002 Salı 
29.5.2002 Çarşamba Saat: 11.00 
Saat: 15.30 

* Dışişleri Komisyonu 
30.5.2002 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
106 NCI BİRLEŞİM 29 . 5 . 2002 ÇARŞAMBA Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*& $& 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>•£< ^ 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

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 İşler 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 Raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar 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. - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209,1/228) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi: 14.5.2002) 

7. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldırım'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) 

8. - Ceza İnfaz Kurumlan 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) 

9. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

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

11. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'm, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave 
Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/950,2/877,2/921,2/928,2/944) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 10.5.2002) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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12. X - Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988) (S. Sayısı: 
870) (Dağıtma tarihi: 27.5.2002) 

13. 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) (*) 

14. 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 Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

15. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

16. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasarısı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

17. - 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) 

18. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/954, 2/879) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi: 27.3.2002) 

19. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Amasya Milletvekili 
Ahmet İyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli 
Milletvekili Cemal Özbilen ve 5 Arkadaşının, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve Çevre Komisyonları Raporları (1/388, 2/586, 2/886) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi: 17.4.2002) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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 Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'm 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) (Dağıtmatarihi: 20.3.2001) 

23. - 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) 

24. - 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) 
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25. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'm, 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) (Dağıtmatarihi: 23.1.2002) 

26. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

27. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

28. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

29. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

30.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) 

31,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) 

32.X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

33.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) 

34.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) 

35.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) 

36.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) 

37.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) 

38.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) 

39.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) 

40.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) 

41.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) 

42.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) 

43.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) 
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44.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 tarihi: 27.6.2000) 

45. — 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) 

4 6 - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

47.X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

4 8 - 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) 

49.- 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) 

5 0 - 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) 

51 . - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın 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) 

52. - 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) 

5 3 . - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın 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) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

5 7 - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

58.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

5 9 - tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

60.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

61 . - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

62.-Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. 
Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

63. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 
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64. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 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) 

65. 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 Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

6 7 - 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) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

68.- Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

6 9 - 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) 

70.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 Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

71.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) 

72.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

7 3 - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

74.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) 

75.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) 

76.- 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) 

7 7 - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar lzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

7 8 - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

7 9 - 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) 

80.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) 

81.- 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) 

- 8 - 106 NCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

8 2 - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'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 içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 6.12.1999) 

8 3 - 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) 

84.- 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 ) 

85.- 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 ) 

86.- 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) 

8 7 - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

88.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

8 9 - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi tide 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) 

9 0 . - 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) 

91 . - 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) 

92.- 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) 

9 3 - 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) 

94.- Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

95.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri 
Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

96.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağılma tarihi: 26.1.2000) 

9 7 - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
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) 

98.- Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 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 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 
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9 9 - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 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) 

100. - tzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in 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 (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

101. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'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 (3/170) (S. Sayısı: 222'ye linçi Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

102. - 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) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - tstanbul 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'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 (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

111. - 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) 

112. - 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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113. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anavasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 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 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

118. - 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) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

1 1 9 . - 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) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

120. - 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) 

121. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'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 (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

122. 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

126. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakktnda 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

127. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

128. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 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 Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 
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129, - Erzincan Milletvekili Scbahattin 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) 

130. - 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 tçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

131.-Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında41 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) 

132. - 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) 

133. - Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın, 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 tçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

134. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon tli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün. 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

135. - 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) 

136. - 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 Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

137. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoglu 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) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

138. - 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) 

139. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları 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) 

140. - 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) 

141. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. 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 P|an ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

143. - 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) 
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144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. 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) 

148. 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) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

149.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, 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) 

150. - 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) 

151. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer Izgi 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) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

153. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'm, Belediyelerin Faiz Borçlarının 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) 

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 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 (2/424) (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) 
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160. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, 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 İçtüzüğün 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 İlişkin 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. - 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 İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

1 7 0 . - 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, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - 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 İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

173. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

174. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

175. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

176. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

- 1 4 - 106 NCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

177. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

179. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
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) 

180. - 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 Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

181. - Balıkesir Milletvekilleri llyas Yılmazyıldız'ın, 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) 

182. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcfnın, Yükseköğretim Kurumları 
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 İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

183. 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) 

184. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları 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) 
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191. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'ntn, 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) 

192. - 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) 

193. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, 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 (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. -Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 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 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) 

198. - 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) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

199. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

200. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

201. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

202. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları 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) 

203. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanım 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

- 1 6 - 106 NCI BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

206. - 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 ilişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

207. - 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 içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

208. 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) 

209. 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) 

210. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir il Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

211. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

212. - 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 ilişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

213. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

215. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

216. - 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) 

217. - 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) 

218. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Buyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

219. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir ilçe 
(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) 

220. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına ilişkin Yasa önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

221. - 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 içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 
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222. - 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) 

223. - 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) 

224. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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 ilişkin önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

228. - 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) 

229. - 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) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

230. - Ankara Milletvekili Uluç 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) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

231. 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) 

232. 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) 

233. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 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 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 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'ın, 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) 
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237. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241. 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) 

242. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

243. - 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) 

244. 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 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 (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
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) 

251. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 
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254. 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) 

255. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir ilçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

256. - 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) 

257. 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) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

258. 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) 

259. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

260. 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) 

261. - 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) 

262. 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) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

266. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

267. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

268. - 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) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

269. - 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) 

270. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 
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271. - 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) 

272. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

273. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

274. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'm, 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) 

275. 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) 

276. 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) 

277. 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) 

278. - 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) 

279. - 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 ilişkin önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

280. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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) 

281. 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) 

282. 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) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

283. 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) 

284. 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) 

285. 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) 

286. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

287. 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) 

288. 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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289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

290. 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) 

291. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

292. - 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) 

293. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

294. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları 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) 

295. 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) 

296. 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) 

297. - 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) 

298. - 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) 

299. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/717) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

300. - izmir 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) 

301. - 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) 

302. - 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 ilişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

303. - 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 tçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

304. - 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) 

305. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 
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306. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir ti 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) 

307. - 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) 

308. 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) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

309. - 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) 

310. - 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) 

311. - 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) 

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

313. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi: 6.3.2002) 

314. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C.'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

315. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/737) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

316. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Niğde İline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/753) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

317. - Petrol Kanununa Göre ödenen Kur Farklarından Doğan Kişi Borçlarının Terkin Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

318. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/411) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

319. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Balıköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/756) (S. 
Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

320. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/380) 
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

321. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/948) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 5.4.2002) 

322. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İline Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

323. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

324. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan 
Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002) 

325. - Türk Ceza Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alan İdam Cezalarının 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı : 852) 
(Dağıtma tarihi: 25.4.2002) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik 
Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 30.4.2002) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S'. Sayısı: 
855) (Dağıtma tarihi: 1.5.2002) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk 
Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 856) (Dağıtma tarihi: 3.5.2002) 

329. X - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/968) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 
8.5.2002) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/967) (S. Sayısı: 
859) (Dağıtma tarihi: 8.5.2002) 

331. - içel Milletvekili Akif Serin'in, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu Teklifi, 
Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/938, 2/441, 2/801, 
2/821) (S. Sayısı: 863) (Dağıtma tarihi: 14.5.2002) 

332. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/458) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

333. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan ile Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/767) (S. Sayısı: 866) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

334. X - Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin 
Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/974) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

335. X - Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi: 
27.5.2002) 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 870) 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/988) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 17.5.2002 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-455/2756 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.4.2002 
tarihinde kararlaştırılan "Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Tüketim vergileri, tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan katma değer vergisi ve benzeri genel 
tüketim vergileri ve sadece belirli bazı mallan konu edinen özel tüketim vergileri olarak ikili bir 
yapı göstermektedirler. Dünya uygulamalanna bakıldığında, genel tüketim vergileri yanı sıra sözü 
edilen özel tüketim vergilerinin, bir yandan gelir toplama diğer yandan ise tüketicilerin harcama 
kalıplarını etkileme açısından giderek önem kazandığı ve bu türden vergilerin toplam vergi hâsılat
ları içerisinde önemli bir yer tutmaya başladığı görülmektedir. İyi tasarlanmış özel tüketim vergileri 
ile fiskal amaçlann sağlanması yanı sıra enerji tasarrufundan taşımacılığa ve çevreye kadar çok-
geniş bir alanda tüketici tercihleri etkilenebilmektedir. 

Ülkemizde, 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla, 8 adet dolaylı ver
gi yürürlükten kaldırılmış ve katma değer vergisi uygulamaya konulmuştur. Genel tüketim ver
gilerine ilişkin söz konusu reform sonrası, dolaylı vergiler alanındaki ikinci reform özel tüketim 
vergisiyle yapılmaktadır, özel tüketim vergisi uygulaması ile belirli ve az sayıda mal grubu kap
sama alınarak bir yandan söz konusu malların vergilendirilmesine ilişkin oldukça karmaşık hale 
gelen mevcut yapının basitleştirilmesi sağlanmakta diğer yandan ise basitleşen sistem yardımıyla 
yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlanna katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dolaylı vergiler 
alanında ciddi bir basitleştirme öngören bu Tasarıyla 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Öte yandan, dolaylı vergiler alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması Tasarının 
bir diğer önemli hedefidir. Bilindiği gibi Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin, ülkemiz ile Avrupa Bir
liği (AB) arasında bir ortaklık tesisini öngören Ankara Anlaşması ve Katma Protokole dayanarak 
almış olduğu 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Karar ile 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa 
Birliği ile gümrük birliği gerçekleştirilmiştir. Gümrük birliğinde dolaylı vergiler alanında sadece ay-
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rımcılık yapmama ilkesine uymamız yeterli iken, 1999 yılında Helsinki Zirvesinde ülkemizin Av
rupa Birliğine aday adaylığının kabulü ile ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmış, bu alandaki mev
zuatımızın topluluk düzeyinde uygulanan mevzuata uyumlaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Bu gelişmeler çerçevesinde de 24.3.2001 tarihli ve 24352 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
19.3.2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nda Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamaya 
ilişkin taahhütlerimiz kısa ve orta vadeli takvime bağlanmış ve özel tüketim vergisi alanında uyum
laştırma 2002 yılında başlayan orta vadeli taahhütlerimiz arasında yer almıştır. 

Bu Tasarının hazırlanmasında gümrük birliğinden kaynaklanan yerli ve ithal mallar arasında 
ayrımcılık yapmama ilkesi ile Türkiye Ulusal Programında orta vadeli taahhütlerimiz arasında yer 
alan Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Sisteminin temel kural ve ilkeleri, verginin kapsamında 
olması gereken mallar, vergileme ölçüleri ve vergilerin yapısını belirleyen Avrupa Birliği Direktif
leri dikkate alınmıştır. 

Özel tüketim vergisinin yürürlüğe girmesiyle, katma değer vergisinin yanı sıra ithalat, imalat 
veya ilk iktisap aşamasında tek bir dolaylı vergi uygulanacaktır. Tasarı ile AB katma değer vergisi 
mevzuatına uyumlaştırma çalışmaları dikkate alınarak, katma değer vergisinde genel orandan daha 
yüksek oranda vergilenen mallar kapsama alınmıştır. 

Özel tüketim vergisi kapsamına alınan mal sayısı sınırlı tutulmuştur. Bu mallar için yürürlük
ten kaldırılan vergi, harç, fon ve payların oluşturduğu yükün muhafazası amaçlanmış, ilave bir ver
gi yükü doğurmayacak oranlar tespit edilmesine özen gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile özel tüketim vergisinin konusunu teşkil eden mal ve işlemler belir

lenmektedir. 
Verginin kapsamına giren mallar Kanuna ekli 4 ayrı listede belirtilmiştir. Listelerdeki mallar 

Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozisyonu ve tarife alt açılımlarına göre belirlenmiştir. Bu 
listelerde yer alan mallar itibariyle verginin konusuna giren işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan petrol ürünleri ile (B) cetvelinde yer alan solvent ve 
benzeri ürünlerde verginin konusunu teşkil eden işlemler, bu malların ithalatçıları ile imalatçıları 
tarafından teslimidir. Buna göre (I) sayılı listede yer alan malların ithali değil, ithalatçıları tarafın
dan ilk teslimi vergiye tâbi olacaktır. Türkiye'de üretilen petrol ürünleri ve solventlerde ise verginin 
konusunu teşkil eden işlem, malların rafineriler dahil imalatçıları tarafından teslimidir. Öte yandan, 
rafineri dışında diğer kişi veya kuruluşların kapsama giren ürünleri imal edip teslim etmeleri de ver
ginin konusuna alınmıştır. 

(II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlarda verginin konusuna giren iş
lem, bunların ilk iktisabıdır. 

(II) sayılı liste kapsamına giren taşıtlardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlarda verginin 
konusuna giren işlem ise bunların ithali ile imal veya inşa edenler tarafından teslimidir. 

(III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan mallar bakımından verginin konusuna giren işlemler, bun
ların ithali veya imalatçıları tarafından teslimidir. 

Özel tüketim vergisi, kapsamına giren her mala bir kez uygulanacaktır. Bu nedenle, verginin 
kapsamına giren malların vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri veya iktisapları, verginin 
konusuna girmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 870) 
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Kanuna ekli listelerde yer alan malların, mahkeme satış memurlukları ve icra daireleri dahil ol
mak üzere, resmî veya özel kuruluşlarca müzayede yoluyla satışı özel tüketim vergisine tâbidir. An
cak, verginin uygulanabilmesi için satış konusu malın daha önce özel tüketim vergisine tâbi tutul
mamış olması gerekmektedir. Buna göre, motorlu araç ticareti yapan bir mükellefin kendi adına 
kayıt ve tescil edilmiş binek otomobilinin icra yoluyla satılması halinde özel tüketim vergisi uy
gulanmayacaktır. Bununla birlikte, bu mükellefin satmak üzere elinde bulundurduğu ve henüz Tür
kiye'de kayıt ve tescil ettirilmemiş binek otomobillerinin icra yoluyla satılması halinde bu taşıtı kul
lanacak olan açısından ilk iktisap söz konusu olacağından bu satış vergiye tâbi olacaktır. 

Gümrük Birliğine geçilmesi ile birlikte Avrupa Birliğinin uyguladığı Kombine Nomenklatür 
aynen benimsenmiş ve Türk Gümrük Tarife Cetveline (TGTC) yansıtılmıştır. Eşyaların ithali ve ih
racatında söz konusu tarife cetvelindeki tarife, tarife alt pozisyon açılımları, gümrük tarife istatistik 
pozisyon numarası (GTİP No) ve eşya tanımı aynen kullanılmaktadır. Bu nedenle Kanuna ekli lis
telerde yer alan mallar (TGTC)'nde tanımlandığı şekilde aynen alınmıştır. 

Madde 2. - Bu maddede Kanunda geçen kavramların,özel tüketim vergisi uygulanmasında ne 
anlama geldiği açıklanmıştır. 

Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girmesi ithalat 
olarak tanımlanmış, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ise 4458 sayılı Gümrük Kanununda 
belirlenmiştir. 

(II) sayılı listede yer alan taşıtlardan kayıt ve tescile tâbi olanlarda verginin konusuna giren iş
lem, bunların ilk iktisabıdır. İlk iktisap Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların edinil
mesi ile ilgili bir kavram olup, aşağıdaki şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

İlk iktisap, kapsama giren taşıtların müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan 
kullanılmak üzere edinilmesidir. Buna göre taşıt, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından satılmak 
üzere satın alındığında bu iktisap verginin konusuna girmeyecektir. Prensip olarak, kayıt ve tescil 
ettirmek üzere taşıt alınması sırasında vergi söz konusu olacaktır. Öte yandan motorlu araç ticareti 
yapanlarca özel tüketim vergisi uygulanarak satılan araçların kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi, 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği alıcılar tarafından iade edilip aynen veya 
tamir, onarım gibi işlemler gördükten sonra kullanılmak üzere tekrar satışı da ilk iktisap sayıldığın
dan vergi uygulanacaktır. 

Taşıtların kullanılmak üzere Türkiye'ye ithalatı ilk iktisaptır. Bu taşıtların getirildiği ülkede 
kayıt ve tescile tâbi tutulmuş veya kullanılmış olması, ithalatı sırasındaki vergi uygulanmasını en
gellemeyecektir. Ancak ithalatın motorlu araç ticareti yapanlarca gerçekleştirilmesi halinde bu saf
hada vergi uygulanmayacaktır. 

Taşıtların, motorlu araç ticareti yapanlarca kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya ad
larına kayıt ve tescil ettirilmesi de ilk iktisap sayılmıştır. 

Maddede motorlu araç ticareti yapanlar da tanımlanmıştır. Bunlar taşıtları satmak üzere yurt 
içinden iktisap ettiklerinde veya Türkiye'ye ithal ettiklerinde özel tüketim vergisi ile muhatap ol
mayacaklardır. Ancak, ne suretle olursa olsun iktisap ettikleri taşıtları kullanmaya başladıkları, iş
letmenin aktifine aldıkları veya kayıt ve tescil ettirdikleri takdirde ilk iktisap onlar için de geçerli 
olacak ve vergi ödemeleri gerekecektir. 

(II) sayılı liste kapsamına giren taşıtlardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlarda ise verginin 
konusuna giren işlem ilk iktisap değil, bunların ithali ile imal veya inşa edenler tarafından tes
limidir. 
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Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili mevzuatları gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaş
tırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan 
kayıt ve tescili ifade etmektedir. 

Kanunda geçen teslim terimi, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesini ifade etmektedir. Bir 
malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii de teslim 
sayılacaktır. Ayrıca malların doğrudan alıcıya verilmemekle birlikte, tasarruf hakkını devredecek 
şekilde alıcı adına hareket edenlere verilmesi, alıcının veya alıcı adına yetkili olanların gösterdiği 
bir yere veya kişilere tevdiî veya gönderilmesi de teslim sayılacaktır. 

Teslim işleminde malın gönderildiği yere varmış olması şart değildir. Malların nakliyesinde 
başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdî edilmesi de teslimdir. Trampa iki ayrı teslim 
sayılarak, vergiye tâbi bir malın karşılığının yine vergiye tâbi bir mal olması halinde, her iki tes
limin ayrı ayrı özel tüketim vergisine tâbi tutulması sağlanmıştır. 

öte yandan özel tüketim vergisi kapsamına giren malların depozito karşılığı geri verilmesi 
mutat olan kap ve ambalajlar içinde tesliminde vergileme, sadece kap ve ambalajların içindeki mal
lar için yapılacaktır. Ancak, vergiye tâbi olan malların depozito karşılığı geri verilmesi mutat ol
mayan kap ve ambalajlarla birlikte teslimlerinde, bu mallar, kap ve ambalaj değeri ile birlikte özel 
tüketim vergisine tâbi olacaktır. 

Aşağıda yazılı haller de özel tüketim vergisi uygulaması bakımından teslim kabul edilmiştir. 

- Maddenin (a) bendi ile vergiye tâbi olan malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında, 
her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı teslim sayılmıştır. Ancak işletmede üretilen özel 
tüketim vergisine tâbi bir malın aynı işletme bünyesinde özel tüketim vergisine tâbi olan başka bir 
malın imalinde girdi olarak kullanılması bu vergiye tâbi olmayacaktır. Aynı şekilde (I) sayılı lis
tedeki malların ithali değil, ithalatçıları tarafından teslimi verginin konusuna girdiğinden, ithalat
çının bu malları bir başka vergiye tâbi malın üretimi için kullanması teslim sayılmayacaktır. Ancak, 
vergiye tâbi malların her ne suretle olursa olsun işletmeden çekilmesi veya işletme personeline üc
ret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim olarak kabul edilmiştir. Bu şekil
de vergiye tâbi malların üçüncü şahıslara satılması ile personele ücret, prim, ikramiye, hediye, 
teberru gibi namlarla verilmesi ya da özel amaçlarla işletmeden çekilmesi sırasında, vergilendirme 
açısından bir fark gözetilmemiştir. 

- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, malın zilyetliği alıcıya geçmekle birlikte, 
mülkiyet satıcıda kalmaktadır. Bu durumda teslimin, zilyetliğin devrini sağlayan faturanın düzen
lenmesi ile doğacağı öngörülmektedir. 

Madde 3. - B u madde ile özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay düzenlenmektedir. 
Maddenin (a) bendi ile mal teslimi ve ilk iktisap hallerinde vergiyi doğuran olay, malın teslimi 

veya ilk iktisabına bağlanmıştır. 

Maddenin (b) bendi ile teslimden önce fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde vergiyi 
doğuran olay, belgenin düzenlendiği tarih olarak belirlenmektedir. Bu gibi hallerde verginin 
hesabında belgede gösterilen miktar esas alınacaktır. Böylece ödenecek verginin zamanında kavran
ması ve emniyet altına alınması amaçlanmıştır. 

Maddenin (c) bendi ile kısım kısım mal teslimlerinde, taraflarca bu hususta mutabık kalınması 
şartıyla her bir kısmın tesliminde vergiyi doğuran olayın meydana geleceği öngörülmektedir. 
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Maddenin (d) bendinde ise, komsiyoncu vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satış
larda vergiyi doğuran olayın, malın alıcıya tesliminde meydana geleceği hükme bağlanmıştır. Böy
lece malın komisyoncu veya konsinyasyon suretiyle satışını yapanlara tesliminin vergiye tâbi tutul
maması sağlanmaktadır. 

Maddenin (e) bendinde de, ithal edilen mallarda vergiyi doğuran olayın 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun ilgili maddelerinde gümrükte ödeme mükellefiyetinin başlaması anında meydana gel
diği belirlenmiştir, ithalat vergisine tâbi olmayan işlemlerde vergiyi doğuran olay, gümrük beyan
namesinin tescili anında meydana gelecektir. 

Madde 4. - Bu madde ile özel tüketim vergisinin mükellefi ile verginin sorumlusu hükme bağ
lanmaktadır. 

Maddenin (a) bendinde, (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mal
lardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlan imal ve inşa edenler, ithal edenler veya müzayede yoluyla 
satışını gerçekleştirenler mükellef olarak belirlenmektedir. Böylece verginin takip kolaylığının yanı 
sıra listelerdeki malların ilk safhadan itibaren belge düzeni içerisinde el değiştirmesi sağlanacaktır. 

Bu maddenin (b) bendinde ise; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olan taşıtlann 
mükelllefleri sayılmaktadır. 

Buna göre Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş araçların; 

- Motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak üzere alımında motorlu araç ticareti yapanlar, 

- Kullanılmak üzere ithalinde, ithalatı yapanlar, 

- Kullanılmak üzere müzayede yoluyla alımında müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, 

Özel tüketim vergisinin mükellefi olacaklardır. 

imal veya inşa ettiği ya da satmak üzere satın aldığı aracı kullanan, işletmenin aktifine alan 
veya kayıt ve tescilini yaptıran motorlu araç ticareti yapanlar da, ilk iktisap kapsamındaki bu işlem
leri nedeniyle özel tüketim vergisi mükellefi olacaklardır. 

Maddenin son fıkrasında ise, mükellefin Türkiye'de ikametgâhının, işyerinin, kanunî mer
kezinin ve iş merkezinin bulunmaması halleri ile gerekli görülecek diğer hallerde vergi alacağının 
emniyet altına alınmasını teminen, Maliye Bakanlığına vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi verilmektedir. 

Madde 5. - Uluslararası ticarette dolaylı vergiler bakımından vanş ülkesinde vergileme ilkesi 
benimsenmiştir. Bu çerçevede özel tüketim vergisine tâbi malların yurt dışına ihracı istisna kap
samına alınmıştır. Bunun için iki şart aranacaktır. Bunlar; teslimin yurt dışındaki müşteriye yapıl
ması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini terk etmesidir, ihracattan ön
ce malların yurt içinde tesliminde, bu malları alan yurt dışına götürecek olsa dahi ihracat istisnası 
uygulanmayacaktır. Ancak, Kanunun 8 inci Maddesinin 2 nci fıkrasındaki tecil-terkin uy
gulamasına ilişkin düzenleme ile ihraç etmek üzere özel tüketim vergisine tâbi mallan alan ihracat
çıların vergi yüklenmeleri önlenmektedir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında, ihraç edilen malın özel tüketim vergisinin, ihracatçı adına 
düzenlenen faturada ayrıca gösterilmiş ve beyan edilmiş olması kaydıyla, ihracatçıya iade edil
mesine de imkân tanınmış olup, Maliye Bakanlığına ihraç edilen mallara ait verginin iadesine iliş
kin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmektedir. 
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Madde 6. - Bu madde hükmü ile Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin, (II) 
sayılı listede yer alan taşıt araçlarının ve (III) sayılı listede yer alan tütün mamulleri ve alkollü iç
kilerin yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve ulus
lararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik bağışık
lıklardan yararlanan mensuplarına kişisel ihtiyaçları için teslimi, sözü edilen malların bunlar tarafın
dan ithal edilmesi veya ilk iktisabı, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde vergiden müstesna tutulmuştur. 

Diğer taraftan, uluslararası kuruluşların istisnadan yararlanabilmesi için, uluslarası kuruluşun, 
kuruluş anlaşmasında dolaylı vergilere ilişkin istisna hükmü bulunması ve bu anlaşmanın kanunlaş
mış olması şarttır. Bu şartları taşıyan uluslararası kuruluşlar ile bunların diplomatik haklara sahip 
mensuplarına kendi ihtiyaçları için yapılan mal teslimleri veya bunlar tarafından ilk iktisap ve ithal 
işlemleri vergiden istisna olacaktır. 

Madde 7. - B u madde ile ihracat ve diplomatik istisna dışındaki diğer istisna hükümleri düzen
lenmiştir. 

Maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm ile Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için, 
bu kuruluşlara veya bunlar adına hareket edenlere petrol ürünlerinin tesliminde istisna tanınmaktadır. 

Aynı fıkranın (b) bendi ile petrol arama ve istihsal faaliyetinde bulunan kuruluşların, bu amaç
la kullanacakları petrol ürünlerinin bu kuruluşlara tesliminde vergi istisnası tanınmasına ilişkin 
6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine özel tüketim vergisi yönünden de işlerlik kazandırılmıştır. 

Bu maddenin (2) numaralı fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan 
sakatların kullanması için araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunan araçların, 
malul ve sakatlar tarafından bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmektedir. An
cak bu istisnadan yaralananlar, 5 yıl süreyle ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaktır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrası ile (II) sayılı listede yer alan uçak ve helikopterlerin Türk Hava 
Kurumu tarafından ilk iktisabı vergiden müstesna tutulmuştur. 

Maddenin (4) numaralı fıkrası ile (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer 
alan malların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 
teslimi veya bunlar tarafından ithali vergiden istisna edilmiştir. 

Aynı maddenin (5) numaralı fıkrası ile de genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, (IV) sayılı listedeki malların bedelsiz 
olarak teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali işlemleri vergiden istisna edilmiştir. 

Maddenin (6) numaralı fıkrasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde yer 
alan [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç olmak üzere] gümrük muafiyet
leri, özel tüketim vergisi için de geçerli kılınmıştır. Geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri 
gelen eşyaya ilişkin hükümler kapsamında gümrük vergisinden muaf ve müstesna olan malların it
hali de özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir. Böylece yurt dışına geçici olarak gönderilen veya 
ihraç edilen malların geri gelişinde gümrük vergisi ve katma değer vergisi için uygulanan hüküm
lerin özel tüketim vergisi için de geçerli olması öngörülmüştür. 

Aynı maddenin (7) numaralı fıkrası ile Gümrük Kanununun transit, gümrük, antrepo, dahilde 
işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici 
depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı malların özel tüketim vergisi istisnasından yararlan
dırılması amaçlanmıştır. 
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Bu şekilde Toplulukta ve bütün dünyadaki uygulamalara paralel olarak bu rejimlerin uygulan
dığı malların, bu rejimlerden çıkarılıp Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine ithaline kadar olan 
aşamanın vergi dışı bırakılması sağlanmıştır. 

Madde 8. - Bu madde ile özel tüketim vergisinin tecil edilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli; üzerindeki vergi yükünün çok az olması nedeniyle, 
akaryakıt ürünlerine yasal olmayan bir şekilde katılabilen ve kamuoyunda "solvent" olarak adlan
dırılan mallardan oluşmaktadır. Bu suretle haksız kazanç sağlanmasının ve taşıtların zarar gör
mesinin önlenmesi amacıyla söz konusu malların vergi tutarları, katılabilecekleri akaryakıt ürün
lerinin vergi tutarlarına eşit hale getirilmiştir. Ancak bu malları girdi olarak kulanan imalatçılara 
yürürlükten kaldırılan akaryakıt fiyat istikrar payı tutarı dışında ek bir vergi yükü getirilmemesi 
amacıyla, maddenin (1) numaralı fıkrasında tecil-terkin müessesesi düzenlenmiştir. Bu suretle söz 
konusu mallan, (I) sayılı listeye dahil olmayan maların imalinde girdi olarak kullanan imalatçıların, 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar dışında özel tüketim vergisi ödememeleri sağlanmaktadır. Bu 
suretle alınan malların 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanıl
dığının ispat edilememesi halinde zamanında alınmayan vergi, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, bu kapsamda teslim edilen mallara ait verginin 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, 
tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayıl Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 
inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında, kapsama giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara 
tesliminde hesaplanan verginin ihracatçılardan tahsil edilmeyerek tecil edilmesi öngörülmüştür. Bu 
kapsamda satılan malların üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilecektir. 
Aksi halde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebepler nedeniyle 
ihracatın gerçekleşmemesi halinde tecil edildiği tarihden itibaren tecil faizi) uygulanmak suretiyle 
tahsil edilecektir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasıyla Bakanlar Kuruluna, (III) sayılı listede yer alan malların 
tamamı veya bir kısmının ithalinde veya tesliminde ödenmesi gereken vergiyi erteleyebilirle yetkisi 
verilmektedir. Bu yetki kullanılmak suretiyle tütün mamulleri ve alkollü içkiler için vergi, bu mal
ların tüketime sunulduğu aşamaya kadar ertelenebilecektir. Böylece AB vergi erteleme düzen
lemelerine ilişkin sisteme kolayca geçiş sağlanabilecektir. 

Madde 9. - Özel tüketim vergisinin her mal için bir kez uygulanmasını teminen, vergilenen 
bir malın ait olduğu listedeki vergiye tâbi bir başka malın imalinde kullanılması halinde, imal edilen 
mal için ödenecek vergiden, daha önce ödenen verginin indirilmesine ilişkin esasları belirleme 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 10. - Bu madde ile özel tüketim vergisinde uygulama bütünlüğünü korumak için, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra diğer kanunlarla getirilmiş veya getirilecek olan 
istisnaların geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Ancak Anayasamız gereğince, uluslararası anlaş
ma hükümleri saklı tutulmuştur. 

Ayrıca Kanunda yer alan istisna ve muafiyetler ile tecil-terkin uygulamasının usul ve esaslarını 
belirleme, bu kapsamda alınacak teminatların türü ve miktarını tespit etme konusunda Maliye 
Bakanlığına yetki verilmektedir. 
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Madde 11. - Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mal
lar için belirlenen maktu vergi tutarları ile (III) sayılı listede yer alan mallar için topluca veya ayrı 
ayrı maktu vergi tutarları tespit edilmesi halinde matrah; alkol derecesi, kilogram, litre, metreküp, 
metre, kilokalori ya da bunların alt veya üst birimleri ile büyüklükleri de dikkate alınarak kap, am
balaj veya adet olarak belirlenebilecektir. 

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) sayılı listeler
deki malların ithali, ilk iktisabı ve tesliminde özel tüketim vergisinin matrahının, bu vergi hariç kat
ma değer vergisi matrahı esas alınarak hesaplanacağı hükme bağlanmaktadır. 

(İÜ) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde özel tüketim vergisinin matrahı ise; nihaî 
tüketicilerin bu malan satın alırken ödedikleri perakende satış fiyatı olacaktır. Nihaî tüketicilerin 
ödediği perakende satış fiyatına, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi de dahil olmak üzere 
her türlü vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin dahil olacağı tabiîdir. 

Madde 12. - özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yer alan mallann karşılarında gös
terilen tutarlarda ve/veya oranlarda alınacaktır. 

Her mal grubunun arz ve talep esneklikleri ile maliyet yapılarının farklı oluşu, bu grupların ver
gi oranlarının farklı olarak belirlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle Bakanlar Kuruluna listeler
de yer alan malların tamamı veya her biri için topluca veya ayrı ayrı olmak üzere her bir liste için 
maddede belirtilen limitler dahilinde vergi tutarlannı veya oranlarını artırma veya indirme, bu 
limitler dahilinde maktu vergi tutarlan belirleme, (I) sayılı listedeki mallar için bu limitler dahilin
de mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye 
yetki verilmektedir. 

Öte yandan, Bakanlar Kuruluna (III) sayılı listede yer alan mallar için mal cinsleri, özellikleri, 
alkol derecesi itibarıyla belirlenecek nispi vergi oranı ya da maktu vergi tutarını birlikte ya da ayrı 
ayrı uygulatma yetkisi de verilmiştir. Aynca maktu vergi tutarlarının belirlenmesi halinde Avrupa 
Birliğine uygunluk açısından, (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallarda uygulanacak maktu ver
gi tutarlarını Avrupa para birimi veya yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası olarak uygulatma ve 
buna ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indir
meye, EURO normlarını sağlayan katalitik konventör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda ise uy
gulanmakta olan oranları yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanunî oranına kadar çıkarmaya 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

(IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranların arttırılması öngörülmemiş, bu oranlann 
sıfıra kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu Kanun eki listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar 
arasından seçilmiş ve bu eşyalar listelerde tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu ve gümrük tarife is
tatistik pozisyon numaraları ile birlikte gösterilmiştir. Gümrük tarife istatistik pozisyon numaralan, 
tarife ve tarife alt pozisyonu altında yer aldığından, tarife pozisyonu ve/veya tarife alt pozisyonu 
itibarıyla belirlenen vergi oranları bunların altında sayılan her bir tarife alt pozisyonu ve/veya güm
rük tarife istatistik pozisyonu numarasına isabet eden mal için, bu maddede Bakanlar Kuruluna yet
ki verilen alt ve üst sınırlar dahilinde ayrı ayn belirlenebilecektir. 

(I) sayılı listede yer alan mallar için belirlenen maktu vergi tutarlan ile (III) sayılı listede yer 
alan mallar için maktu ve/veya asgarî vergi tutarlan belirlenmesi halinde bu tutarlar her ay toptan 
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eşya fiyatları indeksindeki oranda artacaktır. Ancak Bakanlar Kuruluna, belirleyeceği mallar ve ay
lar itibarıyla bu artışı uygulatmama, uygulama dönemlerini gün ve ay olarak belirleme, vergileme 
ölçülerini değiştirme konusunda yetki tanınmıştır. 

Bu maddede verilen yetkilerle vergileme ölçüleri, vergileme oran ve tutarları, vergileme esas
ları yönünden Avrupa Birliği mevzuatına ve bu mevzuatta muhtemel değişikliklere kolayca uyum 
sağlanmasına, ayrıca Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinde ayrıcalık talep edilmesi muhtemel 
alanlarda düzenleme yapılmasına da imkân sağlanmaktadır. 

Madde 13. - Rafineriler, kendilerine fason olarak imal ettirilen (I) sayılı listedeki malların tes
liminden doğacak vergiden, ham petrolü ithal edcn'mükelleflerle birlikte müteselsil sorumlu tutul
muştur. Ayrıca bu malları alanlar, aynı malları daha yüksek tutarda vergilenen mallar yerine kullan
mak veya satmak suretiyle vergi ziyama neden olurlarsa, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası uy
gulanarak buna sebebiyet verenlerden alınacaktır. Vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, özel 
tüketim vergisinin konusuna giren (II) sayılı listede yer alan mallardan vergisi ödenmeden önce ilk 
iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştiren gümrük memurları, kayıt ve tescile yet
kili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren
ler ile icra memurlarının ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza ve faizlerden müteselsilen sorum
lu tutulmaları öngörülmüştür. 

Madde 14. - Madde ile beyannamenin verilme zamanı, verileceği vergi dairesi, tarhiyatın ve 
verginin ödenmesinin zamanına ilişkin belirlemeler yapılmaktadır. (I) sayılı listedeki mallarda 15'er 
günlük sürelerle her ay iki vergilendirme dönemi öngörülmüştür. Vergi, bu dönemleri takip eden 10 
uncu güne kadar beyan edilecektir. (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mal
lardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde vergilendirme dönemi; faaliyette bulunulan tak
vim yılının birer aylık dönemleri olup, beyannamenin vergilendirme dönemini izyelen ayın 15 in
ci günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verileceği ön
görülmektedir. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyan
namesinin ise bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlan
masından önce verilmesi ve verginin aynı günde ödenmesi hüküm altına alınmaktadır. 

Tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

Malın ithalinde; beyan, tarh, ödeme zamanı ve verginin tahsiline ilişkin usul ve esasların güm
rük mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 

Bakanlar Kurulu (I) sayılı listedeki malların vergilendirme döneminin gün veya ay olarak belir
leyebilecek, beyanname verme süresini kısaltabilecektir. Ayrıca vergilendirmeyi ithal aşamasında 
gümrük idaresine yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Öte yandan Maliye Bakanlığı, beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirleme, faaliyetin 
gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya re'sen tarh yeri tayin etme, verginin 
işlemden önce ödenmesi şartı koyma ve müzayede yoluyla yapılan satışlar ile ilgili vergilerin beyan 
ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip kılınmaktadır. Ay
rıca (III) sayılı listede yer alan mallara ait verginin tahsilinde bandrol usulü uygulaması getirme 
konusunda da Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 15. -Mükelleflerin vergiye tâbi işlemleri üzerinden hesapladıkları özel tüketim vergisi, 
bu işlemler dolayısıyla düzenleyecekleri satış belgelerinde ayrıca gösterilecektir. Vergiye tâbi ol
mayan mallar için yanlışlıkla vergi hesaplanması veya vergiye tâbi mallardan daha yüksek oranda 
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vergi hesaplanması halinde, fazla veya yersiz'olarak hesaplanan özel tüketim vergisinin hazineye 
intikali açısından, bu verginin de beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Malların iade edilmesi, 
işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku 
bulduğu ya da fazla veya yersiz vergi uygulanması halinde, vergiye tâbi işlemin yapıldığı döneme 
ait beyannamede gerekli düzeltme yapılacaktır. Bu durumların işleme ait beyanname verme tarihin
den sonra ortaya çıkması halinde ise mükelleflere değişikliğin meydana geldiği dönemde düzeltme, 
mahsup ve iade imkânı da sağlanmıştır. Ancak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun uyarınca iade edilenler hariç olmak üzçre (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tes
cil edilmiş olanların iadesinde özel tüketim vergisinin düzeltilmesi, indirimi veya iadesi söz konusu 
olmayacaktır. (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescil edilmiş olmakla birlikte, 4077 
sayılı Kanun uyarınca özel tüketim vergisi mükellefine iade edilen mallara ait vergi ise dönem şar
tı aranmaksızın iade veya mahsup edilebilecektir. Bu hükümlerle 4077 sayılı Tüketicinin Korun
ması Hakkında Kanuna paralellik sağlanmış olmaktadır. 

Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında, (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile 
tâbi olanların, 5 yıl içinde 87.03 tarife pozisyonunda yer alan mala dönüştürülmesi halinde, daha 
önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak 
değişiklik uyarınca adına tescil işlemi yapılandan yeni tescil tarihinde geçerli olan oran uygulanmak 
suretiyle vergi alınacaktır. Bu uygulama, malların ilk iktisabında istisnadan yararlananlar dışın-
dakilerce (veraset yoluyla intikaller hariç) iktisabında da geçerli olacaktır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Madde 16. - B u madde ile ithal edilen mallardan alınacak özel tüketim vergisi için 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu ile ilgili hükümlerin uygulanacağı öngörülmüş ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
ilgili hükümleriyle uyum sağlanmıştır. 

îthal edilen mallardan alınan özel tüketim vergisinin gümrük makbuzunda ayrıca gösterileceği 
belirtilerek, yurt içi satışlardaki belge düzeni ile paralellik sağlanmıştır. 

İthal edilen mallardan alınan gümrük vergisinin maktu tutarda veya sabit oranda uygulanması 
hallerinde tarifenin özel tüketim vergisi de dahil edilerek belirleneceği hükme bağlanmak suretiyle, 
özel tüketim vergisi için bu özel vergileme şekline uyulmuştur. 

Bir malın gümrük vergisi teminata bağlanabiliyorsa, ithal edilen mallara ait özel tüketim vergisinin 
de teminata bağlanacağı hükmüne yer verilerek, ithalattaki vergi uygulamalarında birlik sağlanmıştır. 

Gümrük vergisi ile paralelliğin sağlanması amacıyla, yurda sokulan eşya için özel tüketim ver
gisinin noksan ödenmiş veya hiç ödenmemiş olması halleri ile ithal edilen mallara ait olarak mükel
leften fazla alınan veya vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan özel tüketim vergisinin 
düzeltilmesi işleminde 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esasların geçerli olacağı hükme bağlan
mıştır. 

İthal edilen mallara ilişkin özel tüketim vergisinde mükellef beyanları ile muayene ve denet
leme sonucu hesaplanan vergiler arasında bulunan matrah farkları hakkında da 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası uy
gulanacaktır. 

Ayrıca bu madde ile (I) sayılı listedeki malların yurt içinde satışında doğacak vergiyi teminat 
altına almak amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları 
belirlenmek üzere teminat alınması öngörülmüştür. 
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Madde 17. - Madde ile özel tüketim vergisi hâsılatından dağıtılacak paylara ilişkin hükümler 
düzenlenmektedir. 

Madde 18. - Bu maddede, dolaylı vergilerin sadeleştirilmesi amacıyla özel tüketim vergisinin 
konusuna alınan mallarda uygulanan vergi, fon ve payların dayanağı hükümler yürürlükten kaldırıl
maktadır. Yürürlükten kalkan bu yükümlülükler şunlardır: 

1. Akaryakıt fiyat istikrar payı, 
2. Trafik tescil harcı, 
3. Taşıt alım vergisi, 
4. Ek taşıt alım vergisi, 
5. Ek vergi, 
6. Akaryakıt tüketim vergisi, 
7. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan savunma sanayi destek

leme fonu, 
8. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, 
9. Motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan eğitime katkı payı, 
10. Motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan özel işlem vergisi, 
11. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerden alınan mera payı, 
12. Taşıt alım vergisinin 1/4'ü oranında alınan çevre kirliliğini önleme fonu, 
13. Toplu konut fonu, 
14. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan Tütün, Tütün Mamulleri 

ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumu payı, 
15. Şehit, malul, dul ve yetimleri payı, 
16. Federasyonlar fonu. 
Geçici Madde 1. - Bu madde, özel tüketim vergisinin konusuna giren teslim, ilk iktisap veya 

ithalde vergiyi doğuran olayın gerçekleşme tarihinde hangi hükümlerin uygulanacağını belirleyen 
geçiş hükmüdür. Buna göre, bu Kanun yürürlüğe girmeden önce teslim, ilk iktisap veya ithal işlemi 
gerçekleşmişse, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan hükümler uygulanacaktır. Bu 
hükmün uygulanmasında vergi mükerrerliğine yol açmamak üzere gerekli düzenlemeleri yapma 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Geçici Madde 2. - Bu madde ile (II) sayılı listedeki araçlardan bu Kanunun yayımından önce 
Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki iktisaplarında 
taşıt alım vergisi, trafik tescil harcı ile eğitime katkı payı ve buna bağlı özel işlem vergisinin alın
mayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 19. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 20. - Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/988 24.5.2002 , 
Karar No: 101 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 17.5.2002 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen 
"özel Tüketim Vergisi'Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 23.5.2002 tarihinde yaptığı 43 üncü 
birleşimde; Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer ORAL ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlanyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en önemli ve sağlam gelir kay
nağı olan vergiler; kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanı sağlamanın yanın
da, ekonomik büyümeyi teşvik edici bir mahiyete de sahiptir. Çağdaş bir vergi sistemi; Devletin ih
tiyacı olana geliri, düzenli olarak sağlayan, gelir dağılımında adaleti göz önünde tutan ve kişiler ile 
gelir unsurları arasında tarafsızlık ilkesinden hareket ederek gelir dağılımının iyileştirilmesine kat
kıda bulunan ekonomik büyümeyi teşvik edici, basit, ödeme gücü ilkesine dayalı ve vergi toplama 
maliyetini asgari seviyeye indiren bir sistem olmalıdır. 

Ülkemizde 1980 yılından sonra vergi sisteminde köklü düzenlemelere gidilerek, sistemin basit
leştirilmesi yanında gelişen ekonomik şartlara esneklik kazandırılması da amaçlanmıştır. 1985 
yılında tüketim vergileri alanında yapılan reform ile 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılmış ve 
Katma Değer Vergisi uygulamaya konulmuştur. Böylece, dolaysız vergilerin ağırlıkta olduğu vergi 
gelirleri kompozisyonu, dolaylı vergiler lehine değişmiştir. 

Dolaylı vergiler kapsamında yer alan tüketim vergileri, tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan 
katma değer vergisi gibi genel tüketim vergileri ile sadece belirli malları konu edinen özel tüketim 
vergileri olarak ikili bir yapı arz etmektedir. Dünya uygulamalarına bakıldığında, genel tüketim ver
gilerinin yanı sıra belli malları konu edinen özel tüketim vergileri; bir yandan gelir toplama, diğer 
yandan ise fıskal amaçlar sağlanması için; tüketicilerin harcama kalıplarının yönlendirmesi açısın
dan enerji tasarrufundan taşımacılığa, hatta çevreye kadar çok geniş bir alanda tüketicinin tercih
lerini etkilemektedir. 

Diğer yandan, 1999 Hensinki Zirvesinde ülkemizin Avrupa Birliğine aday adaylığının kabulü 
ile toplulukla ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanarak, bu alandaki mevzuatımızın Topluluk düzeyin
de uygulanan mevzuata uyumlulaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler çerçevesin
de adaylık sürecinde izlenecek ilke ve taahhütlerimizi kapsayan "Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" hazırlanarak Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
Ulusal Programda, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamaya ilişkin taahhütlerimiz kısa ve orta 
vadeli takvime bağlanmıştır. 

Genel tüketim vergilerine ilişkin olarak 1985 yılında yapılan katma değer vergisi ile ilgili 
düzenlemeden sonra; oldukça karmaşık hale gelen belirli malları konu edinen mevcut tüketim ver
gileriyle ilgili yapının; gerek sistemin basitleştirilerek yükümlülerin vergiden kaçınmasının önlen
mesi, gerekse Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde Ulusal Programda 2002 yılında baş
layan orta vadeli taahhütlerimiz arasında yer alan özel tüketim vergisi alanında Avrupa Birliğinin Özel 
Tüketim Vergisi sisteminin kural ve ilkeleri de dikkate alınarak düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu yanında, 

bazı kanunlarda yer alan vergi, harç, fon ve paylara ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının, 
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- Toplam 16 adet vergi, harç, fon ve pay, uygulamadan kaldırılarak tek bir özel tüketim ver
gisinin getirilmesinin, 

- Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınan mal sayısının 4 liste halinde tespit edilmesinin ve bu mal
lar için uygulanacak Özel Tüketim Vergisi oranlannın, yürürlükten kaldınlan vergi, harç, fon ve payların 
oluşturduğu yük muhafaza edilerek, ilave bir vergi yükü doğurmayacak şekilde tespit edilmesinin, 

- özel Tüketim Vergisinin yürürlüğe girmesiyle, Katma Değer Vergisinin yanı sıra, ithalat, 
imalat veya ilk iktisap aşamasında kapsama giren her mala bir kez uygulanmak üzere tek bir Özel 
Tüketim Vergisi oranının tespit edilmesinin, 

- Uluslararası ticarette dolaylı vergiler bakımından varış ülkesinde vergileme ilkesi benim
senerek, özel tüketim vergisine tabi mallann yurt dışına ihracının istisna kapsamına alınması, 

- Bakanlar Kuruluna listelerde yer alan mallann tamamı veya her biri için topluca veya ayrı 
ayrı olmak üzere her bir liste için, maddede belirtilen limitler dahilinde vergi tutarlarını veya oran
larını artırma veya indirme bu limitler dahilinde maktu vergi tutarlannı belirleme konusunda yetki 
verilmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) belirli malların imalat ve ithalat aşamasında tek oranlı olarak 

bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacağı, bunun oldukça karmaşık bir yapıya sahip, KDV 
dışındaki, dolaylı vergiler alanındaki dağınıklığı sona erdireceği ve bu uygulamanın AB mük-
tesebatına uyum konusunda önemli bir adım olduğu, 

- ÖTV'nin reel sektör ile tüketicilere ilave bir yük getirmemesinin olumlu karşılandığı, 
- Belediyelere aktarılan kaynağın azaltılması anlamına gelecek düzenlemenin yeniden değer

lendirilmesi gerektiği, 
- ÖTVnin tek aşamada bir defaya mahsus alınacak olmasının yükümlü sayısını oldukça azal

tacağı, bunun da verginin tahsilindeki kırtasiyeciliği gidererek vergi tahsilatı için yapılacak har
camaları azaltacağı, 

- Tasarı ile getirilen ÖTV'nin 2002 yılında tahmin edilen vergi gelirleri hasılatının yaklaşık 
% 22'sini kapsadığı, 

- Bazı mallann lüks tüketim malı kapsamına alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığı, ancak 
temel ekonomik konjonktürde olumlu gelişmeler kaydedildikçe bu mallann tekrar gözden 
geçirileceğinin umulduğu, 

- Avrupa Birliği ülkeleri dikkate alındığında, özel tüketim vergisi kapsamına alınan mallann 
sayısının oldukça sınırlı tutulduğu, oysa, Tasan ile öngörülen ÖTV düzenlemeleri kapsamına giren 
malların sayısının oldukça geniş tutulduğu, 

- ÖTV kapsamına giren mallara uygulanacak vergi oranlannın artırılması veya azaltılması 
konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin gerekenden fazla olduğu, 

- Tasan ile; Avrupa Birliği vergi sisteminde yer almayan "ek taşıt alım vergisi" ile "ek vergi" 
uygulamalarının yürürlükten kaldırılmasının olumlu karşılandığı, 

- Vergi sisteminin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için vergisel düzenlemeler yanında, gelir 
idaresinin teknolojik araç ve gereç ile teçhiz edilmesi ve bu suretle gelir idaresinin daha etkin bir 
yapıya kavuşturulması gerektiği, 

- ÖTVnin 16 adet vergi, harç, fon ve payın kaldırılarak bir defaya mahsus olarak alınmasının 
olumlu karşılandığı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
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-2002 yılı başında, Bakanlar Kurulunca vergi sisteminin iyileştirilmesi amacıyla 3 yıllık bir prog
ramın kabul edildiği, bu program çerçevesinde özel tüketim vergisine yönelik düzenlemenin yapıldığı, 

- Gümrük Birliğinden kaynaklanan yerli mallarla ithal mallar arasında ayrım yapmama ilkesi 
de dikkate alınarak Tasarının hazırlandığı, 

- Tasarı ile; AB müktesebatına uyum çerçevesinde, 5 ayrı türde ve oldukça yüksek oranlı KDV 
sisteminin; 3 farklı türde ve daha düşük oranlar belirlenmek suretiyle yeni bir sistem oluşturulduğu, 

- Tasarının, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri çerçevesinde değil, aynı zamanda 
ilgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlandığı, 

- ÖTV'nin imalat veya ithalat safhasında bir kez alınacağı, toplam 210 mal çeşidinin bu ver
gi kapsamına girdiği, ÖTV'nin (tahminen 1500 civarında mükellefi kapsaması açısından) 
yönetiminin oldukça kolay olacağı, 

- Petrol ürünlerinden tek safhada ÖTV alınacağından bir çok safhada vergi, harç, fon ve pay 
alınmasından kaynaklanan karışıklığın giderileceği, 

- ÖTV mükellefinin, motorlu araçlarda alıcılar yerine satıcılar olacağı, motorda net ağırlık, is
tiap haddi, yaş, motor gücü ve lüks kriterleri yerine, motor silindir hacminin esas alınacağı, ÖTV 

"sadece ilk iktisapta alınacağından ikinci el motorlu araçlarda bu verginin alınmayacağı, 

- Tütün mamulleri ile alkollü içkilerden 7 adet vergi, fon ve pay alınması uygulaması yerine, 
tek safhada bir ÖTV alınacağı, AB kriterlerine uyum sağlanması amacıyla ÖTV'nin alkol 
derecesine göre tespit edileceği, ayrıca bu ÖTV gelirlerinin tamamının bütçeye gelir olarak aktarıl
ması suretiyle ilgili kurumlara bütçeden pay verilmesi uygulamasına geçileceği, 

- Lüks mallara uygulanacak ÖTVnin oranlarının mevcut uygulamalar doğrultusunda belirlendiği, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının; 

- 15 inci maddesinin; 2 numaralı fıkrasının; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi 
olan taşıtların beş yıl içinde, (II) sayılı listede yer alan binek otomobili veya insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlara dönüştürülmesi halinde; daha önce ödenen vergi mahsup edil
mek suretiyle, bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, adına tescil işlemi yapılandan, 
değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden özel tüketim vergisi alınması hük
münün, otomotiv endüstrisinin bu Tasarıyla getirilen düzenlemelere uyum süreci dikkate alınarak 
(a) ve (b) bentleri olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 19 uncu maddesine; 15 inci maddenin 2 numaralı fıkrasının (b) bendinin yürürlük tarihinin, 
Tasarının görüşülme süreci ile otomotiv sanayiinin Tasarıyla getirilen düzenlemelere uyum süreci 
dikkate alınarak, 1.8.2003 tarihi olarak belirlenmesini öngören bir düzenlemenin (b) bendi olarak 
eklenmesi ve mevcut (b) bendinde yer alan "1.7.2002" ibaresinin, Tasarının görüşülme süreci dik
kate alınarak "1.8.2002" olarak değiştirilmesi ve yeni bent ilave edilmesinden dolayı bu bendin (e) 
bendi olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 1 inci maddesi, bu maddeye ekli I, II, III ve IV sayılı listelerle birlikte aynen, 

- 2, 3,4, 5 ,6,1, 8,9,10, 11,12,13,14,16,17,18 inci maddeleri ile geçici 1 ve geçici 2 nci 
maddeleri ve yürütmeye ilişkin 20 nci maddesi aynen, 

Kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 
Üye 

Hayati Korkmaz 
Bursa 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 

Üye 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Başkanvekili 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(İtirazımız kaydıyla, 
Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 

Üye 
Arslan Ay dar 

Kars 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Lütfı Ceylan 

Tokat 

Sözcü 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
Cengiz Aydoğan 

Antalya 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

M. Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

S. Metin Kalkan 
Hatay 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Metin Ergun 
Muğla 
Üye 

Kemal Kabataş 
Samsun 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
Üye 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Görüşülmekte olan Özel Tüketim Vergisi Yasa Tasarısına aşağıdaki gerekçelerle muhalifiz : 
1. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür ve kriz ortamı dikkate alındığında 

ekonomiyi canlandırmak ve yaygın işsizliği azaltmak için tüm vergi oranlarında ciddi indirimler 
yapılması gerekirken, bu Tasarıda yüksek vergi oranları korunmuştur. Fırsat kaçırılmıştır. 

2. Yine Tasarıda, malî disiplini ciddi ölçüde bozan ve bütçenin ademi tahsis ilkesini zedeleyen, 
vergi gelirlerinden çeşitli fonlara, hesaplara ve kuruluşlara pay verilmesi uygulaması hâlâ sürdürül
mektedir. Vergilerin tümünün bütçenin içinde devlet bütçe geliri olarak alınması, kuruluşların har
cama taleplerinin de gider bütçesinden karşılanması gerekirken, bu yapılmamıştır. 

3. Bakanlar Kuruluna verilen vergi oran ve miktarlarında artırma ve indirme, nitelik değiştir
meye olanak sağlayan yetkiler aşırı ölçüde oransız ve fazladır. Bakanlar Kuruluna makul ölçüde, 
ekonominin gereklerine, konjonktüre uygun düzenlemeler yapmak için sınırlı yetki verilmesi 
gerekirken, Mecliste olması gereken yasama yetkisinin yürütmeye devri anlamına gelen mahiyette 
kapsamlı yetki devri gerçekleştirilmektedir. Bu düzenleme Anayasaya aykırıdır. 

Oğuz Tezmen Kemal Kabataş Celal Adan 
Bursa Samsun İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1/988 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasansı ile ilgili muhalefet şerhi aşağıda takdim edilmiştir: 
Tasarı ile 16 ayrı vergi, harç, fon ve pay kaldırılarak dört ayrı liste halinde mallar için özel 

tüketim vergisi getirilmektedir. Bu değişiklikle mükellef sayısı azaltılarak kolaylık getirilmesi ve 
AB mevzuatına uyum sağlanması hedef alınmıştır. Tasan 21.5.2002'de dağıtılıp 23.5.2002'de 
görüşülmüştür. Alt komisyonda incelenmesi talebi kabul edilmemiştir. 

1. Tasarının 5 inci maddesi (b) bendinde ihraç kaydı ile ihraç edilecek bir malın imalinde kul
lanılacak teslimlere istisna uygulanması men edilmektedir. Bu yasak kaldınlmalıdır. 

2. Tasarının 8 inci maddesinde vergi tecili uygulamasında birinci fıkradaki 12 ay ve ikinci fık
radaki 3 ay sürelerin kaldırılarak bu sürelerin Bakanlar Kurulu karan ile teşkiline imkan veren veya 
bu sürelerin Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilebilmesine imkan veren bir düzenleme getiril
melidir. Tatbikatta ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması için bu değişiklik gereklidir. 

3. Tasarının 8 inci maddesi 3 üncü fıkrasında III sayılı listedeki mallara ait verginin bu mal
ların tüketiciye teslimine kadar teciline imkan veren hükmün gerekçesi anlaşılır değildir. Haklılığı 
açık değildir. Bu hüküm kaldırılmalıdır. 

4. Tasarının 11 inci maddesi 2 nci fıkrası ile ÖTV vergisi KDV matrahına dahil olmaktadır. 
Vergiden vergi alınmaktadır. Bu kaldırılmalıdır. 

5. Tasannın 12 nci maddesi ile Bakanlar Kuruluna vergi miktarlannı birkaç katına kadar artıraıa 
ve azaltma yetkisi verilmektedir. Vergi koyma ve kaldırma yetkisi TBMM'ye aittir. Bu hak ve yetkinin 
Bakanlar Kuruluna devri uygun değildir. Ticarî piyasada da güvensizliğe ve haksızlıklara sebep olur. 

6. Tasarının 17 nci maddesi ile özel tüketim vergisi tahsilatından bazı kuruluşlara pay veril
mektedir. Bu bütçe birliği esasına aykındır. Kuruluşlara, ihtiyaca göre bütçeden ödenek ayrılması 
gerekir. Madde buna göre düzenlenmelidir. 

7. Tasarının tetkiki için yeterli zaman ayrılmamıştır. Hükümet, AB programı için acele ediyor
sa önceden sevk edip komisyona gerekli inceleme süresi bırakmalıydı. 

24.5.2002 
Aslan Polat Cevat Ayhan 

Erzurum Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, 

Mükellef 
Verginin konusu 
MADDE 1. - 1. Bu Kanuna ekli; 
a) (I) sayılı listedeki mallann ithalatçıları 

veya rafineriler dahil imal edenler tarafından 
teslimi, 

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olanların ilk iktisabı, 

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı 
listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da 
inşa edenler tarafından teslimi, 

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mal
lar ile (E) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi 
uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, 

Bir defaya mahsus olmak üzere özel 
tüketim vergisine tâbidir. 

2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eş
yalardır. 

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller 
MADDE 2. - 1. Bu Kanunun uygulan

masında; 
a) İthalat: Verginin konusuna giren mal

ların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine 
girişini, 

b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallar
dan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olan
ların kullanılmak üzere ithalini, müzayede 
yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil 
motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, 
motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kul
lanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya 
adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini, 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, 

Mükellef 
Verginin konusu 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi ek

li listelerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili 
mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları 
siciline yapılan kayıt ve tescilini, 

d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) 
sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi 
olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, 
ana bayi, bölge bayi, bayi, yetkili satıcı ve 
acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte 
oldukları tespit edilenleri, 

e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hak
kının malik veya adına hareket edenlerce, 
alıcıya veya adına hareket edenlere devredil
mesini, 

İfade eder. 
2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket 

edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii 
teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun 
adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, 
malın nakliyesinin başlatılması veya. nakliyeci 
ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. 
Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya 
ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu 
hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar 
itibarıyla yapılmış sayılır. 

3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır: 
a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan 

malların imali dışında her ne suretle olursa ol
sun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi 
veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, 
hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, 

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan 
satışlarda zilyetliğin devri. 

Vergiyi doğuran olay 
MADDE 3. - Vergiyi doğuran olay; 
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde 

malın teslimi veya ilk iktisabı, 
b) Malın tesliminden önce fatura veya 

benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu bel
gelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere 
fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Vergiyi doğuran olay 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat 
olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hal
lerde, her bir kısmın teslimi, 

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsin-
yasyon suretiyle yapılan satışlarda malların 
alıcıya teslimi, 

e) ithalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa 
göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat 
vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük 
beyannamesinin tescilidir. 

Mükellef ve vergi sorumlusu 
MADDE 4 . - 1 . Özel tüketim vergisinin 

mükellefi, bu Kanuna ekli; 
a) (I), (İÜ) ve (IV) sayılı listelerdeki mal

lar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal 
edenler ile bu malların müzayede yoluyla 
satışını gerçekleştirenler, 

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti 
yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya 
müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. 

2. Mükellefin Türkiye içinde ikamet
gâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin 
bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer 
hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının 
emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi 
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar 

İhracat istisnası 
MADDE 5. - 1. Bu Kanuna ekli listeler

deki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şart
larla vergiden müstesnadır. 

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye 
yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tâbiri; 
ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt 
dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir 
işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren 
şubelerini ifade eder. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Mükellef ve vergi sorumlusu 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar 

İhracat istisnası 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Teslim konusu mal, Türkiye Cum
huriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. 
Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı 
adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya iş
lenmek ya da herhangi bir şekilde değerlen
dirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayıl
maz. 

2. îhraç edilen malların alış faturaları ve 
benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan 
edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade 
edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara 
ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Diplomatik istisna 
MADDE 6. - Bu Kanuna ekli (I), (II) ve 

(III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılık
lı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Tür
kiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsolos
lukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi 
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve 
bunların diplomatik haklara sahip mensupları 
tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, it
hali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır. 

Diğer istisnalar 
MADDE 7. - Bu Kanuna ekli; 
1. (I) sayılı listede yer alan malların; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan
lığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için 
bu kuruluşlara veya bunların gerek göster
meleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar 
adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini 
yapanlara teslimi, 

b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine 
göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kul
lanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi, 

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi 
mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun 
hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malûl 
ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mah
sus olarak bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Diplomatik istisna 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Diğer istisnalar 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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3. (II) sayılı listede yer alan mallardan; 
uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu 
tarafından ilk iktisabı, 

4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 
tarife pozisyonunda yer alan malların Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından it
hali, 

5. (IV) sayılı listede yer alan malların 
genel ve katma bütçeli dairelere, il özel 
idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların 
teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya 
bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali, 

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi 
[(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) 
numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte 
işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin 
hükümleri kapsamında gümrük vergisinden 
muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu 
Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat 
istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fık
rasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde 
verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasın
dan yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 168,169 ve 170 inci 
maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eş
yanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, 
bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından 
veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan 
miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu 
miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır), 

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, 
gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü 
altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile ser
best bölgeler ve geçici depolama yerleri 
hükümlerinin uygulandığı mallar, 

Vergiden müstesnadır. 
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Verginin tecili Verginin tecili 
MADDE 8. - 1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi ay-

listenin (B) cetvelindeki malların, (I) sayılı lis- nen kabul edilmiştir. 
teye dahil olmayan malların imalinde kulanıl-
mak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafın
dan tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel 
tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle 
tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini 
takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) 
sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde 
kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin 
edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde tecil 
olunan vergi, vade tarihinden itibaren 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen 
gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil 
edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebep
ler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu 
vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında * 
Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönem
ler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan 
tahsil edilir. 

2. ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara 
teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, 
mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi 
şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi 
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil 
olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim 
tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay 
içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi 
terkin olunur, ihracatın yukarıdaki şartlara uy
gun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil 
olunan vergi, vade tarihinden itibaren 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci maddesine göre belir
lenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. 
Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen 
malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 870) 



- 2 3 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil 
edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
48 inci maddesine göre ilgili dönemler için 
geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

3. (III) sayılı listede yer alan malların 
tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya 
ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alın
mak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine 
kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Vergi indirimi 
MADDE 9. - Özel tüketim vergisine tâbi 

malların, yer aldığı listedeki başka bir malın 
imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, 
Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre 
ödenecek vergiden indirilir. 

İstisnaların sınırı ve yetki 
MADDE 10. - 1. Özel tüketim vergisine 

ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna 
hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik 
yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlar
da yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu 
vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası an
laşma hükümleri saklıdır. 

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan 
istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile ver
ginin tecilinde alınacak teminatların türü ve 
miktarları ile tecil edilen verginin terkinine iliş
kin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı 

Vergileme ölçüleri ve matrah 
MADDE 11. - 1. (I) sayılı listedeki mallar 

için belirlenen maktu vergi tutarları ile (III) 
sayılı listedeki mallar için topluca veya ayrı ay
rı maktu vergi tutarları tespit edilmesi halinde 
vergileme ölçüleri; alkol derecesi, kilogram, 
litre, metre, metreküp, kilokalori veya bunların 
alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklük
leri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet 
olarak uygulanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Vergi indirimi 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

İstisnaların sınırı ve yetki 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı 
Vergileme ölçüleri ve matrah 
MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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2. (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) 
sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; 
bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesap
lanacak özel tüketim vergisi hariç katma değer 
vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşek
kül eder. 

3. (III) sayılı listedeki mallardan tütün 
mamullerinde matrah; bunların nihaî 
tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 

Oran veya tutar 
MADDE 1 2 . - 1 . Özel tüketim vergisi, bu 

Kanuna ekli listelerde yazılı malların kar
şılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda 
alınır. 

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı 
olmak üzere; 

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan 
maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en 
yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, 
sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal 
cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya it
halatın şekline göre farklı tutarlar tespit et
meye, 

b) (III) sayılı listedeki mallar için belir
lenen oranları; yarısına kadar indirmeye, tütün 
mamulleri için yansına, diğer mallar için dört 
katına kadar artırmaya, bu oranlara isabet eden 
vergi tutarlannı dikkate alarak mal cinsleri, 
özellikleri, alkol derecesi itibarıyla maktu vergi 
tutarları belirlemeye, maktu vergi tutarları ile 
vergi oranlarını aynı mal için birlikte veya ayrı 
ayrı uygulatmaya, mal cinsleri veya özellikleri 
itibanyla en çok satılan mamule isabet eden 
özel tüketim vergisi miktarının beş katına kadar 
asgari vergi tutarları belirlemeye, aynı cins 
veya özellikteki mallar için nispi ve/veya mak
tu tutarda hesaplanacak vergi toplamının asgari 
vergi tutarından az olmaması şartını koymaya, 

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları bir katına kadar artımıaya, sıfıra kadar 
indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Oran veya tutar 
MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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normlarını sağlayan katalitik konvektör sistemi 
ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yansına kadar indir
meye, kanunî oranına kadar çıkarmaya, 

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belir
lenen oranları sıfıra kadar indirmeye, 

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu 
veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan mal
ların her biri için belirlenmiş olan oran veya 
tutarlann alt ve üst sınırlan içinde kalmak 
suretiyle, bu pozisyonlann altında yer alan 
mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oran
ları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
3. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen 

maktu vergi tutarları ile (III) sayılı listedeki 
mallar için maktu ve/veya asgarî vergi tutarları 
belirlenmesi halinde bu tutarlar, her ay bir ön
ceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alın
mak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından aylık olarak ilan edilen toptan eşya 
fıyatlan indeksinde bir önceki aya göre mey
dana gelen değişim oranında, bu değişimin 
ilanını izleyen günden itibaren değişir. Bakan
lar Kurulu belirleyeceği mallar ve aylar 
itibanyla bu değişimi uygulatmamaya, maktu 
vergi tutarlarını Avrupa para birimi veya 
yabancı para birimleri karşılığı Türk Lirası 
olarak uygulatmaya, uygulama dönemlerini 
gün veya ay olarak belirlemeye, vergileme öl
çülerini değiştirmeye de yetkilidir. 

Müteselsil sorumluluk ve ceza uy
gulaması 

MADDE 1 3 . - 1 . Gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından ithal edilen ham petrolün Tür
kiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettiril
mesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki mal
ların tesliminde doğacak özel tüketim ver
gisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini ger
çekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi 
müteselsilen sorumludur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Müteselsil sorumluluk ve ceza uy
gulaması 

MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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2. (I) sayılı listedeki malları teslim alan
ların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye 
tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü 
kişilere satmak suretiyle vergi ziyama 
sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan 
vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü mad
desine göre vergi ziyaı cezası uygulanır. 

3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, 
teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleş
tirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim ver
gisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak 
zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak 
suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce 
işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile 
yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapan
lar, bu malların müzayede yoluyla satışını ger
çekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğ
ratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden 
mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları ver
gi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına 
sahiptirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Beyanı, Tarhı ve ödenmesi, Verginin 
Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve 

Mükellefiyette Değişiklikler 
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi 
MADDE 14. - 1. Özel tüketim vergisi, 

mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh 
olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin 
ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen 
sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi 
birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, 
beyannamenin verildiği günde, beyanname 
posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek 
daireye girdiği tarihi takip eden 7 gün içinde 
tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi için
de ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna 
ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 
15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin 
Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve 

Mükellefiyette Değişiklikler 
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi 
MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki 
mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette 
bulunulan takvim yılının birer aylık dönem
leridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar 
için vergilendirme dönemini izleyen 10 uncu 
günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini 
izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar 
mükellefin katma değer vergisi yönünden bağ
lı olduğu vergi dairesine verilir. 

2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi 
mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, 
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasın
dan önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi 
dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir. 

3. ithalatta alınan vergi, ilgili gümrük 
idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına 
göre kabul edilen beyanname veya diğer bel
geler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, 
kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine 
tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak 
ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu 
usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat ver
gileri ile aynı zamanda ödenir, ithalat ver
gilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük 
mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin 
veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarih
teki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak 
tahsil edilir. 

4. Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki 
mallar için vergilendirme dönemini gün veya 
ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve 
vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendir
meyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptır
maya yetkilidir. 

5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince 
verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve 
muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini 
göz önünde tutarak mükellefin müracaatı 
üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, iş
lemin mahiyetine göre verginin işlemden önce 
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ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla 
yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve 
ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esas
ları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait 
verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit et
meye yetkilidir. 

Verginin belgelerde gösterilmesi, mat
rahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 

MADDE 1 5 . - 1 . Mükellefler özel tüketim 
vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye 
mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz 
konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına 
giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde 
göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzen
lediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, 
söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükel
leftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu olduk
ları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gös
teren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı lis
tedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt 
ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali 
hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçek
leşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer 
nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya 
da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde 
vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; 
bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri 
vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun 
şekilde ve meydana geldiği dönem içinde 
düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup 
edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. 
(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi 
olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar 
ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş 
olması, yersiz veya fazla ödenen verginin 
alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter 
kayıtları, belgeler ile beyannamede gösteril
mesi şarttır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Verginin belgelerde gösterilmesi, mat
rahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler 

MADDE 15. - 1 . Mükellefler özel tüketim 
vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye 
mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz 
konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına 
giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde 
göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzen
lediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, 
söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükel
leftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu olduk
ları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gös
teren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı lis
tedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt 
ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali 
hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçek
leşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer 
nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu 
ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hal
lerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan 
mükellefler, bunlarla ilgili borçlandıkları ya da 
ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine 
uygun şekilde ve meydana geldiği dönem için
de düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup 
edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. 
(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi 
olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar 
ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş 
olması yersiz veya fazla ödenen verginin 
alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter 
kayıtları, belgeler ile beyannamede gösteril
mesi şarttır. 
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2. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olanların, beş yıl içinde 87.03 tarife 
pozisyonunda yer alan mala dönüştürülmesi 
halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edil
mek suretiyle, bu malların ilk iktisabındaki 
matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına 
tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve 
tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu 
tarihte özel tüketim vergisi alınır. Bu hüküm, 
veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında 
istisna uygulanan malların istisnadan yarar
lananlar dışındakilerce iktisabında da geçer
lidir. 

3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim 

Vergisine İlişkin Hükümler 
Gümrük idarelerince alınan özel 

tüketim vergisine ilişkin hükümler 
MADDE 16. - 1. İthalde alınan özel 

tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca 
gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit 
oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde 
alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek 
suretiyle tespit olunur. 

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer 
kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata 
bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim 
vergisi de aynı usule tâbi tutulur. 

3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi öden
meden veya eksik ödenerek ithal edilen mal
ların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel 
tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu 
halde, yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt 
ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla in
tikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan 
malların istisnadan yararlananlar dışındakiler
ce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas 
alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılan
dan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran 
üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi 
alınır. 

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olanların, beş yıl içinde 87.03 tarife 
pozisyonunda yer alan mala dönüştürülmesi 
halinde daha önce ödenen vergi mahsup edil
mek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki 
matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına 
kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin 
kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran 
üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi 
alınır. 

3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim 

Vergisine İlişkin Hükümler 
Gümrük idarelerince alınan özel 

tüketim vergisine ilişkin hükümler 
MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 
sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre iş
lem yapılır, ithal edilecek mala ilişkin beyan 
üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve 
denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasın
daki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uy
gulanacak esaslara göre para cezası kesilir. 

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, 
ödenecek özel tüketim vergisine karşılık ol
mak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul 
ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek 
suretiyle teminat alınır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Özel tüketim vergisi hâsılatının pay
laşımı 

MADDE 17. - 1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı 
listede yer alan mallardan tahsil edilen özel 
tüketim vergisi hâsılatının tamamından, (II) 
sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen 
özel tüketim vergisi hâsılatının % 28'inden ve 
(III) sayılı listede yer alan mallardan tahsil 
edilen özel tüketim vergisi hâsılatının % 60'ın-
dan, 2380 sayılı Belediyelere ve îl özel 
idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre mahallî idarelere pay verilmez. 

2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer 
alan mallar üzerinden tahsil edilen özel 
tüketim vergisi hâsılatından; 

a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında 
pay verilir. 

b) % 18 oranında hesaplanarak Maliye 
Bakanlığı merkez saymanlığına yatınlan paylar 
15 gün içinde, Maliye Bakanlığınca bir yandan 
bütçeye gelir, diğer yandan % 16'sı dağılımı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Özel tüketim vergisi hâsılatının pay
laşımı 

MADDE 17. - Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Başbakan onayı ile belirlenmek suretiyle Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü bütçelerinde, % 52'si Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde, % 32'si ise Sağlık 
Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere 
ödenek kaydedilir ve parası merkez sayman
lığınca aynı süre içinde bir kamu bankasında 
anılan kurumlar adına açılacak Özel hesaplara 
yatırılır. Bu kaynaktan Millî Eğitim Bakan
lığınca yapılacak harcamalar 4306 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesindeki hüküm
lere tâbidir. Diğer kurumlarca yapılacak har
camalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ila 37 nci 
maddelerinde yer alan vize ve tescil hüküm
lerine tâbi değildir. Bu ödeneklerden yılı 
içerisinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl büt
çelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu 
hükümlere göre yapılacak harcamalardan 
yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla iliş
kisi kurulmak üzere yılı içerisinde Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığına bildirilir. 

c) 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu 
maddesinde belirtilen harcamalarda kullanıl
mak üzere % 1 oranında pay ayrılır. Bu pay 
hakkında da anılan madde hükümleri uy
gulanır. 

d) 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun 
hükümlerine göre hak sahiplerine ödenmek 
üzere % 3,4 oranında pay ayrılır. Bu hükme 
göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca bir 
kamu bankası nezdinde "Malûller, Şehit Dul ve 
Yetimleri Hesabı" adıyla Maliye Bakanlığı 
adına açılacak hesaba, verginin tahsil edildiği 
ayı izleyen ay içinde merkezden aktarılır. Bu 
paralar, Maliye Bakanlığınca vadeli, vadesiz 
bir veya birden fazla hesapta bulundurulabilir 
ve cari faiz oranından az olmamak üzere 
yatırıldığı günden itibaren faize tâbi tutulur. 
Bankalara, bu hesapla ilgili hizmetler için mas-
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raf veya komisyon adı altında herhangi bir 
ödeme yapılmaz. Diğer kanunlarda, 
13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerine yapılan atıflar bu bende 
yapılmış sayılır. Bakanlar Kurulu bu bentte yer 
alan oranı bir katına kadar artırmaya yetkilidir. 

e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 
5 inci.maddesinde yer alan giderlerde kullanıl
mak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır. 

3. Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer 
alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim 
vergisi hâsılatından % 28 oranında hesap
lanarak Maliye Bakanlığı merkez saymanlığına 
yatırılan paylar 15 gün içinde, Maliye Bakan
lığınca bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yan
dan bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (b) 
bendinde sayılan kurumların bütçelerinde 
açılacak özel tertiplere aynı hükümler çer
çevesinde ödenek kaydedilir. Bu kaynağın pay
laşımı ve yapılan harcamalar da anılan bent 
hükmüne tâbidir. 

4. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca 
özel tüketim vergisi hâsılatından verilecek pay
lara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye, (2) numaralı fıkranın (b) ben
di ile (3) numaralı fıkrada belirtilen kurumların 
alacakları payları kendi içinde 20 puana kadar 
artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 1 8 . - 1 . 10.9.1960 tarihli ve 79 

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi, 
2.492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik 

harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) 
Tescil harçları" bölümü, 

3. 1318 sayılı Finansman Kanunu, 
4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi. 

Kanununun 60 inci maddesi, 
5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Kanunu, 
6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 18. - Tasarının 18 inci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı 
Kanunun 1, 2 ,3 ,4 , 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu mad
deleri, 

8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, 

9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fık
rasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası, 

10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 

11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fık
rasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, 

12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı 
Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (d) fık
rasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 

13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇlCÎ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya 
ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve 
paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte 
yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil 
edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini 
önlemek amacıyla bu maddenin uygulan
masına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yet
kilidir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. - Bu Kanuna ekli (II) 
sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı 
gereğince Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş 
olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasar
ruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı 
Finansman Kanununun taşıt alım vergisine iliş
kin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı 
tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü, 4306 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) 
fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının Geçici 1 
inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Tasarının geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 
MADDE 19. - Bu Kanunun; 
a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1.7.2002 tarihinden 

jeçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 20. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 19. - Bu Kanunun; 
a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, 
b) 15 inci maddesinin 2 numaralı fık

rasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. N. Çağan 
Devlet Bakanı V. 
M. Bostancıoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı V. 
H. Gemici 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

Prof Dr. A. Akçan 
Tarım ve Köyişl eri 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 V. 

Prof. Dr. T. Toskay 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. Ş.Üsenmez 
Devlet Bakanı 
Dr. R. Doğru 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

N. Arseven 
Devlet Bakanı 

Dr. Y. Karakoyunlu 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
içişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Tanrıkulu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

M Taşar 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 
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HÜKÜMETIN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

C1G.T.I.P. NO 

2710.11.11.00.00 

I SAYILI LİSTE 
A CETVELİ 

Mal ismi 
Vergi 

Tutarı (TU Birimi 

(Hafif yağlar ve müstahzarları) 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 
(Yalnız nafta) 

2710.11.31.00.00 Uçak benzini 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

(Kurşunsuz normal benzin) 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 voya daha fazla fakat 98'den az olanlar 

(Kurşunsuz süper benzin) 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

(Kurşunsuz süper benzin) 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

(Kurşunlu normal benzin) 
(Kurşunlu süper benzin) 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

(Kurşunlu süper benzin) 

2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 

2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 

2710.19.25.00.00 Diğerleri 
(Yalnız Gazyağı) 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11 Motorin 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12 Marine Diesel 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19 Diğerleri 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi 
geçmeyenler) 

2710.19.45.00.11 Motorin 

1.000 Kilogram 

1.000 Litre 

739.000 Litre 

767.100 Litre 

767.100 Litre 

739.000 Litre 
779.100 Litre 

779.100 Litre 

1.000 Litre 

1.000 Litre 

483.006 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük ta/ifo cetvelindeki gümrük tarife İstatistik pozisyon numaralarıdır. 
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(Ağırlık İtibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat 
% 0,2'yi geçmeyenler) 

2710.19.45.00.12 Marîne Diesel 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi 
geçmeyenler) 

2710.19.45.00.19 Diğerleri 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11 Motorin 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12 Marine Diesel 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19 Diğerleri 

(Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariylo kükürt miktarı % 11 geçmeyenler 

(Fuel oiller) 
2710.19.63.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yl 

geçmeyenler 

(Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00 Ağırlık İtibariyle kükürt nüttan %2'yİ geçen fakat % 2,8'i 

geçmeyenler 

(Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00 Ağırlık İtibariyle kükürt miktarı % 2,8*1 geçenler 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.71.00.00 özel bir işlemo tabi tutulacak olanlar 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir 

işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.11 Bcnzinli motoryağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.12 Deniz diesol motor yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.13 Kompresör yağlama yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.14 Türbin yağlama yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.19 Diğer yağlar 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

516.378 Litre 

79.500 Kilogram 

218.541 Kilogram 

75.916 Kilogram 

75.916 Kilogram 

1.000 Kilogram 

2710.19.83.00.00 
(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Hidrolik amaçlara rrjahsus sıvı yağlar 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 
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2710.19.85.00.11 

2710.19.85.00.12 

2710.19.87.00.00 

2710.19.91.00.00 

2710.19.93.00.00 

2710.19.99.00.11 

2710.19.99.00.12 

2710.19.99.00.13 

2710.19.99.00.14 

2710.19.99.00.15 

2710.19.99.00.19 

27.11 

2711.11.00.00.00 

2711.12 

2711.13 

2711.19.00.00.11 

2711.21.00.00.00 

2711.29.00.00.11 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Beyaz yağlar 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 
Sıvı parafin (Pirinç yağı) 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Dişli yağları ve redüktör yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Metal İşlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 
aşınmayı önleyici yağlar 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Kızak yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Soğutma yağları 

(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 
Otomatik şanzuman yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Diğer şanzuman yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Diferansiyel yağları 

(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Diğorlori 
(Yalnız baz yağlar) 

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 
(2711.11.00.00.00:2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 
2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 

(Sıvılaştırılmış) 
Doğal gaz 

(Sıvılaştırılmış) 
Propan 

(Sıvılaştırılmış) 
Bütan 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) 

(Gaz halinde) 
Doğal gaz 

(Gaz halinde) 
Propan 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

50.000 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

Kilogram 

1.000 Kilogram 

5.000 Metreküp 

357.375 Kilogram 

357.375 Kilogram 

357.375 Kilogram 

5.000 Metreküp 

357.375 Kilogram 

(Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12 Bütan 

(Petrol koku) 
2713.11.00.00.00 Kalslno edilmemiş 

(Petrol koku) 
2713.12.00.00.00 Kalslno edilmiş 

(Petrol bitümeni) 
2713.20.00.00.19 Diğerleri 

2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenll minerallerden elde edilen 
yağlann diğer kalıntıları 
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) 

357.375 Kilogram 

1.000 Kilogram 

1.000 Kilogram 

1.000 Kilogram 

1.000 Kilogram 
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G.T.İ.P. 

2707.10 

2707.20 

2707.50.90.00.11 

2710.11.21.00.00 

2710.11.90.00.11 

2710.11.90.00.19 

2710.19.29.00.00 

2901.10.90,00.11 

2901.10.90.00.12 

2901.10.90.00.13 

2902,20.00.00.00 

2902.30.00.00.00 

2909.19.00.00.13 

3811.90.00.10.12 

3814,00.90.00.00 

(B CETVELİ) 

Mal İsmi 

Benzol (Benzen) 

Toluol (toluen) 

Soivent nafta 
(Çözücü nafta) 

White spirit 

Diğer solventler 
(Çözücüler) (Petrol eteri) 

Diğerleri 
(Petrol eteri) 

Diğerleri 
(Petrol eteri) 

Hekzan 

Heptan 

Pentan 

Benzen (Benzol) 

Toluen (Toluol) 

Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik 
karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada 
kullanılan müstahzarlar 
Diğerleri 
(Esası bütil asetat olanlar hariç) 

Vergi 
Tutan (TU Birimi 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779,100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779,100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

. 779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

779.100 Kilogram 

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler 
ve incelticiler 779.100 Kilogram 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 870) 



- 3 9 — 

II SAYILI LİSTE 

Vergi 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Oranı % 

8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4 

87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu 
taşıtlar 

Otobüs 1 

Midibüs 4 

Minibüs 9 

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzero imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın 
vagonlar ve yarış arabaları dahil) 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, 
jipler, vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş 
enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus 
arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla 
yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn 
edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel 
veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 
taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler, 27 

Silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 46 

Silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler, 50 

8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek İçin dizayn edilmiş sıkıştırma 
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yan 
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 

6.7 

8703.10.18.00.00 Diğerleri 
(Golf arabaları vb. taşıtlar) 6.7 

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 4 
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 

87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (İnsan veya eşya taşımak üzere özel 
olarak yapılmış olanlar hariç) (tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye 
taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye 
mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan 
arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar 
gibi) 
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)(ltfaiye taşıtları hariç)] 4 
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87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava Umanlarında kısa mesafelerde 
eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı İle donatılmamış 
kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu İstasyon 
platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve 
parçaları 4 

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) vo bir yardımcı motoru bulunan 
tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) ; sopetler 
(sepetler hariç) 8 

88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları 
(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede 
kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 0,5 

8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyon gezinti gemileri 
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 6.7 

8901.10.QO.00.11 Yolcu vo gezinti gemileri 
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 6.7 

89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar 
( Şişirilebilir olanlar İle birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar 
ve kanolar hariç) 

NOT : Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. 

III SAYILI L İ S T E 
Vergi 

G.T. I .P. N O Mal İsmi Oranı % 

2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 

2203.00 Biralar 48.7 

22.04 Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendiri lmiş şaraplar dahi l ) ; uzum şırası 
(20.09 poz isyonunda yor alanlar hariç) 
(Köpüklü şaraplar ve diğer Üzüm şıraları hariç) 48.7 

2204.10 Kopuklu şaraplar 212 

22.05 Vermut ve diğer taze Uzum şarapları (Bitkiler veya kokulu 
maddeler le lezzetlendiri lmiş) 212 

2206.00 Fermente edi lmiş diğer içkiler (Elma şarabı , armut şarabı , bai 
şarabı, g ibi ) , tar i fenin başka yerinde bel ir t i lmeyen veya yer 
a lmayan fermente edi lmiş içkilerin karışımları ve fermente 
edi lmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları 212 

2207.20 Alkol derecesi ne olursa o lsun tağyir edi lmiş eti l a lkol ve diğer 
alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa o lsun tağyir edi lmiş etil 
alkol har iç) 212 

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % BO'den az o lan tağyir edi lmemiş 
etil a lko l ; a lkol lü içkiler, l ikör lorve diğer alkol lü içecekler 
(2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az 
olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) 212 

2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigari l lolar 49.5 

2402.20 Tütün Içoron sigaralar 49.5 

2402.90.OD.00.00 Diğerleri 
(Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları 
açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 49.5 

2403.10 İçilen tü tün (Herhangi bir oranda tü tün yerine geçen maddeler i 
İçersin içermesin) 49.5 

2403.90.10.00.00 Enfiye ve ç iğnemeye mahsus tütün 49.5 
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IV SAYIL! LİSTE 

Vergi 
G.T.I.P. NO Mal İsmi Oranı % 

1604.30 Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler 6.7 

3303.00.10.00.00 Parfümler 6.7 

33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için 
müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme 
müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 

6.7 

3305.20.00.00.00 Perma ve defrizo müstahzarları 6.7 

3305.30.00.00.00 Saç Spreyi 6.7 
(Saç Losyonları, boyaları, v.b) 

3305.90 Diğerleri 6.7 

33.07 Traş Öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan 
müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy 
dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya 
belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar 
deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun 
olmasınl 6.7 

43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 
(Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri 
ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve 
diğer eşya hariç) 6.7 

49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı 
sayfalar halinde olsun olmasın) 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine 
göre poşetlenerek satılanlar) 6.7 

49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya 
reklam içersin içermesin) 
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine 
göre poşetlenerek satılanlar) 6.7 

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası) 
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 6.7 

(Kurşun kristalden el imali bardak) 
7013.21.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 6.7 

(Kurşun kristalden e l imali bardak) 
7013.21.19.00.00 Diğerleri 6.7 

(Kurşun kristalden makine imali bardak) 
7013.21.91.00.00 Kesj j^Çy^başka şekilde dekorlanmış 6.7 
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(Kurşun kristalden makine imali bardak) 
7013.21.99.00.00 Diğerleri 6.7 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 
7013.31.10.00.00 El imali olanlar 6.7 

(Bardak hariç) 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 
7013.31.90.00.00 Makine imali olanlar 6.7 

(Bardak hariç) 

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası) 
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 6.7 

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası) 
7013.91.90.00.00 Makine İmali olanlar 6.7 

71.01 Tabii İnci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi 
tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış 
veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında 
kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

6.7 

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya 
takılmamış) 
(Sanayide kullanılanlar hariç) 6.7 

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar 
(işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe 
dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar 
(elmaslar hariç) veya yan kıymetli taşlar (tasnife tabi 
tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici 
olarak lollân dizilmişi 6.7 

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen 
kıymetli veya yarı kıymetli taşlar) 

7104.90.00.00.19 Diğerleri 6.7 

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve 
pudralan 

(Sanayide kullanılanlar hariç) 6.7 

71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yan kıymetli 
taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 

6.7 

8214.20.00.00.00 Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) 6 7 

(Kaşık, çatal vb. takım halinde) 
8215.10.20.00.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 6.7 

(Tek kaşık, çatal vb.) 
8215.91.00.90.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 6.7 
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84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6.7 
(Yalnız 8415.10.10.00.00; 8415.81.90.00.19; 8415.82.80.00.19; 
8415.83.90.00.19) 
[(Tek bir gövde halinde (Self-contained);bir soğutucu ünite ve 
soğutma-ısıtma çevirimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters 
çevirimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek 
otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); (Bir 
soğutucu ünite içeren sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek 
otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan pencere ve 
duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan 
klima cihazı)] 

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu 
cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 
pozisyonundaki klima cihazları hariç) 6.7 
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompalan hariç) 

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6.7 

(Katı yakıtlı) 
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 6.7 

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli 
olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) 

8419.19.00.00.19 Diğerleri 6.7 

(Çamaşır kurutma makinaian) 
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek 

kapasitede olanlar 6.7 

(Bulaşık yıkama makinaian) 
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 6.7 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg. ı geçmeyen tam otomatik Çamaşır 
yıkama makinası) 

8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 6.7 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg. ı geçmeyen tam otomatik çamaşır 
yıkama makinası) 

8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 6.7 

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı 

geçmeyenler 6.7 

(Çamaşır yıkama makinası) 
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaian (Santrifüjlü kurutma tertibatlı 

olanlar) 6.7 

(Kuru çamaşır kapasitesi 10kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma 
tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) 

8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 6.7 
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(Elektrikli olmayan çamaşır makinası) 
8450.19.00.00.19 Diğerleri 6.7 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları) 
8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar 6.7 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen 
kurutma makinaları) 

8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar 6.7 

(Elektrik süpürgesi, yer cilalama makinaları, öğütme makinaları, 
mikser, blender vb.) 

85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-
mekanik cihazlar 6.7 

(Elektrikli) 
8510.10.00.00.00 Traş makinaları 6.7 

85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar vo daldırma tipi 
ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yorlorin 
ısıtılmasına mahsus eloktrlkli cihazlar; berbor işleri için 
elektrotermik cihazlar (saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, 
saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları gibi) ve el kurutma 
makinaları; elektrikli ütüler; ov işlerinde kullanılan diğer 
elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 
pozisyonundakiler hariç) (Elektrikli ütüler hariç) 6.7 

8517.11 Kordonsuz ahizeli tolli telefon cihazları 6.7 

85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine 
monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar.kulağa 
takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun 
olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren 
setler; elektrikli ses frekansı yükselteçicn, takım halindeki ses 
amolifikatörleri 6.7 

85.19 Plak döndürücülor, pikaplar, kaset çalarlar vo kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (sos kaydedici tertibatı 
bulunmayan) 6.7 

85.20 Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden 
cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 
(8520.32.91.00.00,8520.32.99.00.00, 8520.39, 8520.90 hariç) 6.7 
(Makara tipi, makara tipi olmayan, nümerik ve kaset tipi olmayanlar 
hariç) 

85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte 
olsun olmasın) 6.7 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler) 
8523.11.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler) 
8523.11.00.00.14 Diğer video bantları 6.7 
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(Manyotik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler) 
8523.12.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7, 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler) 
8523.12.00.00.14 Diğer video bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.13 Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.14 Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.23 Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.24 Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.33 Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.34 Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video 

bantları 6.7 

(Manyetik) 
8523.13.00.00.42 Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları 6.7 

(Manyetik olmayan) 
8523.90.00.00.11 Lazer video diskler 6.7 

(Otomatik bilgiişlem makinası dışında kullanılanlar) 
8524.39.20.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD) 6.7 

(Dijital çok yönlü olmayan diskler) 
8524.39.80.00.00 Diğerleri 6.7 

(Diğer manyetik bantlar) 
8524.51.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7 

(Diğer manyetik bantlar) 
8524.51.00.00.14 Diğer video bantlları 6.7 

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6,5 mm.yi geçmeyenler) 
8524.52.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7 

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6,5 mm.yi geçmeyenler) 
8524.52.00.00.14 Diğer video bantları 6.7 

(Eni 6.5 mm.yi geçenler) 
8524.53.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7 
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(Eni 6.5 mm.yi geçenler) 
8524.53.00.00.14 Diğer video bantları 6.7 

8525.10.50.00.18 Amatör telsiz telefon verici cihazlar 6.7 

8525.20.91.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları 
6.7 

8525.20.91.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon 
cihazları 6.7 

8525.20.91.00.13 Alçak güçlü (100 milivvatt'darı küçük) mobil telsiz telefon 
cihazları 6.7 

8525.20.99.00.18 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü 

(100 milivvatt'dan küçük) telsiz cihazları 6.7 

8525.20.99.00.21 Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları 6.7 

8525.20.99.00.24 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları 6.7 

8525.20.99.00.25 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları 

(gücü 100 milivvatt'dan az olanlar) 6.7 

8525.20.99.00.26 Telsiz alarm cihazları 6.7 

8525.30 Televizyon kameraları 6.7 

8526.92' Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 6.7 
(Cep tipi radyo kaset çalarlar)-

8527.12.10.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6.7 
(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset 
çalarlar) 

8527.12.90.00.00 Diğerleri 6.7 

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile 
birlikte olan diğer cihazlar) 

8527.13.10.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6.7 

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile 
birlikte olan diğer cihazlar) 

8527.13.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7 

(Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye 
mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar) 

8527.13.99.00.00 Diğerleri 6X 

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı 
diğer cihazlar) 

8527.19.00.00.00 Diğerleri 6.7 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 

8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6.7 
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(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 

8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen 
motorlu taşıtlarda kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı 
cihazlar) 

8527.21.59.00.00 Diğerleri 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 

8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 

8527.21.92.00,00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde nümerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 

8527.21.98.00.00 Diğerleri 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda 
kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını 
alıcı cihazlar) 

8527.29.00.00.00 Diğerleri 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.31.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.31.19.00.00 Diğerleri 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.31.91.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.31.93.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.31.98.00.00 Diğerleri 

8527.32.10.00.00 Çalar saatli radyolar 

(Saatli radyolar) 
8527.32.90.00.00 Diğerleri 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.39.20.00.00 içinde amplifikatör bulunmayanlar 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 
8527.39.80.00.00 İçinde amplifikatör bulunanlar 

8527.90,92.00,00 Şahıs aramada, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan 
cep alıcıları 

8527.90.98.00.21 Amatör telsiz alıcı cihazları 
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8543.89.95.00.15 Infrared ilo çalışan uzaktan kumanda cihazlan (romoto control) 
6.7 

85.28 Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da 
görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın); video (görüntü) monitörler ve projektörler 6 - 7 

9113.90.90.20.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen 
taşlardan mamul olanlar 6 - 7 

9302.00 Rovolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler 
hariç) 6 7 

(93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife 
pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş 
sopaları hariç) 

93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve 
benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan 
doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal 
edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için 
tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü 
silahlar, ok-atar tüfekler albn 6 ' 

9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 6 - 7 

95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tllt maklnası, bilardo, 
kumarhane oyunları İçin Özel masalar dahil salon veya masa 
oyunları ve otomatik bovvllng oyun ekipmanları 6 - 7 

96.01 İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, 
sedef vo yontulmaya elverişli dlğor hayvansal maddeler vo bu 
maddelerden eşya (kalıplama suretiylo elde edilen eşya dahil) 

6.7 

NOT : Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. 

PLAN VE BUTCE KOMISYÇNUNCA KABUL EDİLEN 
METNE EKLİ LİSTELER 

Tasanya ekli (I), (II),(III) ve (IV) sayılı listeler aynen kabul edilmiştir. 
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