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İL- GELEN KÂĞITLAR 

IH.-YOKLAMALAR 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya Lara Kumul Kent 

Parkın bazı bölümlerinin inşaat alanı olarak kullanıma açılması amacıyla 
özel firmalara ihaleye çıkarılmasından dolayı duyulan endişelere ilişkin 
gütıdemdışı konuşması ve Antalya Milletvekilleri Burhan Kılıç ile Feridun 
Fikret Baloğlu'mın aynı konuda açıklamaları 

2 - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliğine 
katılım süreciyle ilgili gelişmeler ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Heyeti olarak Portekiz ve İspanya'ya yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerine 
ilişkin gündemdışı konuşması 

3.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, bölgedeki çiftçilere doğrudan 
gelir desteği paralarının Ödenmemiş olmasından dolayı karşılaşılan sıkın
tılara ilişkin gündemdışı konuşması 
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Sayfa 
V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 
1.- (10/354) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüş-

mesinin Genel Kurulun 31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına 
ilişkin CHP Grup Önerisi 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

VIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

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

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

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasmda Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım 
Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) 

4.- 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve Cumhınbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1206) (S. Sayısı: 1189) 

5.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/1201) (S. Sayısı: 1191) 

6.- İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 
Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 1126) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasmda Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çİfte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (İ/1103) (S. Sayısı: 1127) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1175) (S. Sayısı:1158) 
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Sayfa 

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya 
Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 1091) 361 

ı İL- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan islam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
veSosyalİşlerUeDışişleriKornisyonlarıRaporlan(l/l064)(S.Sayısı: 1034) -^GZ 

V m . - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAHU SORULAR VE CEVAPLAR! 

1.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, engelli cocuklann 23 
Nisan çocuk şenliğine katılımının sağlanmasına ilişkin Başbakandan sonisu 
ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇlTnun cevabı (7/13710) 

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, İstanbul-Tuzla'da 
bulunan zehirli varillere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman 
PEPE'nin cevabı (7/13732) 

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SÎRMEN'in, İstanbul-Tuzla'da 
bulunan varillere ve zehirli atıkların bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/13733) 

4.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, İstanbul-Tuzla'da buhınan 
zehirli varillere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin 
cevabı (7/13734) 

5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACrnm, yabancı sivil toplum ör
gütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSLTnun cevabı (7/13778) 

6.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, Personel Genel 
Müdürü hakkındaki bir iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/13798) 

7.- Antalya Milletvekili Osman ÖZC AN'm, köy ve mahallelerdeki kul
lanılmayan ilköğretim okulları ve lojmanların durumuna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/13799) 

B.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMÎR'İn, işçi ve memur sınavlarına il
kokul ve ortaokul mezunlarının alınmamasının nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/13869) 

9.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, cemaat vakıflarının 
denetimine ve gayrimenkullenne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'İn cevabı (7/13870) 

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, bazı vakıfların faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/13933) 
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I,- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00te açılarak yedi oturum yaptı. 
Adana Milletvekili Kemal Sağ, Halk Bankasının özelleştirilmesi durumunda meydana 

gelebilecek sorunlara ve alınması gereken tedbirlere, 
Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, Türklerin Rumeli'ye çıkışının 654 üncü yıl

dönümüne, 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Nazmı Hikmet'in ölümünün 43 üncü. Necip Fazıl 

Kısakürek'in ölümünün 23 üncü yıldönümünde, eserlerine ve edebî kişiliklerine, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Muş Milletvekili Mehmet Şerif Ertuğrul'un (3/859) (S. Sayısı: 1167), 
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın (3/878) (S. Sayısı: 1168), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon raporları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifini (2/793) geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komis
yonunda bulunan teklifin geri, 

Yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/81,234,286) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalış
ma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre, 

Verildiği bildirildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Annç'ın, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı 

Georgi Pirinski'nin Bulgaristan'a resmi davetine, beraberinde Parlamento heyetiyle icabetine, 
Türkiye ile Nijer arasında parlamento lararası dostluk grubu kurulmasına, 
Bulgaristan'da yapılacak olan İkinci Dünya Kadın Parlamenterler Toplantısına Türkiye Büyük 

Millet Meclisini temsilen İstanbul Milletvekili Zeynep Armağan Uslu ile İstanbul Milletvekili Bih-
lun Tamaylıgil'in katılmalarına, 

İlişkin Başkanlık; 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a, 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın İspanya'ya, 
Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın Hollanda'ya, 
Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

63 üncü sırasında yer alan (10/104) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin Öngörüşmesinin, 
Genel Kurulun 30.5.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 331 in
ci sırasında yer alan 1126 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 332 nci sırasında yer 
alan 1127 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 350 nci sırasında yer alan 1158 sıra sayılı 
kamın tasarısının 9 uncu sırasına, 310 uncu sırasında yer alan 1091 sıra sayılı kanun tasansmm 10 
uncu sırasına, 7 nci sırasında yer alan 1034 sıra sayılı kanun tasansmm 11 inci sırasına, 303 üncü 
sırasında yer alan 970 ve 970'e 1 inci ek sıra sayılı kanun teklifinin 16 nci sırasına, 204 üncü sırasın
da yer alan 817 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına, 29.5.2006 ve 30.5.2006 tarihli gelen 
kâğıtlarda yayımlanan 1189 sıra sayılı Kanun ile 1191 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geç
meden 4 üncü ve 5 inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin şuasının buna göre teselsül ettiril
mesine; Genel Kurulun 30.5.2006 Salı ve 31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular 
ile diğer denetim konulannın görüşülmemesine, 30.5.2006 Salı günkü birleşiminde kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesine; 29.5.2006 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan geleneksel Türk el sanat
larını üretici ve sanatkârlarının sorunları hakkındaki (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun 1006 sıra sayılı raporu ile töre ve namus cinayetleri hakkındaki (10/148, 182, 187, 
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284,285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1140 sıra sayılı raporunun, gündemin 
"özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 1.6.2006 Perşembe 
günkü birleşimde yapılmasına; Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 1189 
sıra sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince tümünün görüşülmesi ve bu görüş
melerin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 1 ilâ 13 üncü maddelerin birinci bölüm, 14 ilâ 42 nci 
maddelerin ikinci bölüm, 43 ilâ 59 uncu maddelerin üçüncü bölüm, 60 ilâ 78 inci maddelerin dör
düncü bölüm, 79 ilâ 98 İnci maddelerin beşinci bölüm, 99 ilâ 109 uncu maddelerin altıncı bölüm ol
mak üzere altı bölüm halinde temel kanun olarak ve ilk görüşmelerdeki usule uygun şekilde yapıl
masına; Genel Kumlun 30.5.2006 Salı günü 15.00-21.00 saatleri arasında, 31.5.2006 Çarşamba 
günü 1034 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 1.6.2006 Perşembe 
günü saat 14.00'ten Meclis araştırması komisyonları raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar çalışmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği; 

Açıklandı. 
Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın, 
Konuşmasında, şahsına; 
İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, konuşmasında. Grubuna, 
Sataştığı İddiasıyla birer açıklamada bulundular. 
Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması uygun görülmeyerek ikinci defa Türkiye Büyük Mil

let Meclisine gönderilen yasaların tümünün veya sadece uygun görülmeyen maddelerinin görüşül
mesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması gerekirken, grup önerisi getirmek suretiyle 
tümünün yeniden görüşülmesinin Anayasa ve İçtüzüğe uygun olup olmayacağına ilişkin olarak 
açılan usul tartışması sonucunda, Oturum Başkam tarafından, tutumunda bir değişiklik olmadığı 
yönünde açıklama yapıldı. 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin (2/685), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

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

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

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904), 

3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaş
tırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının (1/1115) (S. Sayısı: 1147), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
Ertelendi. 
4 üncü sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 

olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan. Cumhurbaşkanınca bir kez daha 
görüşülmek üzere geri gönderilen 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ
lık Sigortası Kanununun (1/1206) (S. Sayısı: 1189), tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

31 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.03'te son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekilİ 
Harun Tüfekçi Ahmet Küçük 

Konya Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 152 
İL- GELEN KÂĞITLAR 
31 Mayıs 2006 Çarşamba 

Teklifler 
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın; Fransa'nın, Cezayir Halkına Karşı İşlediği 

Soykırım Suçunu tnkâr Edenlerin Cezalandınlmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/801) (Dışişleri ve 
Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2006) 

2.- İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri özturk'ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan 
Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi (2/802) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile 
İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2006) 

3.- İzmir Milletvekili Mehmet S. Tekelioğlu ve II Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/803) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2006) 

4.- Kayseri Milletvekili Mustafa Duru ve 26 Milletvekilinin; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aybk Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/804) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2006) 

5.- Sivas Milletvekili Osman Kılıç ve 3 Milletvekilinin; Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi ile 
Selatin Camilerinin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/805) (Plan ve 
Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2006) 

6.- Diyarbakır Milletvekili Aziz AkgüTün; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/806) (Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.5.2006) 

7.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül'ün; Sağlık Hizmetleri ile İlgili Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/807) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2006) 

Tezkere 
1.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi (3/1061) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'm, Sinop'ta yapılan ihalelere ve bazı iddialara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/14340) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 
2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bilecik'te bir şirkete verilen ihalelere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 
3.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Başbakanlık başdanışmanı ve danışmanlarına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/14342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 
4.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Cumhuriyet Gazetesine yapılan bombalı sal

dırılarla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/14343) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/5/2006) 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU*nun, Türk Telekomun hisselerinin satışına 
ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/14344) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16/5/2006) 

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Gümrük Müsteşarlığı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14345) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

7.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'On, kurulması planlanan uzay üssünün yer seçimine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14346) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACÎnm, infaz koruma memurluğu sınavıyla ilgili bir id
diaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14347) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

- 2 4 6 -



TBMM B: 109 3 1 . 5 . 2006 O: 1 

9.- tzmir Milletvekili Ahmet ERStN'in, zamanaşımı nedeniyle düşürülen ceza davalarına iliş
kin Adalet Bakarımdan yazılı soru önergesi (7/14348) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

1 û.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Telsim aleyhine açılan 
davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'ın, Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

12.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde yapılması gereken 
deprem konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14351) (Baş
kanlığa geliş tarihî: 16/5/2006) 

13.- Malarya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Bitlis'teki karayollarının bakım ve onarım ih
tiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/14352) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/5/2006) 

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'ın, Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkili Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

15.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Bodrum-Güvercinlik Köyü orman alanının 
kiralanmasına ve bir iddiaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14354) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, bir köşe yazarının ifade ettiği rüşvet içerikli iddialara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru Önergesi 
(7/14355) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

17.- istanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, TMSF yöneticilerinin icraatlarının Anayasaya uy
gunluğuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/14356) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2006) 

18.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, İsparta DSİ Bölge Müdürlüğünün bir 
bilgilendirme toplantısı girişimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/14357) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

19.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLÎNGİR'in, Ege Linyit İşleme Müessesesiyle ilgili YDK 
raporlarının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14358) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

20.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Cumhuriyet Gazetesine yapılan bombalı sal
dırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14359) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

21.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir gay
rimenkul yatınm ortaklığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14360) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/5/2006) 

22.- Niğde MİlleTvekili Orhan ERASLAN'ın, Cumhuriyet Gazetesine yapılan bombalı sal
dırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14361) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

23.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Cumhuriyet Gazetesine yapılan 
bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14362) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/5/2006) 

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'ın, Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yar
dımlara ve bazı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/14363) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15/5/2006) 

25.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, İzmir-Bergama Bazilikasında yapılan bir ayine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

26.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bir emniyet amirinin görev yerinin değiştiril
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOöAN'ın, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
ihalelerine ve Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/14366) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 
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28.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Milli Eğitim eski Bakanı Mustafa Necati'nin 
evinin bir derneğe tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/14367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

29.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, tarihi Ankara evlerinin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14368) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendinin doğduğu evin 
restorasyonu ve yeniden inşasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14369) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/5/2006) 

31.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, vergi kayıp ve kaçağı İle çeşitli meslek men
suplarının vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14370) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

32.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, akaryakıt ürünlerindeki vergi oranlarına iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14371) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

33.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, Bilecik İlindeki belediyelere gönderilen ödenek
lere ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/14372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

34.- İstanbul Milletvekili Gûrsoy EROL'un, noterlik ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/14373) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

35.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Meram'daki SHÇEK taşınmazlarının 
Hazineye devrine ve bazı İddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14374) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

36.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, eğitim araçları ihalesiyle ilgili iddialara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14375) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

37.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, eğitim araçları ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14376) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

38.- Sinop Milletvekili Engin ALTAVın, eğitim materyalleri ihalesine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/14377) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

39.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bilecik'te yapılan ihaleler ile öğretmen ve 
yardımcı personel açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14378) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

40.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, özel Öğretim Kurumlan Odası kurulup kurul
mayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14379) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1675/2006) 

41.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, üniversitelerde kurulan Türkçe topluluğunun 
ortaöğretimde de kurulup kurulamayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14380) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUTun, Galatasaray Üniversitesine öğrenci 
kabulü yöntemine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14381) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/5/2006) 

43.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, AK Parti Adıyaman îl Kongresine öğren
cilerin katılımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14382) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1675/2006) 

44.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Kocaeli'ndeki ilk ve ortaöğretim okullarının ihtiyaçlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/14383) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

45.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki şiddet olaylarına ve çözümlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

46.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Rize-Çayeli İmam Hatip Lisesinin bir öğret
meni hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14385) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

47.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Balıkesir'in Büyükbostancı Köyünde görev 
yapan bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/14386) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 
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48.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR*un, Nevşehir'deki bîr okul töreninde öğrencilere 
verildiği iddia edilen göreve ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14387) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

49.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İLKSAN'ın yönetimine ve mülkiyetindeki bir 
otelle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı sonı önergesi (7/14388) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1675/2006) 

50.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bilecik'te yapılan ihalelere ve sağlık personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

51.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı bürokratlar hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru Önergesi (7/14390) (Başkanlığa geliş tarihi: 1675/2006) 

52.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, özel hastanelerle yapılan hizmet alım sözleşmelerine 
İlişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/14391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/20O6) 

53.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/14392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

54.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'rn, Hatay'da köy bazlı yatırım projeleri desteğine yapılan 
başvurulara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan yazılı sora önergesi (7/14393) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/5/2006) 

55.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'da Hayvancılık Organize Sanayi Böl
gesi kurulup kurulmayacağına ve süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/14394) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

56.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, tanm ilacı kullanımına ve kaçak tanm ilaçlarına 
İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora Önergesi (7/14395) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

57.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMÎR'in, İstanbul Büyukşehir Belediyesinin yabancı bir 
girişimle kuracağı iddia edilen gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali 
BABACAN) yazılı soru Önergesi (7/14396) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

58.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, gayrimenkul edinmede karşılıklılık esası 
bulunan ülkelere ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/14397) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2006) 

59.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bilecik'te yapılan ihalelere ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı sora öııergesi (7/14398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

60.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bilecik'teki ibadethanelere yapılan yardım
lara ve din görevlisi açığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDİN) yazılı som önergesi 
(7/14399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2006) 

61.- Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ'mn, İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest 
Bölgesinde bir şirkete yapılan arazi tahsisine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı 
sonı önergesi (7/14400) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

62.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜNun, TRT spiker ve sunucularının bazı görevlerde 
değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/14401) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2006) 

63.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, açılan ve kapanan şirket sayısındaki artışın 
nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14402) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/5/2006) 

64.- İzmir Milletvekili Canan ARITMANhn, basım işleri ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14403) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/5/2006) 

65.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Türkiye Öğrenci Meclisi Yönetmeliğine İlişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı som önergesi (7/14404) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/4/2006) 
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BlRjNCt OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

31 Mayıs 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: BaşkanveklIİ AU DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 
m . - ¥ O K L A M A 

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 pusulalannı görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama İşlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.10 
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İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati: 15.21 

BAŞKAN: Başkanvekjli Ali DİNÇER 
KATİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

m . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama iş

lemini tekrar başlatacağım. 
Yoklama için 3 dakika sûre veriyorum. 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 pusulalarım, görevli personel aracılığıyla, 3 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 sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gümdemdışı ilk söz, Lara Kent Parkı hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Nail 

Kamacıya aittir. 
Buyurun Sayın Kamacı. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nm, Antalya Lara Kumul Kent Parlan ban bölümlerinin 

inşaat alam olarak kullanıma açılması amacıyla özel firmalara ihaleye çıkarılmasından dolayı 
duyulan endişelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Antalya Milletvekilleri Burkan Kılıç ile 
Feridun Fikret Baloğlu'nun aynı konuda açıklamaları 

NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; son dönemlerde adı sıkça gün
deme gelen İstanbul Galataport, Kuşadası gibi, aynı şekilde Antalya'da da bir Lara Kent Parkı olayı 
yaşanıyor. Bunu, sizlerin gündemine getirmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, Lara Kent Parkıyla ilgili gelişmeleri şöyle kısaca bir kronolojik 
sırayla geçmek istiyorum. 

Öncelikle, 2000 yılında Antalya Süyükşehir Belediyesine, bu alan Lara Kent Parkı olarak 
yapılması İçin, Antalyalının hizmetine sunulması İçin, belediyeye tahsis yapıldı. Daha sonra, 2001 
yıllarında, Antalya'daki bütün sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte o zamanki 
Cumhuriyet Halk Partisi belediye yönetimi tarafından "Antalya Lara Kent Parkı" olarak ismi 
konularak, Antalyalılann ileride hizmetine sunulmak üzere, bu park alam Antalya'da Antalyalılann 
hizmetine sunuldu ve daha sonra, bu belediye yönetiminin ve 2002 seçimlerinden sonra oluşan yeni 
hükümet tarafından, 3.8.2004 tarihinde ve 2004/7789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu alan, 
Kemerağzı-Kundu Kültür Turizm Koruma Alam ilan edildi. 
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Tabiî ki, bu alan, kültür turizm koruma alam ilan edilince, doğrudan doğruya Bakanlığın 
denetimi altına geçti ve bu alanın planlama yetkisi doğrudan doğruya Kültür ve Turizm Bakan
lığının emrine verilmiş oldn; ancak, sizin de burada devamlı üzerinde durduğunuz gibi, yerel 
yönetimlere hak verelim, onlara daha çok haklar verelim, onların demokratik yapısını daha çok 
geliştirelim anlamındaki düşünceniz, burada tamamen kendini kaybetmiş oldu. 

Değerli arkadaşlar, bu alanda, daha sonra, Antalya Büyükşehrin bütün haklan Turizm Bakan
lığına alındı; fakat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, zaman zaman, gazetelerdeki demeçlerin
de, bu planlamanın yapılacağını ve bu planlamadan Antalya Büyükşehrin haberi olacağını ve onama 
yetkisinin kendisinde olduğunu söylüyordu; ancak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bil
mediği bir şey var. Eğer bir alan kültür ve turizm koruma alanı ilan edilirse, Antalya Büyükşehir 
Belediyesinin, daha doğrusu, belediyelerin, bu konudaki onama hakkı elinde olmadığına dair bir 
konuyu bilmediği ortaya çıkıyordu. Bu tamamen Turizm Bakanlığına ait olduğu için, Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda herhangi bir katkısı olmayacaktır değerli arkadaşlarım; 
yani, Antalya halkının seçtiği Büyükşehir Belediyesinin Antalya'da yapılanan yeni bir yerle ilgili 
herhangi bir hakkı ve yetkisi olmayacaktır. Yani, Antalya'nın burnunun dibinde hemen doğal kumul 
alanları, kızılçamıyla, kum alanlarıyla ve kum zambaklanyla oluşan bu doğal alan, Antalyalılara 
sorulmadan ve birilerine peşkeş çekilecekti. Bu, son dönemlerde bu iktidarın en çok yaptığı işler
den bir tanesi. Nasıl İstanbul'da Galataport yapılıyorsa, Antalya'da dokuma alam verildiyse, bu 
Kuşadası'yla beraber Lara Kent Parkı da 3 500 dönümlük arazisiyle son dönemde ihaleye çıkan İdi 
değerli arkadaşlar. 

Bu alanlarda daha önceki kullanma alanı, inşaat alanı yüzde l'di. Yüzde I alan olarak inşaat 
alanı Koruma Kurulundan geçtiği halde, bu son yapılan değişiklikle beraber bu inşaat alanı yüzde 
Tys çıkanldı. Yüzde 2 demek yaklaşık 70 000 metre kare alandır değerli arkadaşlar. Bu 70 000 met
re kare alan bir işletmeye verildi, tahsise verildi. Tahsise verilen şirketler de bakıldığı zaman... 

BURHAN KILIÇ (Antalya) - Talan ediliyordu Büyükşebire vermeseydik. 
NAİL KAMACI (Devamla) -10,5 trilyon liraya verildi değerli arkadaşlar. Bugün Antalya'nın 

merkezinde 3,5 milyar liraya dönümü alınan bir yer yoktur değerli arkadaşlar. 1 dekar alan Antal
ya'da herhangi bir köyde 100 milyar liraya satılırken, bu alan 3,5 milyar liraya birilerine peşkeş 
çekildi değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yedirtmeyiz Antalya'yı! 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Zaten ele almasaydık peşkeş çekiliyordu. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Ve bu konuda, o dönemler içerisinde bakanlıkta bulunan şimdiki 

Anavatan Partisinin Genel Başkanı şöyle diyor: "Bu alan, bu dönemki Turizm Bakanı tarafından 
peşkeş çekilmiştir. Lara'yı bozmuşlardır. Lara'nın katili Koç'tur" diyor; yani, "Turizm Bakanıdır" 
diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
NAİL KAMACI (Devamla) • Evet, değerli arkadaşlar, bu alan, bahsettiğim gibi, 10,5 trilyon 

liraya birine verilmiştir. Hangi şirketlere verilmiştir değerli arkadaşlar?! Limak ve IC Antbel'in, An
talya'da Belekte turizm firmaları olduğu kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştır; yani, o bölgedeki 
iki tane işletme turizm tahsis için Turizm Bakanlığına başvurmuşlardır. Turizm Bakanlığı, başvur
madan sonra hiçbir bilgiyi kamuoyuna açıklamamıştır ve bu iki firma zaman zaman Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonunun satışlanyla ilgili Özelleştirme üzerine odaklanmışlar ve bu iki firma zaman 
zaman ortak olarak, girişimci olarak birçok özelleştirme kuruluşuna talip olmuşlardır ve bunlara 
ilaveten bir de İsrailli Ofer'dir. 
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Değerli arkadaşlar, bu alanı 10,5 trilyon liraya alan bu şirket, daha sonra bu alanı bir başkasıy
la yapabilme hakkına sahiptir; bu da büyük bir olasılıkla İsrailli Ofer olacaktır ve onlarla birlikte 
çalışacaktır, çünkü, bu iki konsorsiyum zaman zaman yurt dışında özel görüşmeler yapıyorlar ve 
Antalya'da ve birçok yerde ortak okullar yapıyorlar, özellikle Sîirfte, Sayın Başbakanın seçim böl
gesi olan Siirt'te özel okullar yapıyorlar ve Sayın Başbakan özel okulların açılışlarına gidiyor değer
li arkadaşlar. 

Bu özel okulların yapılmasına karşt değiliz; ancak, sanıyorum, özellikle Sîirfte yapılmasının 
nedeni, Sayın Başbakanın Siirt'ten milletvekili olması ve eşinin de Siirtli olmasından ileri geliyor 
değerli arkadaşlar ve bu alandaki yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi... 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - O kadar bağırıyor ki, hiçbir şey anlaşılmıyor. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Değerli arkadaşım, senin de için yansa Antalyalı olarak, sen de 

benim kadar bağırırsın. 3 500 dönüm arazi Antalya'nın dibinde, burnunun dibinde, yeşil alam 
satılıyor, ihale ediliyor, tahsis ediliyor, 10,5 trilyona; sen buna sessiz kalacaksın, öyle mi?! Ben ses
siz kalmayacağım. Antalyalı Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer sessiz kal
mayacak değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve öyle bir tahsis yapıyor
sunuz ki, o tahsis yaptığınız firma oradaki 1/1 000'likleri kendisi yapacak değerli arkadaşlar, böyle 
bir şey var mı; böyle bir şey olabilir mi7! 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
NAÎL KAMACI (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Sayın Başkan, burada arkadaş resmen Büyükşehir Belediye Baş

kanına İftira ediyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bakan gelsin, Bakan! 
BAŞKAN-Bir dakika... 
Siz idare amirisiniz.... 
NAtL KAMACI (Devamla) - Sen burada Büyükşehir Belediye Başkanının avukatı değilsin. 
BAŞKAN - Siz İdare Amirisiniz, söyleyeceğiniz bir şey varsa bize gelir söylersiniz, yeriniz

den konuşmayın Burhan Bey. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, Bakan gelsin, Bakan! Ben Bakanı 

istiyorum buraya, nerede Bakan? 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Belediye Başkanına... 
BAŞKAN - Burhan Bey, İdare Amiri olarak yerinizden konuşmayın; gerekirse buraya gelin. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ayıp! Burada, Bakan yok, nerede Bakan; nerede 

Turizm Bakanı? 
BAŞKAN - Siz de toparlayın lütfen Nail Bey. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Turizm Bakanı nerede Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Toparlayın Nail Bey. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bakan gelmiyor, sen cevap veriyorsun! Bakan 

gelsin ya! 
NAİL KAMACI (Devamla) - Ben burada... Hayır, bakın... Bak, Sayın Burhan Kılıç, bakın, 

burada, genel müdüre ait emir... 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Sen ona bakma, sen... 
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NAlL KAMACI (Devamla) - Büyükşehiri, Lara'da kuruldan çıkarttı, "planda var, onay da yok" 
diyor. 

BAŞKAN - Nail Bey, toparlayın lütfen. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Bunu söyleyen, senin Hükümetinin bulunduğu genel müdürü 

atayan kişilerdir. O yüzden, ben burada farklı bir şey söylemiyorum. Ben sadece diyorum ki, 
buradaki planlama yetkisi, alan şirketlere dahil edilmiştir. Bunlar yanlıştır. 

Eğer, Koruma Kurulu yüzde 2"yi geçirmezse ne yapacaksınız; ikinci planda onu söyleyeyim: 
2863 sayılı Yasayla yeni bir Koruma Kurulu oluşturacaksınız, bu alanlardaki yüzde 2'yi geçirmeye 
çalışacaksınız. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
NAİL KAMACI (Devamla) • Bir şey daha söyleyeyim: Düşündüğünüz, o şirketin düşündüğü 

Dısneyland alanına bu yüzde 2 yetmez. Bunun yüzde 8'e doğru çıkması lazım. Bunun çıkmasına 
dair örnekler var. İstanbul'da Dubai Tovvers yapıldığı yerlerde, yüzde 3,S'di inşaat alanı, yüzde 5,8'e 
çıktı. Yalan mı bu?! Bunu, bütün Türkiye'deki gazeteler yazdı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. Toparlayın... 
NAlL KAMACI (Devamla) - Ve, bu şirket 100 000 000 dolar para kazandı değerli arkadaş

larım. O yüzden, benim bagnşım bundandır. 
BAŞKAN - Nail Bey, toparlamanız için kısa bir süre veriyorum. 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Niye süre veriyorsunuz ikinci defa? 
NAlL KAMACI (Devamla) - Antalya kaybediliyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Anlalya) - Bakan nerede. Bakan?! 
NAİL KAMACI (Devamla) - Evet 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Sayın Burhan Kılıç, senin yerine bunlara cevap verecek olan kişi, 

Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç'tur. (CHP sıralarından alkışlar) O gelsin. Benim muhatabım odur. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bakan nerede, Bakan?! 
NAİL KAMACI (Devamla) - Eğer "bunları yapmadım" diyorsa, o cevap verir. 
BAŞKAN - Sayın Nail Kamacı, sataşmaya meydan vermeden toparlayın lütfen. 
NAİL KAMACI (Devamla) • Değerli arkadaşlar, Lara'yı gündeme getirdik. Lara'nın takipçisi 

olmaya devam edeceğiz, önümüzdeki hafta, ayın 10'unda, Antalya'daki sivil toplum kuruluşları ve 
meslek odaları bu konuda gerekli çalışmayı yapacaklardır ve gösteri yapacaklardır, toplantı 
yapacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Ben cevap vereceğim. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yok öyle bir şey... 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Sayın Başkan, sataşmaya meydan vermeden... 
BAŞKAN - Böyle bir usul yok arkadaşlar. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Bakan nerede, Bakan?! Var mı öyle bir usul?! 
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FERİDUN FİKRET BALOûLU (Antalya) - Sen bize gel anlat Buraya gel sen. 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Heyetinin Portekiz ve İs

panya ziyaretleri hakkında söz isteyen Düzce Milletvekili Yaşar Yakış'a aittir. 
Buyurun Sayın Yakış. (AK Parti şualarından alkışlar) 
2.- Düzce Milletvekili Yaşar Yakış'm, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım süreciyle ilgili geliş

meler ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Heyeti olarak Portekiz ve İspanyaya yaptıkları ziyaret
lerdeki izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin Avrupa Birliğine 
katılım süreciyle ilgili gelişmeler hakkında Yüce Meclisimize bilgi sunmak için huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kısa konuşmamda, gelişmelerin, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu açısından nasıl görün
düğü konusundaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliğiyle ilgili başlayan 
katılım müzakereleri başarıyla devam etmektedir. Toplantıya kanlan, bem Avrupa Birliği tarafından 
katılan yetkililer hem de Türkiye tarafından katılan yetkililer, bu toplantıların gayet tatminkâr bir 
şekilde devam etmekte ve sorunsuzca yürütülmekte olduğunu irâde etmektedirler. Müzakereler, her 
başlık altında, teknik konularda cereyan etmekte, Avrupa Komisyonu da, bu teknik konulara siyasî 
konulan bulaştırmamak suretiyle, gayet profesyonelce bir tutum sergilemektedir. 

Bildiğiniz üzere, 35 müzakere başlığı vardı; bunlardan 18 tanesinde, hem tanıtıcı tarama hem 
de ayrıntılı tarama tamamlanmıştır. Şimdi, müzakerelerin asıl müzakere kısmına, esas kısmına 
geçilecektir. "Bilim ve Araştırma" başlığı ile "Eğitim ve Kültür" başlığı konusundaki müzakerelere, 
haziran ayının ortalarında yapılacak olan Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi toplantısı 
sırasında geçilmesi öngörülmektedir ve bunlardan "Bilim ve Araştırma" konusundaki, başlığındaki 
müzakerelerin, nem açılıp hem de bu sene içinde, bu senenin birinci yansı içinde kapatılması ön
görülüyor; çünkü, bu başlık altında fazla tartışılacak bir husus yok. Belki "Eğitim ve Kültür" baş
lığı altındaki müzakerelerin tamamlanması, yılın ikinci yansına kayabilecektir. Böylelikle, 
müzakereler, Avrupa Birliğiyle katılım müzakereleri, Avusturya dönem başkanlığında başlamış ve 
başlıklardan biri, aynı ülkenin başkanlığı döneminde muhtemelen tamamlanmış olacaktır. 

Avusturya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusundaki mütereddit tutumunu başın
dan beri biliyoruz; fakat, bir konuda Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Avusturya makam-
lan, ulusal düzeyde Türkiye konusundaki bu mütereddit tutumlarım, kendi başkanlıktan dönemin
de, Avrupa'nın öteki ülkelerinin tutumu üzerine yansıtmamaya özen göstermişlerdir. Dolayısıyla, bu 
tutumlarından ötürü, bu tarafsız tutumlanndan Ötürü Avusturya makamlarını tebrik etmek gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta Brüksel'den gelen haberlerde, Türkiye'nin 
çeşitli eksikliklerinin, Avrupa Birliği yolundaki çalışmalardaki çeşitli eksikliklerinin Ortaklık Kon
seyi toplantısına getirileceği yolunda haberler yer alıyordu. Bu konular arasında Şemdinli olayları, 
asker-sivil ilişkileri, Danıştaya yapılan saldın, kadın haklan, işkence, güneydoğu olay lan, dinî öz
gürlükler vesaire gibi birçok konular yer alıyor. 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Ek protokolden bahsedin... 
YAŞAR YAKIŞ (Devamla) - Ortaklık Konseyi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki her tür

lü konuların görüşülebildiği bir konudur. Taraflar, diledikleri her konuyu bu foruma getirebilmek
tedirler. Türkiye'nin de bu konuların tartışılmasından çekinmesini gerektirecek bir durum yoktur; 
çünkü, Türkiye, bu konulann her birinde kendisine düşeni yapmıştır. Eksik kalan bir husus varsa 
da, dikkatine getirildiği zaman onu değerlendirir. Çekinilmesi gereken tutum, bu konulann gün
deme getirilmesi değil, aksine, bu forumda gündeme getirilmeyip, sonradan aniden karşımıza 
çıkanlmasıdır. Aynı şekilde, Türkiye de, kendi tarafindan, dilediği herhangi bir konuyu Ortaklık 
Konseyine getirebilir. Herhalde Hükümetimiz de bunu yapacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç gün önce, basınımıza, Yunan basını kaynak gös
terilmek suretiyle bazı haberler yansıdı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
YAŞAR YAKIŞ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu haberlerde, Türk limanlarının Rum gemilerine açılmasından ve kapalı Maraş'ın Avrupa Bir

liği yönetimine verilmesinden bahsedilmektedir. Eğer bu haberler doğruysa, bunun kabule şayan bir 
tarafı yoktur. Kapalı Maraş'ın Avrupa Birliği kontrolüne verilmesi, Rum kesiminin kontrolüne veril
mesi demektir; çünkü, Rum kesimi, kapalı Maraş hakkında Avrupa Birliğinin alacağı tüm kararlar 
üzerinde veto hakkına sahip olacaktır. Kıbrıs'taki gelişmelerin, Avrupa Birliğinin yetkisinde değil, 
Birleşmiş Milletlerin kontrolünde tutulması gerekir, Hükümetimizin de buna özen gösterdiğini 
müşahede etmekten memnunluk duyuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müzakere süreci başarıyla devam ederken, buna paralel 
olarak, Meclisimizin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu da, AB'ye üye ve aday ülkelerin parlamen-
tolanndaki Avrupa komisyonlarıyla temaslarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ziyaret eden, yabancı ül
kelerden bizim komisyona gelen heyetlere Avrupa Birliği sürecimiz hakkında bilgi verilmekte ve 
onların telkinlerini ve değerlendirmelerini almaktayız. Aynı şekilde, Ankara'daki Avrupa Birliği ül
kelerinin büyükelçileriyle de temaslarımızı sürdürüyoruz. 

Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin Avrupa Birliğiyle ilgili komisyonlarının davetlerine 
icabeten, o ülkelere gittiğimiz zaman, hem parlamentoda temaslarda bulunuyoruz hem yetkililer 
tarafından kabul ediliyoruz; bazen cumhurbaşkanları, bazen dışişleri bakanları, bazen sivil toplum 
kuruluşlarıyla temaslar suretiyle yürütüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına ve oradaki düşünce 
kuruluşlarına da, Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş süreci konusunda bilgiler veriyoruz. Bu çer
çevede. İki hafta önce İspanya ve Portekiz'e ziyaretler düzenledik. Her iki ülkede de, gerek 
muhalefet partileri gerek iktidar partilerinin Avrupa Birliğine üyelik sürecimize çok güçlü destek 
verdiklerini görmek bizi memnun etmiştir. Her iki ülkenin yetkilileri de, Türkiye'yi, bölgesinin en 
etkin ve en güçlü ülkesi olarak görmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son bir hususa daha değinmek istiyorum. 
Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları geçen hatta Viyana yakınlarındaki bir manastırda toplanarak 

Avrupa Birliği Anayasasıyla ilgili önemli konuları görüşmüşlerdir. Bu toplantının Türkiye açısın
dan önemi, absorbe etme, yani, massetme kapasitesine yeniden vurgu yapılmış olmasıdır. Gerçi ab-
sorbe etme kapasitesi, massetme kapasitesi hiçbir yerde şimdiye kadar yazılı olmadığı halde eskiden 
beri de mevcuttu. Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle 1960'lı yıllarda İngiltere'nin Avrupa Birliğine 
katılmasını iki kez veto ederken, buna gerekçe olarak massetme kapasitesini kullanmıştı. Başka bir 
deyişle, massetme kapasitesi Türkiye için icat edilmiş bir kavram değildir, eskiden beri vardı; söy
lense de söylenmese de günün birinde karşımıza çıkarılacaktır. 

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Yozgat İlinin tarım sektöründeki sorunları hakkında söz 

isteyen Yozgat Milletvekili Emin Koç'a aittir. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, bölgedeki çiftçilere doğrudan gelir desteği paralarının 

ödenmemiş olmasından dolayı karşılaşılan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması 
EMİN KOÇ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle say

gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, konuşmama, yine Yozgatlınızdan acı, üzüntülü bir haberle başlamak is
tiyorum. Yozgat merkez köylerimizden Aydoğan Köyümüzden Salih Kılıç güneydoğuda şehit düş
tü. Kendisine rahmet, ailesine ve tüm ulusumuza da başsağlığı diliyorum. 

Tabiî, Yozgat deyince, Yozgat'ın yiğitleri ve şehitleri hep gündeme geliyor. Ülkemizin savunul
masında Yozgatlılar hep başrollerde canıyla başıyla mücadele ediyor. Ama, ülkenin ekonomik kay
naklarından alacağı hakka gelince en sonunda, maalesef, yer alıyor. Bugün Yozgatlınız Türkiye'nin 
en fakir illerinden biri haline getirildi. 

Yozgat'ta fert başına düşen millî gelir 850 dolar civarındadır değerli arkadaşlar. Yozgat, ül
kemizde bir tarım ili olarak ilan edildi ve sanayileşmesi engellendi, tarımla ilgili de bugüne kadar 
ülkemizde hiçbir ciddî destek, tarıma, yapılmamıştır. Yozgat, perişanlıkta, sıkıntıyla baş başa 
bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin yaptıklarıyla ilgili, tarımla ilgili yanlışlarını sizlere aktar
mak istiyorum. Bildiğiniz gibi, bugün Çukurova'da hasat başladı; buğday, arpa harmana geldi; an
cak, şu güne kadar Hükümette tık yok, ses yok. Tanm Bakanı var mı, yok mu belli değil; ne 
yapılacak, tarıma, çiftçiye ne verilecek, tabanfiyatı ne olacak, destekler ne olacak bugüne kadar en 
ufak bir açıklama yapılamamıştır. Yine, 2005 yılından alınması gereken doğrudan tarım desteği 
bugüne kadar ödenmemiştir, bununla ilgili de ses çıkmamaktadır. Yine, Yozgat'ta, tanm ili olan 
Yozgat'ta pancarda bir soğuk vurma olayı oldu ve ikinci ekim yapıldı; Tanm Bakanınm bundan da 
haberi yok; bu konuyla ilgili de hiçbir açıklamasını, hiçbir çabasını maalesef göremedik. 

Değerli arkadaşlar, bu İktidar göreve başladığında tarımda Yozgat'ta durum neydi, bugün nedir 
kısaca size aktardıktan sonra söyleyeceklerimi söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, 2002 yılında Hükümet göreve geldiğinde buğdayın kilosu 320 000 liraydı, 
bugün, 2006 yılında buğdayın kilosu 280 000 lira, arada bayağı bir iniş söz konusu. Yine, 2002 
yılında durum buğdayının kilosu 414 000 liraydı, bugün 370 000 lira. Burada da bir indirim söz 
konusu. Peki, mazot neydi; AKP iktidara gelmeden önce meydanlarda söylemediği söz bırakmıyor
du, iktidara geldiğimizde mazotu ucuzlatacağız, yeşile boyayacağız, köylüye destek olarak vereceğiz 
deniliyorda O dönemde mazot 900 000 ile 1 000 000 lira arasındaydı, bugün mazot 2 200 000 liraya 
yükseldi. Yani, çiftçiyi tamamen perişan ettiniz. 

Yine, o dönemde taban gübrenin kilosu 158 000 liraydı bugün 550 000 lira. Ot ilacı 35 000 
liraydı bugün 100 000 000 lira. 1 litre su bugün 1 000 000 lira, 1 litre su 340 000 lira... 

Değerli arkadaşlar, sizin derdiniz nedir yani?! Bu İktidar, çiftçiye, köylüye yok iktidarı mıdır? 
Köylüyü, çiftçiyi batırmak, perişan etmek için mi göreve geldiniz?! Bunun hesabını mutlaka 
vereceksiniz. Meydanlarda çiftçileri azarlamakla bu konulan geçiştiremeyeceksiniz. 

Önümüzde seçim var, seçimde çiftçinin size nasıl azar söylediğini o zaman göreceksiniz. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye'de tarımla ilgili hiçbir çözümü bu İktidar ortaya koymamıştır. 

Bugün köylerimizin tamamı altyapıdan yoksun. Köylerimizin büyük bir çoğunluğunda asfalt yok. 
Köylerimiz âdeta Afrika köyleri gibidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
EMİN KOÇ (Devamla) • Destek dediniz, desteği, gidin, Hollanda'da nedir, Fransa'da nedir, 

Avustralya'da nedir, onu görün, ona göre destek hazırlayın, çözüm hazırlayın. 
Ben yirmiiki yıldır bu Parlamentoda görev yapıyorum, yeni milletvekiliyim ama Parlamento 

muhabiri olarak görev yaptım yirmi yıldır, inanın, bu Hükümet kadar bilinçsiz, bu Hükümet kadar 
çaresiz, bu Hükümet kadar çiftçiden, halktan uzak bir hükümet görmedim. Bunun hesabını mutlaka 
vermek zorundasınız. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
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EMİN KOÇ (Devamla) - Atatürk demiş ki: "Köylü milletin efendisidir." Ama, siz köylüyü mil
letin dilencisi haline getirdiniz ve bunun hesabını mutlaka vereceksiniz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Yerinden kısa bir söz isteminde bulunan, bir konuyu açıklamak üzere söz istemin

de bulunan Sayın Burhan Kılıç'a, kısa olmak kaydıyla, yerinden söz veriyorum; İçtüzük 60"a göre. 
Tüzükte yazıldığı gibi, kısa. 

BURHAN KILIÇ (Antalya) - Çok teşekkür ediyorum Başkanım. 
Ben, bir Antalya Milletvekili olarak, Nail kardeşimin konuşmasına (akıldım, o yüzden söz al

ma ihtiyacı duydum; bana bu sözü verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. 
Tabi!, Kültür Bakanı adına konuşacak değilim, bir Antalya Milletvekili olarak konuşacağım. 
Şimdi, burada anlaşılması gereken şu konu var: Bizim Lara bandı, Kültür ve Turizm Bakan

lığının koruma ve gelişme alanıdır; bunu, bu tespiti yapmak istiyorum. Lara alanı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının koruma ve gelişme alanıdır. Buranın, Büyükşehir Belediyesiyle hiçbir alakası yoktur. 
Bunu tespit etmek için bunu söylemiştim. Sadece, plan loruna ekleme projesi şartıyla, Antalya'nın 
menfaatim gözetmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu hususta katkı sağlamaktadır. Kesin
likle Antalya halkınındır. Antalya'nın menfaatim uygun bir şekilde, orası, Kültür ve Turizm Bakan
lığına ve Türkiye'nin menfaatına uygun bir şekilde, kesinlikle şeffaf, hukuka uygun bir şekilde ihale 
edilmiştir. 

Bunu söylemek için söz aldım. 
Çok teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Aynı şekilde, Sayın Feridun Baloğlu... 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Burada sataşma yok ki Başkanım. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ben sataşma için söz istemedim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı gerekçeyle, yerinden açıklama yapıyor. 
BAŞKAN - Feridun Baloğlu kısa bir açıklama yapacak aynı şekilde. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Daha konuşmadan, bir sataşma endişesi yaşadı sevgili kardeşim. Yani, sataşmayacağımı bilin. 
BAŞKAN - Siz konuya gelin, kısaca. 
FERİDUN FİKRET BALOGLU (Antalya) - Konuya geliyorum. 
Efendim, çok önemli bir konu tartışılıyor. Antalya tarihinin, turizm tarihinin en büyük tahsisi 

yapıldı. 3,5 milyon metrekare alan tahsis ediliyor, burada Sayın Turizm Bakanı bulunmuyor! Öyle 
anlaşılıyor ki, Antalya kim vurduya gidiyor. 

Ben bunu söylemekle yetiniyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Yani, Tüzüğe uygun davrandınız, biz de teşekkür ederiz. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, sataşma var. 
BAŞKAN - Bakarız, inceleriz tutanakları, ondan sonra değerlendiririz Nail Bey. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan... Sayın Başkan, yanlış bir anlaşılma oldu. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - "Kardeşim" dedi. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hayır... Bu konuyla ilgili yanlış bilgi verdi. 
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BAŞKAN - Hepimiz kardeşiz. 
NAÎL KAMACI (Antalya) - Ben kardeşlikten bahsetmiyorum. 
BAŞKAN - Nail Bey, biz, şimdi tutanaklara bakarız, İçtüzüğe göre değerlendiririz. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Ben, Antalya Lara Kumul Kent Parkıyla ilgili açıklama yapmak 

istiyorum. Sayın Burhan Kılıç bu konuda yanlış bilgi veriyor. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Nail Bey, siz haklısınız. 
NAÎL KAMACI (Antalya) • Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
V.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 
!.- (10/354) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin Öngörüsmesinin Genel Kurulun 

31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 31.5.2006 Çarşamba günü; yani, bugün yaptığı toplantısında, siyasi parti 
gruptan arasında oybirliği sağlanamadığından. Grubumuzun aşağıdaki önerisinin içtüzüğün 19 un
cu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Grup Başkanvekili 
Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 

Yapılmasına Dair öngörûşmeler" kısmının 292 nci sırasında yer alan (10/354) esas numaralı Mec
lis araştırması önergesinin görüşülmesinin Genel Kurulun 31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde 
yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - İstem halinde, ikişer üyeye, lehte ve aleyhte, 10'ar dakika söz verilebiliyor. 
Lehte söz isteminde bulunanlar: izzet Çetin, Kocaeli Milletvekilimiz ve Sefa Sirmen, yine 

Kocaeli Milletvekilimiz. 
tik söz, Sayın İzzet Çetin'in. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Çetin. 
Süreniz 10 dakika. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup önerisi lehinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, günlerden bu yana, Mecliste, birtakım yasaları çıkarma uğraşısı içerisin

deyiz. Günlük dertlerimizden, geçmişte yaşadığımız acılan unutmaya başladık; ama, acıyı yaşayan
lar, açılarıyla balen baş başa. Bu grup önerimizi AKP Grubu dikkate almış olsaydı, yaklaşık 150 
kilometrelik alanı etkileyen, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve istanbul'un bir kısmını et
kileyen 1999 yılının 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra devlet olarak yapmamız 
gerekenlerin yapılıp yapılmadığı, yurttaşlarımızın, o bölgede, hasarlı binalarda, hangi koşullarda 
yaşadıklan ya da hak sahibi olmayan, toplumun esas, belki de, korunmaya muhtaç kesimini teşkil 
eden kiracıların, ellerindeki ufak tefek mallan da depremde kaybetmiş yurttaşlarımızın çaresizlik
lerini birazcık düşünecek, birazcık konuşacak ve belki de, onların acılarına, dertlerine derman 
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olacak idik; ama, böyle bir konuyu, AKP Grubunun, Mecliste ele alarak, bir Meclis araştırma komis
yonu kurulması konusunda olumsuz yaklaşım içine girmiş olması, topyekûn, ülkemizdeki ana sorun
lardan, işsizlikten, yoksulluktan dokunulmazlıkların kalduılmayışına kadar varan, birsürü, halkımızı 
ilgilendiren sorunlara ne kadar sırtını döndüğünü ortaya koyma açısından önemli bir örnek. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz bir deprem kuşağında. Gerçekten, ülkemizin yüzde 96'sının aktif 
deprem kuşağında yer aldığı uzmanlar tarafından biliniyor. Demin söylediğim ağustos ve kasım 
depremlerinde, yaklaşık olarak, 103 000 ağır hasarlı, 119 000 orta hasarlı, 128 000 az hasarlı olmak 
üzere -tespit yapılamayanlar ya da izin alınmamış, kaçak yapılar dışında, yaklaşık- 350 000 konut 
bir biçimde hasar görmüş. Devlet, bunlardan bir kısmına, o günkü koşullarda, konutlarım yapmaları 
için, hak sahiplerine 6 milyar, tamir için 2 milyar, 1 milyar, hasar durumuna göre kredi vermiş. Hem 
Toplu Konut hem yabancı ülkelerin yapmış olduğu yardımlar hem de Bayındırlık Bakanlığının ve 
diğer kurumlarımızın katkılarıyla pek çok konut hak sahiplerine teslim edilirken, özellikle, Gölcük 
ve Düzce depremlerinden sonra, orta hasarlı yapıların güçlendirilmeleri için kredi alan hak sahip
lerinin amaca uygun onarım yapamadıkları, bu konuda, kamu kontrollerinin gereği gibi yapılmadığı 
gibi iddialar var. Ancak, bu krediden, yapılan İskânlı ve hasarlı olan hak sahipleri yararlanabilmiş, 
iskânı olmayanlar ise yararlanamamıştır; yani, iskânı olmayan kaçak yapıların varlığı da ülkemizde 
bir gerçek. Kentlerimizin kenarlarında, gecekondulardan tutun, 5-6 katlı binalara kadar pek çok 
konutun, yapının olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. 

Şimdi, bu binaların bir kısmı, devletten, hak sahibi olduğu için, hasar onarımı ve güçlendirme 
parası aldı; yaptı, yapmadı; bunun tespiti hiç yapılmadı. Ama, bir de, kaçak yapılar hiç kontrol al
tına alınmadı, onlara, sadece -iddia odur ki- boya, badana yapıldı; belki, sonradan iskân bile alındı. 

Şimdi, özellikle, Sakarya'da, Kocaeli'nde, Gölcük'te, Yalova'da, İstanbul'da hatta Gebze'de... 
"Bir bilim adamı 'Gebze İlçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören, ardından onarım gör
meyen binaların bir depremi daha kaldıramayacağını' söyledi" diyor; gazete, 2 Mart 2006 tarihli. 
Yani, o yapılarda, şimdi, yoksul yurttaşlarımız kirada oturuyor. Belki, kendi ailesinin yanında baş
ka kiracıları yanma aldı, oturuyor. Pek çok bina sahibi, kendi binasının durumunu bildiği için öğ
rencilere kiraya verdi. Oralarda, öğrenciler, üniversite tahsillerini tamamlamak için çok büyük risk 
altında. 

Şu gerçeği kabullenmemiz gerekir ki, gerçekten, yağmur gibi, dolu gibi, kar gibi, yani böyle 
bir doğal olay Türkiye'de deprem. Her zaman, ne zaman, nasıl olacağı, nereden, hangi şiddette 
geleceği çok belli değil. Geçtiğimiz şubat ayında, Sakarya'da 4,2 şiddetinde bir deprem, halkın, o 
kış koşullarında geceyi sokakta geçirmesine neden olda 

Değerli arkadaşlar, belki dinlersiniz belki dinlemezsiniz, ama, bu konuda. Özellikle Sakarya 
İlimizde, üniversiteyle birlikte yabancı uzmanların da katılımlarıyla yapılan tespitler var. 9 490 bina 
ağır hasar görmüş, 7 681 bina orta hasar görmüş, İS 169 bina İse hafif hasarlı. 

Doğu Marmara rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma idaresinin kurulması daha evvel öneril
miş; ama, bu konuda bir adım atılmamış. Dahası, Sakarya'da bu tespitler yapıldıktan sonra, 57 nci 
Hükümet döneminde de bir karar alınmış ve deprem bölgesinde zemin şartları dikkate alınarak imar 
planlarında kat yükseklikleri yeniden belirlenmiş İdi. Buna göre, orta hasarlı binaların güçlendirilir
ken, imar planına göre üst katlatın, özellikle Sakarya'da bodrumdan sonra 2 kat dışındaki katların 
geri alınarak hak sahibi yapılması önerilmiş; ancak, böyle bir öneriye, hiç, devlet olarak olumlu 
yaklaşmamışız. 

Değerli arkadaşlar, devlette süreklilik esastır. Bakınız, yine... AKP Grup Başkanvekili pek din
lemiyor; ama, onun hocalarından sayılır, eski bakanlarımızdan Cevat Ayhan, daha önceki dönem
lerde bir Önerge vermiş Meclise, soru Önergesi, o günkü Başbakana. Demiş ki: "Bu bodrum kattan 
sonra 2 kat ruhsatlı binaların -ya da değişik söylemle- 5-6 ncı katların geri alınması için ne yapıyor
sunuz?" Verilen cevap çok ilginç, tıpkı, sizin mantığınızla verilmiş o gün de. Denilmiş ki, evet, bu 
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belediyelerin işi; ancak, katlarda büyük rant var. Belediyeler ve vatandaşlar... Aynen okuyayım is
terseniz: "Deprem bölgesinde ve diğer kentlerimizde imar planlan ve kat adetleri büyük rant elde 
etmek İsteyen vatandaşların baskılarıyla değiştirilmiştir, ileride de değiştirilecektir. Bunun sorum
lusu devlet değildir. İmar planlarında değişiklik yapma yetkisi belediyelerindir. Belediyeler ve 
vatandaşlar, imar planlarım değiştirmenin sonuçlarının sorumluluğunu da üstlenmek zorundadır." 
Tıpkı, sizin Sakarya Belediyenizde şu anda yapılan uygulamalar gibi, büyükşehir yetkilendirilmiş, 
bazı yerlerde 4 ve 5 inci katların 2'ye, 3'e indirilmesi kuralı getirilmiş; ama, yine, bilime aykın, yine 
insan hayatı hiçe sayılarak, hâlâ, 5-6 kat, hatta, daha fazla ruhsat verilerek bina yapımına Sakarya'da 
bile devam ediliyor. Bunun, Hükümet tarafından, çok ciddî şekilde incelenmesi ve özellikle, bu dep
rem kuşağında onlarca, yüzlerce depremi yaşamış o bölgede belediyelere, bu konuda fazla yetki 
vermenin bir insafsızlık olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, ülkemiz deprem kuşağında. Deprem bir doğa olayı, ama, bunun 
sonuçlarını biz çok acı ödüyoruz. Bizden çek daha ağır deprem yaşayan ülkelere bir baktığımız 
zaman, örneğin, Japonya'da 6-7 şiddetindeki depremlerde hiç can ve mal kaybı olmaz iken, bizde 5 
şiddetindeki bir depremde can kayıpları yaşıyoruz. Konumuz insan. Gerçekten, o bölgede, insan 
hayatı büyük risk altında. Üstelik, bu orta hasarlı binaların yanında, daha mahkemeleri sonuçlan
mamış, yıkım bekleyen ağır hasarlı binalar da mevcut 

Gelin, bir an evvel, bu durumda yaşayan gençlerimizi, yoksul yurttaşlarımızı korku içinde 
yaşatma yerine, o güçlendirme çabalarının, çalışmalarının doğru dürüst yapılıp yapılmadığını, dep
rem bölgesindeki acılann devlet tarafından sanlıp sarılmadığını yerinde tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması komisyonu kuralım; o bölgede kısa bir süre içerisinde çalışmalarını yapsınlar, 
biz de devlet olmanın gereğini yerine getirip, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayalım 
diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN • Lehte ikinci söz, Sayın Sefa Sirmen, Kocaeli Milletvekili. 
Buyurun Sayın Sirmen. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sizin de süreniz 10 dakika. 
MEHMET SEFA SlRMEN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubunun önerisi lehinde, ben de söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, 17 Ağustos 1999 depremini bizzat yaşayan ve o dönemin belediye başkanı olarak o 

acılan yaşayan bir insan olarak, Allah, hiç kimseye, öyle bir felaketi, Öyle bir acıyı yaşatmasın 
diyorum. 

O günlerde, o günkü iktidar, o günkü yönetimler, o günkü yöneticiler, o felaketten bir ders 
çıkartılması doğrultusunda, işte, büyük sloganlar üretilerek "unutmayacağız, unutturmayacağız" 
şeklinde billboard'lar, ilanlar, reklamlar... Ama, geldiğimiz noktada, özellikle Adalet ve Kalkınma 
Partisinin, dört yıla yakın iktidarında, deprem bölgesiyle ilgili, ne yazık ki, hiçbir girişimi, hiçbir 
çalışması, hiçbir yatırımı söz konusu olmamıştır. 

özellikle, bundan evvelki iktidarlar tarafından "Deprem Vergisi" adı altında toplanan ver
giler... Bu iktidar döneminde de, bu vergi toplanmaya devam edilmiş; ama, bütçeye baktığınız 
zaman, deprem bölgelerine, bu vergiden, en ufak bir pay ayrılmamış, en ufak bir harcama yapıl
mamış. Bu üçbuçuk-dört yıllık iktidarda, sadece, AKP İktidarı, deprem bölgesine yönelik, Sayın 
Bayındırlık Bakanının, Sayın Faruk özak'm, iş merkezlerinin fiyatlarım yarıya düşürerek. Dünya 
Bankası konutları ile Bayındırlık Bankası konutlarının arasındaki fiyat farkını eşitleyerek, bir katkı 
yapmıştır, onun dışında, en ufak bir katkı yapılmamıştır. İnanın, özellikle, o günlerde esnaflık yapan 
esnaf arkadaşlarımız, o günkü iktidarın yanlış tercihleri nedeniyle, yanlış yerlere iş merkezleri yap
ması nedeniyle, hâlâ, esnaflar mağduriyetlerini giderememiş; bugün, sadece Gölcük'te 3 000 es
nafın 2 900'ü icra kapılarında, çaresizlik içinde varlıklarını devam ettirme mücadelesi içindeler. 
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O tarihlerde, belediyelere yapılan haksız uygulamalar, Afet Vardım Fonundan ödenen paralar, 
siyasî nedenle, partizanlık da yapılarak, hak etmeyen belediyelere ödemelerin yapıldığı, hak eden 
belediyelere, sırf partizanca düşüncelerle ödeme yapılmadığı herkesin gerçek malumudur. 

O günlerde, bugün Hükümet üyesi olan Sayın Osman Pepe, bu konuyla ilgili -tutanak özet
lerinde de ifadeleri var- o günkü iktidara ağır eleştiriler içinde bulunmuş; hatta, Gölbaşı 
Belediyesine afet yardımı yapılırken "Gölbaşı'ndaki göl taştı da bizim haberimiz mi olmadı" diye 
eleştiri de getirmiştir. Şimdi, o gün muhalefetteyken söyleyen, eleştiren Sayın Bakan bugün iktidar
da. O gün, yine, 1998'deki iktidar partisinin yöneticileri SEKA'yı kapatırken. Sayın Pepe, o zaman, 
yine, muhalefet milletvekili olarak "SEKA bizim namusumuzdur, kapatılamaz" diye, buradan, kür
süden ve Kocaeli'nde mikrofondan SEKA'lılara seslenmiştir, ama, bugün, iktidar olunca, ne hikmet
se, muhalefetteyken söyledikleri unutuluyor. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Aynı şey, Sos
yal Güvenlik Yasasında da... Bugünkü uygulamalarla baktığımız zaman, o gün eleştirenler, bugün, 
çok daha ağır şartları kabul eder duruma gelmişlerdir. Bunlar doğru şeyler değillerdir. Bunlar hal
kımız tarafından takip ediliyor ve zamanı geldiğinde de bunların hesabı sorulacaktır. 

Gerçekten, Kocaeli'nde çok büyük haksızlıklar yaşandı. Saddam Hüseyin 10 000 000 dolar 
para gönderdi, Irak konutları yapıldı. O günkü Valilik yönetimi lojman olarak başladı; halbuki, dep-
remzedelere gönderilmiş bir paraydı. Lojman inşaatı gibi başlandı, sonra tepkiler başladı, deprem-
zedelere dağıtıldı. Onların akıbetinin ne olacağı belli değil. O gün, Alman Kızılhaçı tam teşekküllü 
bir hastane kurdu Yenİköy'de. Gerçekten, bugün 4-5 milyon dolara yapamazsınız; ama, bugün, 
Kızılhaçın getirdiği, bağışladığı bu hastane Türk Kızılayına devredildi. Ne hikmetse, Türk Kızılayı 
üç yıldır burayı çalıştırmadığı gibi, şimdi de ihale açarak -bir müteahhide- bu tesislerin Sudan'a 
kurulması konusunda bir faaliyet içindeler. Halbuki, o bölgede çok ihtiyaç olan bir hastane. AKP'li 
milletvekillerinüz bu konuda çaba da sarf ettiler; ama, bu gerçekleşmedi, Kızılaym uygulaması 
devam ediyor. 

Bütün bunların gün ışığına çıkarılması için, gerçekten, Meclis araştırmasının... Bölgede -
sadece Kocaeli'nde değil, Düzce'siyle, Yalova'sıyla bütün bölgede- geçmişe yönelik-yapılan yapıl
mayan eksikliklerin incelenmesinde çok büyük bir yaran vardır. Aslında, bugüne geldiğimizde 
bayağı gecikmiş bir olay; ama, yine de zamanımız var; çünkü, deprem, artık, hayatımızın bir par
çası. İstanbul'un, Önümüzdeki tarihlerde bir depremle karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Kocaeli'nin de ona sınır olması nedeniyle, en azından depreme hazırlıklı olma anlamında, bu 
kurulacak araştırma komisyonunun, bugüne kadar orada gerçekleşmiş olayların tespit edilmesi, 
yanlışlıkların düzeltilmesi, orada en azından konuşlanmış binaların yapılması ve korunması... 
İnanın, prefabriklerde yaşayan insanlar -20 metrekarelik prefabrik; zaten, yazın kavruluyor, kışın 
soğukta donuyor; ama- çaresizlikten oturuyor. Bu İktidar, oradaki insanların elektriğini keserek, 
suyunu keserek, çaresiz durumda bırakarak sokağa bırakmıştır, perişanlık içindedir insanlar; bir 
deprem de bu İktidarın baskısıyla, uygulamasıyla yaşamış oldular. 

O zamandan kalan barakalar, prefabrikler çürümeye terk edilmiş, birsürü altyapı yatırımları 
yok edilmiş. Bütün bunların tespit edilmesi lazım, araştırılması lazım. Bunu da yapacak olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. Burada, siyaset yapmadan, geleceğe yatırım yapmak adına -en azın
dan, olası bir depremde İstanbul'un veyahut da onun bitişiğinde Kocaeli'nin de zarar göreceğini 
düşünerek- şimdiden ciddî hazırlıkların yapılmasında yarar görüyorum. 

İstanbul, medyanın katkısıyla, desteğiyle depremini gündemine alıyor, belli bir zaman günler
ce tartışılıyor; ondan sonra, soğumaya bırakılıyor ve yapılanlar, yapılacak olanlar ihmal ediliyor, 
unutuluyor. İstanbul Büyüksehir Belediyesinin yıllardan beri dile getirdiği depremle ilgili yaptığı 
hazırlıklar, birsürü yatırımlar, birsürü boşa harcanan paralar ne oldu, ne durumdadır bilinmemek
tedir. Aynı şey, Kocaeli için geçerli, Düzce için geçerli, Yalova için geçerli. Bütün bunların, bir el
den derlenip toparlanması lazımdır. 
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Kocaeli'nde, yine aynı şekilde, en büyük SSK hastanesi olan Sopalı Hastanesi, depremde ağır 
hasar almıştır; yedi senedir, maalesef, olduğu gibi bırakılmıştır. Bugünlerde, ihalesi yapıldı, 
yapılacak, söyleniyor. Bu İktidar da yaklaşık dört yılını tamamladı, bu İktidar da henüz bir şey yap
madı. 

Gerçekten, depremde, çok İmkânı geniş aileler yok oldu gitti. O gün çocuklarım özel okullar
da okutan aileler, şimdi o İmkânlarını yitirdi, çaresizlik içinde; maaşlı iş bulduğu zaman, maaşlı 
çalışma mecburiyetine düşmüş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MEHMET SEFA SÎRMEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Gerçekten, o tarihlerde, dünyanın dört bir tarafından yardımlar yağdı. Philips, kamyonlarca 

ampul gönderdi; bunlar ne oldu, akıbeti nedir, belli değil. Beyaz eşyalar geldi. Duyduğumuz 
kadarıyla, valilikler, lojmanlarda, misafirhanelerde bunların kullanıldığını söylüyorlar. Bunların tes
pit edilmesi lazım, bunların değerlendirilmesi lazım. Buna benzer daha birçok paralar gelmişti; o 
gün bugün bu paraların hesabı verilmedi. 

Geçmişte, hatırlayacaksınız, gelen paralarla memur maaşlarının ödendiğini o günkü bakan 
ifade etti, sonra düzeltmeye çalıştı. Birsürü çarpıklıklar var, bir sürü yanlışlıklar var. Bu İktidar, bu 
kadar zamandır niye bunu gündeme getirmedi, niye bunu ele almadı, bunu da anlamış değilim; çün
kü, o gün, muhalefetteyken, bu konularla ilgili çok ciddî ithamlarda, çok ciddî İddialarda bulunmuş
lardı. Bugün, iktidar kendileri, hesap kitap ellerinde, her türlü yetki ellerinde; bu konularda en ufak 
bir araştırma ihtiyacı dahi duymadılar. 

Bu, Sayrn izzet Çetin'in sunmuş olduğu Meclis araştırması, AKP İktidarı için de bir şanstır. Hiç 
değilse, bu Meclis araştırması komisyonu kurulması lehinde AKPli arkadaşlar da oy kullanırsa, 
bugüne kadar yapılan yapılmayan yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda Meclis görevini yerine 
getirmiş olur; en azından bundan sonra bu tür hatalar yapılmaması için tedbirler alınır, bu araştırma 
komisyonu tarafından gerçekleştirilmiş olur. 

Ben, bu duygularla, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum; araştırma inceleme komis
yonu kurulması için desteklerinizi bekliyorum; teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhte söz istemi; Sayın Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili. 
Buyurun Sayrn Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde soz almış bulunuyorum. 
Yalnız, bu konuyla ilgili düşüncelerimi ifade etmeden önce, dün, burada yapılan bir yanlışlığı, 

Anayasaya aykırılığı dile getirmek istiyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisiyle ilgili olarak bu görüşmeler yapılırken, Sayın Oya 

Aralsı, çok haklı olarak, bir hususu gündeme getirdi; ancak, getirilen bu husus, sadece İçtüzüğün 81 
inci maddesindeki hükümler göz önüne alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındığı için, esas 
görmemiz gereken bir hususu göremediğimizi ifade etmek istiyorum. Ben, o arada da söz talebin
de bulunmuştum; ama, maalesef, benden önce söz isteyenler olduğu için, bu konuyla ilgili görüş
lerimi açıklama imkânını bulamamıştım. 

Şimdi, dünkü Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinde... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, bugünkünü konuşuyoruz! 

- 2 6 3 -



TBMM B:109 31 .5 .2006 0 : 2 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet; ama, çok önemli, fahiş bir hata yapıldı Sayın Çelik. 
Yani, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirmeyeceğiz de nerede dile 
getireceğiz?! Ama, çok fahiş bir hata yapıldı. Bunun kayıtlara geçmesi için, bu meseleyi, bugün 
gündeme getirme ihtiyacı hissettim; dün konuşma fırsatı bulamadım. 

Şimdi, sizin getirdiğiniz Öneride... 
FARUK ÇELlK (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ümmet Bey, konuya gelelim lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geleceğim; ama, çok önemli, Sayın Başkanım. 
Sizin getirdiğiniz öneride, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından -bir kez daha- geri gönderilen bu 

Sosyal Sigortalar Kanunuyla ilgili olarak, bunun tümünün görüşülmesiyle ilgili bir öneri getirdiniz. 
Şimdi, Anayasanın 89 uncu maddesini okuyorum; Anayasanın 89 uncu maddesi "Cumhurbaşkanın
ca kısmen uygun bulunmama durumunda, -tam bizim olayımızla çakışan bir durum- Türkiye Büyük 
Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir." Çok açık; Anayasanın 89 uncu 
maddesi -Sayın Başkanım, sizin de dikkatlerinize sunmak istiyorum- çok açık. 2001 yılında bir 
değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmış ve -89 uncu maddede- sadece uygun görül
meyen maddelerin görüşülebileceği buraya derç edilmiş. Şimdi, bu hususun bir başka bağlantısı: 
Temel kanun olarak getirilmesi yanlış; yani, esas benim burada dikkatinize sunmak istediğim husus, 
bunun temel kanun olarak getirilmesi, Anayasanın bu 89 uncu maddesi karşısında açıkça aykın bîr 
büküm olduğu inancımı sizlerle paylaşmak istedim. Onun için, bu meseleyi huzurlarınıza getirdim. 

Değerli milletvekilleri, bir üzüntümü daha belirtmek İstiyorum. 
BAŞKAN - Konuya gelin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biliyorsunuz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, önceki 

gün bir başçavuşumuz şehit olmuştu; dün, iki erimiz ve üç de korucumuz maalesef şehit oldu. 
Bakınız, bu konularla ilgili, ben, müteaddit konuşmalar yaptım buralarda. Terör meselesiyle ilgili, 
artık, geliniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel görüşme açalım. Her gün, oralardan şehit 
haberleri alıyoruz. Her gün bu vatanın evlatları orada hayatlarını kaybediyor, ölen, şehit olan bizim 
evlatlarımız... Ateş, düştüğü yeri yakıyor, ancak, akşam televizyon ekranlarında gördüğümüz man
zaralar hepimizin yüreğini dağlayan manzaralar. Ama, benim bir endişem, bir korkum var, artık, bu 
hadiseler kauıksanmaya başlandı, rutin hadiseler gibi görülmeye başlandı; gazetelerin ikinci, üçün
cü sayfalarında küçük haberler olarak yer bulmaya başladı. Ama, bir ülkede, haftada sekiz-on 
güvenlik görevlimiz hayatını kaybediyorsa, şehit oluyorsa, bu meselenin üzerinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak, milletvekilleri olarak çok ciddî bir şekilde durmamız gerektiği, karşımızda 
çok açık bir gerçek olarak duruyor. O bakımdan, geliniz, bunu, hiçbir siyasî malzeme yapmadan, 
bütün siyasî düşüncelerimizi bir kenara bırakarak, terörle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde ne yapmamız gerekiyorsa, bununla ilgili çalışmalara bir an önce başlayalım. 

BAŞKAN - Konuya gelelim lütfen, konuya... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubumuzun bir Önerisi huzurlarınızda. Bununla ilgili Kocaeli Mületvekillerimiz Sayın İzzet Çetin 
ve o dönemde orada belediye başkanı olarak görev yapan Sefa Sirmen, bu meselenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince ele alınıp bir araştırma komisyonu kurulması lazım geldiği hususunu dile 
getirdiler. Olayın içerisinde yaşayan canlı şahitler, depremi bizzat yaşayan insanlar ve deprem son
rası o bölgede yaşanan olayların da en İyi tanıkları. Şimdi, böyle iki milletvekilimiz, bu konuların, 
bir araştırma önergesi verilerek Meclisçe araştırma komisyonu kurulmasını istemelerinden daha 
tabii bir şey olamaz. Ben, kendilerinin bu düşüncelerinden dolayı kendilerine de ayrıca teşekkür et
mek istiyorum ve ben, depremden sonra da bir süre, Kocaeli'nde, Vali Yardımcısı olarak görev yap
tım. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Orada yaşayanlann ne kadar 
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büyük acılar içerisinde bayatlarına devam ettiklerini de, yalandan, ben de yaşadım, gördüm. O 
nedenle, o dönemde yapılan bazı yanlışlıklar, aksaklıklar, usulsüzlükler olmuş ve bunların da çok 
ciddi bir şekilde Meclisçe araştırılmasını isteyen bir önerge; ancak. Danışma Kurulunda oybirliği 
sağlanamadığı için, maalesef, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi olarak getirilmiş ve biraz sonra 
da. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedilecek. 

Şimdi, değerli milletvekilleri... 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Nereden biliyorsun?! 
ÎZZET ÇETİN (Kocaeli) - Kabul edecekleri.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İnşallah... Yani, ben arzu ediyorum. Eğer kabul etseler

di, burada, Danışma Kumlunda birliktelik olurdu, oybirliği olurdu. Demek ki, oybirliği olmadığına 
göre, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubumuz, deprem sonrası yaşanan hadiselerle ilgili olarak bir 
araştırma yapılmasını istemiyor. En azından, bunun bir faydası olacaktı; böyle büyük acıyı yaşayan 
insanlardan edinilecek tecrübelerle, -belki, olası, Allah göstermesin, bundan sonra bir deprem ol
duğunda, en azından- o yanlışlıklarla, hatalarla tekrar karşılaşılmaması açısından bugünden neler 
yapılması gerektiği ortaya konulacaktı. 

Ancak, dün de burada söyledim, 375 araştırma Önergesi gelmiş. Sayın Kapusuz da çıktı, dedi ki: 
"Yüzde 21'ini görüşmüşüz; çok büyük rakam." Sayın Kapusuz'un ölçülerine göre yüzde 211nin 
görüşülmesi çok büyük rakamsa, onun takdirini, ben. Yüce Millerimize bırakmak istiyorum; yani, 
yüzde 21 büyük bir rakam mı değerli milletvekilleri?! Meclisin en önemli görevlerinin başında 
denetim görevi gelmiyor mu?! Bu, Anayasanın ve içtüzüğün amir hükmü değil mi?! Haftada en az 
2 saat danışma görevini bu Meclisin yapması gerektiği Anayasa ve İçtüzükte belirlenmemiş mi, 
getirilmemiş mi, amir bir hüküm olarak konulmamış mı?! Ancak, aylardan beri, maalesef, bu 
konularda, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hiçbir çalışma içerisinde değiliz. Her seferinde 
burada gelip söylüyoruz; geliniz, bu denetim görevimizi iyi bir şekilde yerine getirelim; yok... Yazılı 
soru önergeleri, sözlü soru Önergeleri, araştırma komisyonu önergeleri, maalesef, ciddî bir şekilde ele 
alınmıyor. Tam tersine, denetim görevi yapmaya çalışırken... Geçenlerde de söyledim; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ'a ne kadar borcu olduğunu 
sordum. Enerji Bakanlığı cevap göndermiş; cevapta diyor ki; "Bu bilgiler sırdır, üçüncü kişilere bu 
bilgileri veremeyiz." Şimdi, bir milletvekili olarak, denetim göreviyle görevlendirilmiş bir millet
vekili olarak. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı beni üçüncü şahıs olarak görüyor, yani "bu bilgiyi 
ben size veremem" diyor. EGCnun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ'a ne kadar borcu ol
duğu bir sırmış, devlet sımymış! Onun için "üçüncü şahıslarla ben bunu paylaşamam" diyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne hale düşürüldüğünün, milletvekil
lerinin ne hale düşürüldüğünün çok açık bir işaretidir. Siz, iktidar Partisi olarak denetim görevini bu 
kadar savsaklarsanız, ehemmiyet vermezseniz, bakanlıklardan gelecek cevaplar da ancak böyle olur. 

Şimdi, Maliye Bakanına da sormuşuz, Maliye Bakanı da, oğluyla ilgili olan bölümü de. O da 
diyor ki: "Bu da sırdır." Ve cevabı da İlgili bölüme göndermiyor, özel kalemine bir talimat vermiş, 
özel kalem müdürü o cevabı gönderiyor. Ben yıllarca bürokratlık yaptım, bu işin usulü bellidir. Özel 
kalemden böyle yazı çıkmaz değerli milletvekilleri, özel kalemden hangi yazıların çıkacağım her
kes çok iyi bilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN • Ümmet Bey, toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Onun için, ilgili bölüme gitmesini bile Sayın Maliye Bakanı istemiyor. O soruyu Maliye 

Bakanlığının ilgili bölümlerindekilerin, bürokratların duymasını, görmesini istemiyor. Niye; çünkü, 
orada karanlık ilişkiler var; çünkü, orada şaibe var; çünkü, orada dedikodu var, çünkü, orada yasal 
olmayan işlemler var. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, dördüncü yıl, bir ay sonra da Meclis bu dönemdeki çalışmasını 
bitirecek ve büyük bir ihtimalle de bu yıl sonunda erken seçim olması gündemde. İşte geldik, işte 
gidiyoruz. Milletvekilleri olarak elimizi vicdanımıza koyalım; yani, bu çalışma dönemi içerisinde 
milletvekilleri olarak, siyasî partiler olarak bizden beklenenleri yerine getirdiğimizi söyleyebilir 
miyiz?! Daha Meclis açılırken, bugün iki kez yoklama yapma ihtiyacı duydu Sayın Başkan; yok. 
Milletvekilleri, Meclis Genel Kuruluna gelmiyorlar. Geçen hafta perşembe günü burada yeterli sayı 
bulunmadığı için Meclis çalışmaları bitirildi. Ondan önceki hafta hiç çalışmadan perşembe günü 
Meclisi kapatmak mecburiyetinde kaldı Meclis Başkanımız. Yanı, değerli milletvekilleri, şurada bir 
aylık süre kalmış, bu araştırma önergelerini ne zaman görüşeceğiz?! Sırada bekleyen çok önemli 
kanunlarımız var; bunları ne zaman tamamlayıp ne zaman bitireceğiz?! Öyleyse, geliniz. Meclis 
çalışmalarını çok ciddî bir şekilde ele alıp, en azından şu araştırma önergeleri, belki, Türkiye'de or
taya konulan birçok aksaklığın, yolsuzluğun, haksızlığın önüne geçebilecek ve bu konularla ilgili 
tedbir alınmasını sağlayacak. Bundan sonra -Allah göstermesin- olacak depremlerde daha tecrübeli, 
daha bilgi sahibi, daha birikimli bir şekilde bunlara müdahale edebilme imkânım sağlayan bir araş
tırma önergesinde niye oybirliği yok?! 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Niçin, bunu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

gündemine alınma noktasında, Adalet ve Kalkınma Partisi menfi oy kullanacağını, en azından şu 
Danışma Kurulunda oybirliği olmamasıyla göstermiştir?! 

Ben, lehinde söz talebi bulamadığım için aleyhinde çıkıp sözlerimi burada sizlerle paylaşmak 
istedim; ancak, bu önergenin de çok haklı bir önerge olduğunu, mutlaka Meclis Genel Kurulunca 
da ele alınması lazım geldiği hususunu ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhte ikinci söz, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik... 
Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin önergesinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 
önergede, az önce söz alan arkadaşlar belirttiler, ben de kısaca belirtmek istiyorum: 17 Ağus

tos 99 Gölcük ve 12 Kasım 99 Düzce depreminin etkilediği Kocaeli, Sakarya, Boru, Düzce, Yalova 
İlleri İle yine Gölcük depreminin etkilediği İllerden olan İstanbul'da orta hasarlı binaların onarım ve 
güçlendirme çalışmalarının amaca ve tekniğe uygun yapılıp yapılmadığının, orta hasarlı binalarda 
güçlendirme işlemlerinin bugüne kadar neden tamamlanmadığının ve bu konularda aksamaların 
nereden kaynaklandığının tespitiyle ilgili verilmiş olan bir araştırma önergesi. Bu önergenin 
denetim açısından ele alınmasının ne derece doğru olup olmadığına biraz sonra kısaca değineceğim; 
yalnız, ondan Önce, iki gündür Genel Kurulun yönetiminde, Meclisin yönetiminde bir zaafı görmek
ten duyduğum üzüntüyü ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Gerçekten, söz alan hatip
lerin, burada, konuya bağlı olmaktan ziyade, konunun çok dışında, konuyla hiç ilgisi olmayan tar
tışma konulan burada açarak Meclisin zamanını, milletin zamanını israf ettiklerini müşahede et
mekten duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. 

İkaz edilmeleri gerekir, sözlerinin kesilmesi gerekir, İçtüzüğe bağlı kalınması gerekir, ama, ıs
rarla, Başkanlığımız, bu konuda sınırsız bir toleransı uygulamaya devam ediyor. 

Şimdi, bu araştırma önergesine baktığımız zaman, talebine baktığımız zaman, orta hasarlı 
binaların ne durumda olduğuyla ilgili bir soru değil, bunun araştırılması talep ediliyor. 

Araştırmanın neticesini ben size arz etmek istiyorum: Bakınız, Marmara deprem bölgesinde, 
deprem sonrasında 52 547 orta hasarlı konuttan 42 529'u onanlmış, 6 734'ünün onarımı da şu anda 
devam etmekte; geri kalan, onanlmayan 3 194 konut var. 3 194 konut neden onanlmamış; yasal mev
zuatın yeterli olmayışından, yasal sıkıntılardan kaynaklanan durumdan dolayı bunlar oranlamamış. 
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Bunlarla ilgili, şu anda, Kat Mülkiyeti Kanunuyla ilgili çalışmalar son asamaya gelmiş durum
da. Ya Kat Mülkiyetinde yapılacak olan değişiklikle bu 3 194 konutun onanmı veya kentsel 
dönüşüm çerçevesinde bu konutların da onanmı gerçekleştirilecek. 

Şimdi, ne diyoruz; denetim. Denetini, tabiî ki meşru bir hak, denetimin olması gerekiyor; ama, 
denetim olarak talep ettiğiniz konuya baktığımız zaman, ufak bir araştırma yapsanız, ilgili kurum
lara biraz müracaat etseniz, talep ettiğiniz ile gerçekleşeni mukayese etseniz, böyle bir denetim 
talebinde bulunmayacağınız gayet açıktır; ama, amaç burada üzüm yemek değil; amaç, Meclisin 
zamanını çalmaktır, amaç, milletin zamanını çalmaktır. (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Kendine gel! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bundan dolayı da takdiri yüce millete bırakıyorum. (CHP 

sıralarından gürültüler) 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Hayır, olmaz! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Efendim, rakamlar açık... Rakamlar açık... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hangi rakamlar?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Ne adına istiyorsunuz?! Orta... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Ali Dibo bizde değil. 
BAŞKAN - Lütfen... Bir dakika arkadaşlar. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yani, hırsız mı bunlar ya?! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
BAŞKAN-Bir dakika arkadaşlar... Lütfen, yerinizden konuşmayın. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, neticede, depremin... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Hiç yakışmadı, ayıp! 
BAŞKAN - Siz de, lütfen, konuya gelin Faruk Bey. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Saygılı ol! Son derece ayıp! 
FARUK ÇELlK (Devamla) - Ne, ayıp olan nedir?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - önergeyi verenler hırsız mı?! 
BAŞKAN - Faruk Bey, biz, bütün konuşmacıları uyarıyoruz. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Siz saptırıyorsunuz; ayıptır! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Neyi saptırıyoruz?! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Her şeyi sapmıyorsunuz. 
BAŞKAN • Sizi de konuya gelmek yolunda uyarıyoruz. 
FARUK. ÇE1İK. (Devamla.) - Bakmt , arastama kamışı., OJebî •Mtada. Tatebia iar^daBdLjım, 

istediğiniz kurumdan alabilirsiniz. Araştırmayı gerektirecek bir durum yok. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sizin her yaptığınız iş ona benziyor! 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın. Siz de Genel Kurula hitap edin lütfen. 
FARUK ÇELİK (Devamla) • Bu davranışınız da zaman çalmaya dönük zaten. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, tekrar ediyor... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin arkadaşlar; siz de Genel Kurula konusun. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, depremin izleri ortadan kaldırılmıştır ve... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Ali Dibo da içinizde, Kemal Dibo da içinizde sizin. 
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FARUK ÇELİK (Devamla) - .. .bu depremin izlerinin ortadan kaldırılması konusunda da geç
miş hükümetlerin de bizden önceki hükümetlerin de 58 inci ve 59 uncu Cumhuriyet Hükümetinin 
de, 57 nci Hükümetin de çok ciddî katkıları vardır. Bu, toplumsal bir yaradır. Bu yaranın onanl-
masıyla ilgili... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye gönderdiniz Yüce Divana?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) • . . .herkes seferber olmuştur, herkes canla başla bu yaralanıl sarıl

ması konusunda ciddî gayret sarf etmiştir ve netice de elde edilmiştir. Dolayısıyla, geçmiş hükümet
lere de Hükümetimize de ilgili bakanlara da ilgili bürokratlara da buradan teşekkürü bir görev 
biliyoruz. 

MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) - Onun için mi Yüce Divana gönderdiniz?! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Son olarak, bakınız, yine burada, az önce arkadaşımız ifade etti; 

diyor ki, Sakarya'da, 5-6 kat binalara ruhsat veriliyor. Bu cümleyi buradan söylediğin zaman, ruh
satı getireceksiniz. Diyeceksin ki, buyur arkadaş, 6 katlı, 5 katlı, Sakarya'da ruhsat var, verilmiş; var 
mı böyle bir şey?! (AK Parti sıralarından "yok, yok!" sesleri) Yok. 

ORHAN SÜR (Balıkesir) • Araştıralım, var mı yok mu! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Düz zeminde 2 kat, düz olmayan zeminlerde ise 3 kat ruhsat 

verilebiliyor; yani, şimdi, böyle, yüzde 100 zamlı konuşmalar burada şık olmuyor, doğru olmuyor; 
onu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki beyanları da, milletimiz, Sakarya ve deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımız izliyorlardır. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Battıkça saptırıyorsunuz! Battıkça saptırıyorsunuz! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin lütfen. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Peki, saptmyorsam... 
BAŞKAN - Siz de Genel Kurula hitap edin lütfen. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - 6 kat, 5 kat ruhsatlı yeri belgeleyin efendim, belgeleyin! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Araştıralım! Araştıralım! 
BAŞKAN - Lütfen Genel Kurula hitap edin Faruk Bey. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Belgeleyin lütfen. (CHP sıralarından gürültüler) 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Araştıralım! 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Araştıralım; Sakarya önergesi bunun için verildi. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bundan dolayı... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Adınız Ali Dibo'ya çıktı, hâlâ konuşuyorsunuz. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Bu araştırma önergesi niçin verildi?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sakarya Merkez Belediyesine, Baytura soralım... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, arz ettiğim bilgiler çerçevesinde, konuyla il

gili bir denetime gerek yoktur. Hükümetlerimiz, cumhuriyet hükümetleri üzerine düşen görevleri 
yerine getirmişlerdir. 

BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söz istiyorum Sayın Başkan; sataşma var. 
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K. KEMAL ANADOL (izmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Çalmakla suçladı Sayın Başkan; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - önerge sahibi olarak söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
Değerli milletvekilleri, biz, zaman kullanımı açısından arkadaşları uyarıyoruz. Hatta, biraz ön

ce, Faruk Çelik Beyin yaptığı gibi, zamanım iyi kullananları, İçtüzüğün verdiği zaman içinde 
konuşmasını tamamlayanları da kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. İzzet Çetin de, öyle, zamamnda 
konuşmasını bitirdi, ona da teşekkür ediyoruz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hırsızlıkla suçladı Sayın Başkan; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Ama, buradaki görüşmeleri "Meclisin zamanını çalma" şeklinde nitelemek pek uy

gun bir niteleme değil. Ben, bunu belirtiyorum ve lütfen, arkadaşlarımızdan da bu belirtmeyle yetin
meyi rica ediyorum. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söz istiyorum... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, açık sataşma var, çalmakla suçladı. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Önerge sahibi olarak söz istiyorum; hırsızlıkla suç

ladı. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) • "Çalma" Meclis sözlüğünde olağan bir konuşma deyimi değil

dir. Çalmak, suçlamaktır; sataşmaya girer. Önergeyi verenleri hırsızlıkla suçlamış oluyor. Açıkça, 
sataşma maddesiyle ilgili söz hakkı doğuyor efendim. 

FARUK ÇELÎK (Bursa) - Ne hırsızlığı ya! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - öyle söyledi... 
BAŞKAN - Sayın Başkan, ben, bu konuda sadece önerge verenlerle ilgili değil, genelde görüş

melerde söz alanlarla İlgili... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, önerge verenleri, Meclisin zamanını çalmakla suç

luyor. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yeter artık, yeter... 
BAŞKAN- ...uygun olmayan tanımlamayı "zaman çalma" tanımlamasını doğru bulmadığımı 

söyledim ve düzelttim. Bu sizin için yeterli değil mi? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hayır, yetmez. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır... O, sizin nazik üslubunuz içinde doğruyu belirt

meniz; ama, bu somut olay şudur... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Nerede somut olay ya?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Önerge verenleri, Meclisin zamanını çatmakla suçladı, hırsız

lıkla suçladı. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Nerede somut olay?! 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Sen anlayamazsın'.. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anlaşıldı arkadaşlar... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Meclisin zamanım yiyorsunuz iste!.. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Sen anlayamazsın!.. 
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BAŞKAN - Anlaşıldı arkadaşlar... 
Başkanlık Divanı olarak, biz, gerekli düzeltmeyi yapmış olmamıza rağmen, özellikle önergeyi 

veren arkadaşlar, bu konuda hassasiyetlerinin gereği olarak ısrar ediyorlar. (CHP sıralanndan gürül
tüler) 

Çok kısa olmak kaydıyla, açıklama için söz veriyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Bir dakika arkadaşlar... Lütfen, oturalım. 
Çok kısa olmak kaydıyla... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, tutanaklara bakmanızı istiyorum Lütfen... Sayın Baş

kan, tutanaklara bakalım efendim. Tutanaklara bakalım ondan sonra söz verelim. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, ben, sizin konuşmanızı ve diğer arkadaşların konuşmalarını da çok 

yakından izledim. 
MEHMET ZlYA YERGÖK (Adana) - Ama çok açık Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Tutanakları getirme durumunda olabiliriz; fakat, onları getirmeden de olay ortada 

ve o yüzden bir düzeltme yaptım sizin konuşmanızı içerecek şekilde, ona yönelik bir şekilde. 
MEHMET ZlYA YERGÖK (Adana) - Bu konu çok hassas bir konu... 
BAŞKAN • Ama, o uyarıyla, o düzeltmeyle yetinmedi arkadaşlarımız; o yüzden, kısa ve net 

bir şekilde, arkadaşların, bu konuyu sataşma olarak alan arkadaşlarla açıklamasını bekleyelim. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Meclisin zamanını yiyorsunuz. 
BAŞKAN - Başka bir sataşmaya da sakın ba neden vermeyelim Sayın İzzet Çetin; sadece, söz 

aldığınız konuyla ilgili konuşun ve çok kısa. 
Buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, konuşmasında, şah

sına sataşması nedeniyle konuşması 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; AKP Grup Başkanvekili ar

kadaşımızın, açıkça, Meclis İçtüzüğünden ve Anayasadan kaynağını alan bir hakkın kullanımım 
hırsızlıkla suçlamış olması nedeniyle söz aldım. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Zatıâlinizi Meclis Başkanınız müdafaa etti. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Sayın Unakıtan, otur! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Meclis Başkam... 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Sayın Unakıtan otur! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Unakıtan sensin! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Hepiniz birer Kemal Unskrtao'sravz! Otur yerine. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Unakıtan'a kurban ol. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Otur yerine, otur yerine. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ben şeref duyarım Unakıtan'a benzemekten. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Akıta akıta un bırakmadınız. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Tabiî, aklınızı, çalmakla... 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar, dinleyin. 
İZZET ÇETİN (Devamla) • ...aklınızı, yetim hakkı yemekle; aklınızı, halkın cebindeki üç 

kuruşunu birkaç... 
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BAŞKAN - Sataşmaya meydan vermeden, sadece kotrayla ilgili, îzzet Bey... 
İZZET ÇETİN (Devamla) - .. .çıkar çevresine peşkeş çekmekle bozarsanız, çalmak beyninize 

işler. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Ben, herhangi bir maddî olaydan söz etmiyorum. Ben, burada vermiş olduğum araştırma öner

gesiyle, yaklaşık 120-130 kilometrelik alanda, nüfusun yüzde 35'inî etkileyen ve halen Sakarya'da 
-Sayın Recep Yıldırım biraz evvel "yok" dedi; ama, söylüyorum- Baytarda, Büyükşehir 
Belediyesinin verdiği ruhsata bakın, 5 kat mı, 4 kat mı?! Neyi kimin çaldığı, neyi kimin çalmak is
tediği, ranta nasıl kimin koştuğunu ortaya koymak, Meclisin önüne getirmek amacıyla bir Meclis 
araştırma komisyonu kurulmasını öneriyorum. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Tamam, yeter artık. 
ÎZZET ÇETÎN (Devamla) - Orada, nüfusumuzun neredeyse üçte l'i yaşıyor, hemen hemen 

hepsi korku içinde yaşıyor. Verilen para onlan tatmin etmedi. Belki yapamadılar, yerine 
getiremediler, canları pahasına kötü binalarda oturuyorlar. Araştıralım diyoruz. Meclisin zamanını 
çalmakla suçluyor. 

Sîz, 4 Nisan 2005'ten bu yana IMPnin direktifi, Dünya Bankasının dayatması, çıkar çev
relerinin baskısı yüzünden bir sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası yasasıyla Meclisin zamanını 
aldınız. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Ne alakası var?! 
BAŞKAN-Sayın Çetin... Sayın Çetin... 
İZZET ÇETÎN (Devamla) - Boşa kürek çektiriyorsunuz, boşa zaman harcatıyorsunuz Meclise. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, sadece zaman çalmayla ilgili söz aldınız. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kapat o zaman! 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Her yasanız geri geliyor. 75 yasanız Anayasa Mahkemesinden 

döndü. 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın. 
ÎZZET ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ (Devam) 
İ.- (10/354) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurulun 

31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu mad

desine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum... 
m . - YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yoklama istiyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Burada bir usul var Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yoklama isteyenleri tespit edeceğim. 
Adını okuduklarını otursunlar. 
Kemal Anadol?.. Burada. 
Ziya Yergök?.. Burada. 
Nail Kamacı?.. Burada. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - 30 kişi ayakta Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Mevlüt Aslanoğlu?.. Burada. 
Ramazan Kerim Özkan?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğhı?.. Burada. 
Tuncay Ercenk?.. 
ATlLA EMEK (Antalya) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Atila Emek takabbül ediyor. 
Gökhan Durgun?.. Burada. 
Yaşar Tuzun?.. Burada. 
Orhan Diren?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Türkân Miçooğullart?.. 
OYA ARASLI (Ankara) - Ben takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Oya Araslı takabbül ediyor. 
Osman Özcan?.. Burada. 
Ufuk Özkan?.. Burada. 
izzet Çetin?.. Burada. 
Nurettin Sözen?.. Burada. 
Gaye Erbatur?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Mehmet Işık?.. Burada. 
Muharrem İnce?.. Burada. 
Halil Tiryaki?.. Burada. 
Yeterli sayı vardır. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
ismini okuduklarım cihaza girmesinler. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- (10/354) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurutun 

31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru Önergelerini ve diğer denetim konularım görüşmüyor, gün

demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danis ve İbrahim Kösdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parh Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

- 2 7 2 -



TBMM B: 109 3 1 . 5 . 2006 O: 2 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

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

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

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yayıl
manın önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine îliş-
kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/III5) (S. Sayısı: 1147) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4 üncü sırada yer alan, 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Özere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine... 

(CHP Grubu Genel Kurul salonunu terk etti) 
(AK Parti sıralarından alkışlar [1]) 
BAŞKAN - Lütfen, sessizliği sağlayalım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar... Lütfen arkadaşlar, 

lütfen... Lütfen... Zaman kaybına neden olmayın arkadaşlar. Lütfen... 
FAHRÎ KESKİN (Eskişehir) - Ali Bey, siz de gidin... Ali Bey, siz duruyor musunuz?! 
4.-19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Cum

hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/1206) (S. Sayısı: 1189) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon yerinde mi? Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Komisyon yerinde de, halk yok, halk! 
BAŞKAN - Geçen birleşimde. Kanunun tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

yapılan konuşma tamamlanmıştı. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Millet

vekili... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, Muzaffer Bey konuşacak. 

(x) 5489 sayılı Kanunun ilk görüşmeleri 18.4.2006 tarihli 89 uncu ve 19.4.2006 tarihli 90 inci 
Birleşimlerde yapılmıştır. 
(xx) 1189 S. Sayılı Basmayazı 30.5.2006 tarihli 108 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 2 7 3 -



TBMM B: 109 3 1 . 5 . 2006 O: 2 

BAŞKAN - Yapılan değişiklik talebiyle tekrar sunuyorum. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Muzaffer Kuıtulmuşoğ-

lu'nda. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Asıl konuya girmeden evvel, dün de söyledim, ülkenin sorunları var iken, acilİyeti olan sorun

lar var iken, burada, iki gündür Danışma Kurulu kararlarını tartışıyoruz. Çok üzerinde dur
mayacağım; ama, olay çok şık olmuyor diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, arkadaştan bir uyanrsanız mutlu olacağım. 
BAŞKAN • Lütfen, sessizliği sağlayıp değerli konuşmacının konuşmasından, düşüncelerinden 

yararlanalım. Lütfen arkadaşlar, dikkatle dinleyelim. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sevgili arkadaşlarım, genel sağlık sigortası Türkiye'nin gündemine oturmuştur; yetmişuç mil

yon insanı da ilgilendiriyor. Zamanında, buradan, sizleri uyardım; geliniz, eksikleri birlikte tamam
layalım, bu yasayı öyle çıkaralım dedik; ama, ne yazık ki, ben söyledim, ben dinledim sanki. Ne ol
du; yanlışlık geri döndü. Yanlış, yanlıştır; hiç bunun başka şekli yok. Sayın Cumhurbaşkanı da, bu 
yasanın 15 maddesini geri gönderdi. Keşke, o zaman dinleseydiniz, bu yasa geri gelmeseydi de, ül
kemizin bugünkü ekonomik çalkantısına bu da sebep olmasaydı. Bu, sebeplerden biridir, bu 
ekonomik sıkıntının çalkantı halini almasının. 

Sevgili arkadaşlarım, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı, genel sağlık kanunu tasarısı, 
çevre ve tarım kanunu tasan sı ve nüfus kanunu tasarısı gibi hayati önem taşıyan yasaların temel 
yasa olarak gelmesini arzu etmemiştik. Niye etmedik; bunlar, hayati yasalardır; bu yasaları, eksisİy-
le artışıyla, muhalefetiyle iktidarıyla, birlikte tartışalım, nerede eksik varsa, onları tamamlayalım 
diye söylemiştik; ama, İktidar, yine de, benim bildiğim, dediğim olur diye, bu yasayı temel yasa 
olarak getirdi; ama, 15 madde geri geldi. 

Siz bu yasayı geçirirken ne yapmıştınız; muhalefeti susturdunuz. Doğru... Muhalefeti sustur
makla da hiçbir yere varamazsınız; ama, vardım zannedersiniz. Bu da doğru... Ne oldu şimdi; 
muhalefetin bir kısmı gitti. Bizim, zaten, belliydi; anamuhalefet partisi olacağımız belli. 
Anamuhalefet partisi... Şimdilik yapıyoruz; geleceğin iktidarı olacağız, sizin hatanızı yap
mayacağız. Bunu aklınıza koyun. Bunu aklınıza koyun; bu yanlışlıkları biz yapmayacağız. Biz ik
tidara geldiğimizde... 

BURHAN KILIÇ (Antalya) - Ne zaman?!. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - En kısa zamanda. 
...muhalefetin sözlerini alacağız -sizden de muhalefette arkadaşlarım olacak burada inşallah-

sizin yapmadığınızı, biz, burada, size sorarak... Yaşatan, İktidar olduk diye, tek başımıza, parmak 
kaldırıp indirerek yapmayacağız. Sivil toplum örgütlerinin, kanunla ilgili bütün sivil toplum örgüt
lerinin, burada, muhalefette grubu olan insanların, olmayan insanların bilgilerini alarak, görüşlerini 
alarak, bu kanunları, bundan sonra, bizim yaptığımız kanunlan, gelecek İktidarlara da ömek olmak 
için, öyle çıkaracağız. 

Sevgili arkadaşlarım, söyledim, halen devam ediyor. Karadenizde bir laf vardır: "inadına 
vamiçkini..." İnadına, benim dediğim olacak. Olmaz ya, olmaz!.. Şık değil!.. 9 000 işgünü, bugün 
için yanlış. Bir kere, düşünün, 25 sene bilfiil... Bir gün izin almamak şartıyla, işçi veya memur, 25 
senede emekli olabiliyor bu şartlarda. Peki, alti ay çalışan, üç ay çalışan insanlanmız ne zaman 
emekli olacaklar?" 
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Sevgili arkadaşlarını, söyleyince diyorsunuz ki: "Efendim, muhalefet siyaset yapıyor..." 
Bunun neresinde siyaset, nasıl emekli olacak, onu soruyorum size. 65-66 yaş, yaşam standardı olan 
bir ülkede, mezarda emekli olmayacak da nerede olacak?! Bunun bir izahını yapar mısınız bana, il
mî olarak bir söyler misiniz acaba, bu altı ay çalışan, üç ay çalışan mevsimlik işçilerimiz ne zaman 
emekli olabilecekler; benim aklım ermiyor. Ama, siz ne yaparsanız yapın, siz ne kadar bildiğinizi 
yaparsanız yapınız, ben burada, bu Mecliste bulunduğum müddetçe sizi uyaracağım, yanlışlarınızı 
söyleyeceğim arkadaşlarım. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir, bunu unutmayınız. Yanlış, insanlar 
içindir; hata, insanlar içindir, ama, asıl, bu hatayı tekrarlamamak, o da insanlar içindir, erdemli in
sanın işidir. 

Ben burada, bütün milletvekili arkadaşlarımın, iktidarda muhalefette olan, hele iktidarda olan 
arkadaşlarımın bu yasada emeği çok olduğu için ben onlarda bu erdemi görüyorum. Geliniz, bu ek
sikleri burada tamamlayalım diye düşünüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yüreğiniz yetmiyor, korkuyorsunuz. Niye korktuğunuzu anlayamıyorum. 
Halktan korkulur mu?! Halk biziz, biz onların parçasıyız. Burada bir yasa yaptınız, bu yasada getir
diniz -ben bangır bangır bağınyorum, söylüyorum, halkıma da cevap veririm- siz burada kendi 
işinizi yapamadınız. Tuttunuz, burada. Cumhurbaşkanının emekliliğini düşündünüz, Meclis Baş
kanının emekliliğini düşündünüz, Başbakanın emekliliğini düşündünüz de kendi emekliliğinizi 
düşünemediniz korkunuzdan. Bu ne biçim şey, bu ne turşu, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz! Yani, 
niye söylüyorum bunu biliyor musunuz, eğer kendisini müdafaa edemeyen bir toplum veya millet
vekilinin başkasını müdafaa etmesi olası değildir. İşte, yaptığınız yasalardan birisi de budur. Bana 
sorsunlar, hocam, sen niye böyle dedin diye de, ben, bal gibi nasıl cevap vereceğimi biliyorum. Siz 
neden korkuyorsunuz madem?! Demezler mi ki, adama, sen, kendi başını bağlayamıyorsun, baş
kasına şunu yapıyorsun diye sormazlar mı?! İşte, size soruyorum, size söylüyorum, ben de millet
vekiliyim. Ben, bir daha bu halktan oy alarak gelmek istemiyor muyum buraya; istiyorum. Bal gibi 
de alırım. Çünkü, bu halk beni bilir, bu halk doğruyu bilir; ama, siz kendi hakkınızı müdafâa 
edemiyorsunuz, halkın hakkım müdafaa etme şeyiniz var mı?! Sevgili arkadaşlarım, bakınız, 
bakınız... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Mütevazılığınız... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Hiç laf atmaya lüzum yok. Ben size söy

leyeyim: Gerçekçi olmak lazım, gerçekçi... "Efendim" diyor "ben bu yasayı çıkarırsam, muhalefet 
karşı çıkar." Şimdi, muhalefet buna da karşı çıkıyor, doğruyu söylüyoruz; yapıyor musunuz?! 
Mademki, hep yanlış yapıyorsunuz, bu yanlışı da yapabilirdiniz diye düşünüyorum. Niye: Kendini 
düşünmeyen bir insan, kendine feydalı olmayan bir insan, topluma faydalı olamaz. Bunu size söy
leyeyim. Bu, ilmen, basit, ispatlanmıştır. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Arşİmet mi ispatlamış! 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Bu, ispatlanmıştır. 
Sayın Başbakan veya Hükümet sözcüleri, peki, diyemez mi ki Sayın Başbakan, vatandaşına, 

ben, milletvekilimi doyurmasam, biraz sonra bağırmıyor musunuz, ihale peşinde koşuyor diye söy
lemiyor musunuz diye halka soramaz mı? İşte, ben, bunların bu şekle düşmemesi için bal gibi de 
bunu yaptım demesi lazım. İktidar budur. İktidar, her yaptığının cevabını verecek güçte olur. 

Sevgili arkadaşlarım, bunu böyle geçiyorum. Tekrar söylüyorum, bakınız, bu 15 madde var ya, 
15 madde bize bir uyandır, bu yanlışlıklan göstermedir. Burada 15 maddenin eksiklerini birlikte 
tamamlayalım. Reform yapmak kolay değildir. Reformlar cesaret ister, reformlar risk ister. Riski 
alamayan hiçbir kimse başanlı olamaz, öyle, evde yatarken, rahat, huzur İçinde olurken, ben, bu 
halkı kandınnm, bu halk da bana oyunu verir... Vermez, vermeyecek de, bundan haberiniz olsun. 
Ben halkın müdafii değilim, ben halkın avukatı değilim; ama, ben, o halkın içinden geliyorum. 
Halk, daima, doğruyu görür, yanlışı da görür; cesareti de görür, cesaretsizliği de görür. Ben bunlan 
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niye söylüyorum? Sevgili arkadaşlarım, hep çırpmıyorum; 350 küsur tane milletvekili, iktidar 
olarak, kolay kolay bir daha gelmeyeceğini biliyorum; böyle olunca da, muhalefet de belli. Yasaları, 
konsensüs şekilde, bir araya gelerek, anlaşarak yapsak da, hem ülkemiz huzurlu olsa hem İktidar da 
buradan payım alsa, ben yaptım bunları dese, ne olur? Muhalefet oy alamaz im zannediyorsunuz? 
Biz alırız. Niye; biz, doğruya doğru dedik deriz, yanlışa da yanlış dedik deriz; bugünkü dediğim 
gibi. 

Ben, bugüne kadar hiç mi hiç yanlışın peşinde koşmadım. Hata da yaptımsa, o hatamı anında 
telafi etmeye çalışmışımdır ömrüm boyunca; ama, yanlışı söylemeden de hiç geçmedim. Daima 
doğrunun yanında oldum ve milletvekili demek ne demektir, milletin vekili, o milletin temsili 
gücünü elinde tutan insanların da, daima doğrunun yanında, güzelin yanında, iyinin yanında olmak 
mecburiyetinde olduğunu zannediyorum ve öyle hissediyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımı da 
bu şekilde görüyorum. Bu şekilde gördüğüm için de, size, sizi şikâyet ediyorum, doğrudan sap
tığınız için şikâyet ediyorum, sizi size ediyorum. Öyle, siyaset de yapmıyorum, sizi halka bıraktım 
filan demiyorum. Sizi, kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ne olur, yanlıştan dönsek ne olur?! 

Sana, yarın bahçede otururken, meydanda konuşurken, Sayın Başbakan, sen yanlış yaptın, yan
lıştan da döndün mü diyecekler?! Sayın Başbakan, sen yanlış yaptın, yanlıştan da döndün, seni kut
larım derler adama; kutlarım; ama, ben, anlatamıyorum. 

Tabii ki, bu yasalar da IMF'in, Dünya Bankasının isteği doğrultusunda oluyor. Onların olması 
da, Avrupa Birliğine gireceksen, bu da doğrudur. Eğer, hepsi, bizim, bu yasaların, kendi isteğimiz
le olsaydı, çok daha güzel olurdu; ama, tam bağımsız bir ülke olabilmek için, ekonomik bağımsız
lığımız da olması lazım, dışa bağımlı olmamamız lazım. Kafamızı dik tutabilmemiz için, 
ekonomimizi düzeltip, ekonomide de bağımsız olursak eğer, o zaman, daha dik, gururlu, başımız 
dimdik çalışırız diye düşünüyorum. İste, bunu, bugün yapamıyoruz. 300 küsur milyar dolar bor
cumuz olursa, tabiî ki, bazı şeyleri el adama dikte ettirir. İşte, bu yasaları yaparken, niye böyle yap
tık derken onu da düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, bir haftadır, on gündür faizlerde yükselme başladı, kurda yükselme başladı, beyaz eş
yada ve otomobil sanayiinde zamlar başladı; zamlar, birbirini takip edecektir. İste, bunun sebep
lerinden bir tanesi, karartı, disiplinli, iktidanyla muhalefetiyle birlikte bir Meclis olsa, çok daha 
iyi... Hem ekonomimiz bugünkü sallantıya uğramazdı hem de daha da güzel bu işleri hallederdiniz 
diye düşünüyorum. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sallantı falan yok ya!.. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Sebebini söyleyeyim: Sevgili arkadaş

larım, siyaset yapmak kolay değildir. Siyaset yaparken, siyasetçi, konuşmadan evvel, iki kere yut
kunur, bir kere konuşur. Söz ağızdan çıktı mı, artık, o geri gelmez, diş macununa benzer; diş 
macunu çıktı mı gelmez. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Hangi beyaz eşyanın fiyatı değişti?!. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ben, şunu söylüyorum; benim laflarımın 

nasıl olduğunu anlayanlar anlar. Bence, bu ülkenin refahı, huzuru, rahatı için, bazı insanlar konuşur
ken çok dikkat etmek mecburiyetindedir artık. Ben... Burada, nasıl ki Doktor Muzaffer benim birin
ci kimliğim, ama, asıl şuradaki kimliğim, şimdi, milletvekili kimliği. Milletvekili kimliğim olduk
tan sonra, biraz daha, konuşurken, doktor olduğum zamandaki konuşmam ile milletvekili olarak 
konuşmam arasında fark vardır. Onun için de, devleti yöneten insanların, devlet yönetiminin ne ol
duğunu çok iyi bilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Kurum ve kuruluşlarla kavga ederek, 
muhalefetle her zaman, her gün kavga ederek bir yere varılmaz; varırız, ama, sonucu bulamayız. Bu 
zaman kim zarar eder, toplum zarar eder, ülkemiz zarar eder, biz zarar ederiz. Onun için de, kim 
olursa olsun, nasıl olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, bulunduğu mevkii göz önüne alarak, 
ona göre hareket etmesinde yarar vardır diye düşünüyorum. 
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Ben, bu arada, İktidarı tekrar uyarmıyorum, İktidara rica ediyorum; yanlıştan dönelim. Burada 
yanlışlar var, bu yanlışları düzeltelim. Ne olur; bu yanlışı düzeltmek 2 tane önergeye bakar; düzel
telim; kim kaybedecek; ülke mi kaybedecek, millet mi kaybedecek; ne olur İnatlaşmakla, nereye 
gidiyoruz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tararından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Toparlarım Sevgili Başkanım. 
Şimdi, ben, hiçbir zaman ülkemin huzursuz olmasını istemiyorum, ülkemin İnsanlarının refah 

içinde ohnasmı istiyorum, mutlu olmasını istiyorum, sizlerin istediği gibi. Sizi benden ayn düşün
müyorum. Sizi benden ayıran, sizin İktidar olmanız. İktidarda da "biz İktidarız, her dediğimizi 
yaparız..." Tabiî yaparsınız; ama, yapmadan yapmaya fark var; birisi iyi olur, birisi kötü olur. Ben 
de diyorum ki, yapılan yasaların daha iyi olması için, muhalefetin sözlerine dikkat etmekte yarar 
vardır diye düşünüyorum; ama, burada şunu görüyorum ki... Bu kürsüye çıkan arkadaşlarımın, İk
tidar yanlısı arkadaşlarımın, karar merciinde bulunan, mevkiinde bulunan arkadaşlarımın baş
kalarıyla muhabbet ettiğini görünce de, o, beni tabiî ki üzüyor; çünkü, kimden ne kadar fayda alır
sam, not alırsam, o notu ilgili yere gönderirsem bir şeyler yaparım diye beklerim ben olsaydım; 
ama, böyle bir şey, İktidarda böyle bir âdet yok; bu da yanlış. 

Sevgili arkadaşlarım, ben, hep, yanlışları söylemek için, fırsat buldukça buraya çıkıp doğrulan 
söyleyeceğim, doğrulan göstereceğim; ama, yaparsınız yapmazsmız, o da sizin kendi vicdanınıza 
kalmış; ona karışamam; ama, doğru yaparsak, hep birlikte huzur İçinde oluruz ülkemizle birlikte. 
Yapılan her doğru ülkemizin lehine olur, milletimizin lehine olur, tüyü bitmemiş gelecek çocuk
larımızın, yetimlerimizin lehine olur dîye düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 
Hoşçakalınız. (Anavatan Partisi ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Zekai özcan; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının, bilindiği gibi. Sayın Cumhur

başkanımızdan 15 maddesi geri dönmüştür. Bunu 9 grupta toplamak mümkündür. Bu 9 grup 15 
maddeyi ihtiva etmektedir. Esas vurgulanan konu, yaşm kademeli olarak artması ve 9 000 gün prim
le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın çekincesidir ve burada gerekçe olarak da ortalama ömrün 66 
yaş olduğunu belirtmesidir. 

Dün, Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşımın ve bugün, Anavatan Partili değerli ar
kadaşımın da tenkjtleriyle beraber, bu konuları vurgulamak istiyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, yaş, 
doğumdan yaş 66 değildir. Bugünkü, bizdeki verilere göre, yaşlılık aylığı ile emeklilik aylığı arasın
daki kavram karıştırılmaktadır. Bugün, 2006 için söylüyorum; toplam doğumdan yaşama ümidi 
71,5'tir. Oysaki emeklilikteki yaşama beklentisi ise 60 yaşında bir kişi için 77,7'dir. Bu, kadınlarda 
79, erkeklerde 76,5-tir. 

Bu belirtildiğine göre, aslında, bizim, sosyal güvenlik reformunda 2035'ten sonra bek
lediğimiz, erkeklerde 16, kadınlarda 20 sene, emekli olduktan sonra, emekli maaşının bağlanması 
konusunda kurgulanmıştır; ki, AB ülkelerine baktığımızda bu sayt son derece düşüktür. Avrupa ül
kelerinde, yaklaşık, erkekler 10-12 civarında, kadınların ise yine 14 yıl civarında emekli beklentisi 
bulunmaktadır. 

- 2 7 7 -



TBMM B:109 3 1 . S. 2006 0 : 2 

Bugün için, kadınlarımız 33, erkekler ise 27 sene emekli aylığı almaktadır; ki, dünyanın hiçbir 
yerinde böyle bir uygulama yoktur; çünkü, insanların çalışırken Ödedikleri prim ile emekli olduk
tan sonra alacaktan maaş arasındaki ilişkiye baktığımızda, insanların çalışırken ödedikleri primlerin 
toplamı, emekli olduklarında aldıklarının en az 2 katıdır. Türkiye'de ise bu tam tersidir, yani, çalışır
ken 1 kat ödüyorlar, emekli olduğunda 2 kat daha fazla emekli aylığı alıyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu 9 000 gün meselesine gelince; bu, çok İstismar yapılıyor; san
ki, 9 000 gün olmayınca kimse emekli olamıyor diye bir kaygıya düşülüyor. Halbuki, 4 500 gün 
prim ödeyen kişiler -ta, bu, kademeli 5 400'e çıkacak- bunlann emeklilik hakkı saklıdır ve bundan 
sonra da S 400 gün prim ödeyenler emekli olabilecektir. 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Kaç yaşında? 
MEHMET ZEKAl ÖZCAN (Devamla) - Dolayısıyla, sadece 9 000 gün prim ödemesi iddiası 

yersizdir. 
Şimdi, değerli arkadaşlanm, ben, Cumhuriyet Halk Partisinin SHP İle birleştiği dönemde, 

1995te hazırladıkları tasarıdan birkaç örnek vereceğim. Bu tasanda, 506 sayılı Kanun değiştiriliyor 
ve burada deniyor ki: "Kadın 55, erkek 60" ve 9 000 gün prim ödeme şartı getiriliyor. 1995'te, daha 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu dönemde. Sayın 
Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanıyken, Başbakanken hazırladıkları tasan... Bu tasanda diyor ki, 
geçici maddeyi söylüyorum... Biz, biliyorsunuz ki, bu geçici maddelerde, mevcut haklardan en ufak 
geriye gidiş yapmadık. Yani, 2007'deo önce I gün prim dahi ödese, bu sisteme dahildir, herhangi 
bir artışa sebep olmayacaktır. İki; yaşta hiçbir değişiklik olmayacaktır. 2007'den sonra ilk defa, SSK 
olarak, hizmete başlayacaklar için bir kademeli geçiş yaptık ve 2026'da 9 000 gün ödeyenler ancak 
2051'de emekli olduklarında bu şart getirilmektedir. Yani, 2051 yılından önce emekli olanlar için 
9 000 gün şartı yoktur; bunun altını çizeyim. 

Şimdi, bu geçiş şartlarına baktığımızda, çok enteresandır, diyor ki (a) maddesinde: 15 yıllık 
sigortalılık süresini doldurmuş bulunan kadınlar 7 200 gün, 20 yıllık sigortalılık suresini doldurmuş 
olan erkekler ise 9 000 gün prim ödemek koşuluyla emekli olabilmektedir. Yani, ne yapıyor; mev
cut sistemde çalışanların 2 200 gün primini arunyor, 360'a böldüğümüzde 6,2 sene kadınlarda, er
keklerde ise 11 sene birden yaşlantu ve prim günlerini artırıyor. Halbuki, bizim bu getirdiğimiz 
tasarıda mevcut haklarda hiçbir geri gidiş yoktur. Bunu, dün, değerli Kemal Kıhçdaroğlu konuşur
ken diyor ki: "9 000 güne nasıl çıkartıyorsunuz?" Halbuki, bu tasan hazırlandığında kendisi bu 
tasanyı övüyor. SSK Genel Müdürüyken diyor ki... Bu dediğim çok ağır şartlar getiriliyor. 
Düşünün ki, 10 yıl ve sonrası olanların yaşlan birden 58'e çıkıyor ve 7 800 prim gününe taşıyor ve 
mevcut müktesep haklan ellerinden alınıyor ve onlar için diyor ki: "Kanun yürürlüğe girdiği tarih
te emeklilik hakkını kazanmamış olanların da beklenen haklan mümkün olduğu ölçüde korunmaya 
çalışılmıştır." Şimdi, Sayın Tansu Çiller'in Başbakan olduğu dönemde... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Doğru Yol Partisi, değil mi efendim? 
MEHMET ZEKAÎ ÖZCAN (Devamla) - Evet, Doğru Yol Partisi, SHP ve CHP"nin birleşip bir

likte yönettikleri Çalışma Bakanlığının hazırladığı bu tasanda bu kadar ağır hükümler varken "bu 9 
000 gün niçin konulmuştur" demektedir. Dediğim gibi, 9 000 gün tek şart değildir. 5 400 gün prim 
ödeyenler de emekli olabilecektir. 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Kaç yaşında emekli olacak Sayın özcan? 
MEHMET ZEKAÎ ÖZCAN (Devamla) - Yaşı, bugünkü 60'tır, 3 yaş ilave ediyoruz, 63 yaşın

da emekli olacaktır. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Onu da söyleyin. 
MEHMET ZEKAl ÖZCAN (Devamla) - Gelelim, Anavatan Partisinin... 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - DYP'nin getirdiğinde kaç yaşında oluyordu? 
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BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - 60 yaşında. Yine onlarda da yaş artınlıyordu 3 600'le. 
Şunu söylüyorum: Getirilen şey, müktesep haklan ellerinden almıyordu; yani, kişi sistemdey

ken birden buna 11 seneye yakın prim yükü yüklüyor ve senesini artırıyordu. Biz diyoruz ki; 
2007'den önce 1 gün dahi sigortalı olan kişinin, ne emeklilik yaşında ne de prim gün sayısında bir 
artış yok. 200?den sonra Emekli Sandığında ve Bağ-Kurda da herhangi bir artış yok. Sadece, 
SSKlılar, 2007'de 7 100 günle başlayacaklar, 2008'de ilk defa girecekler 7 200'le başlayacaklar, 
2009'da girenler 7 300 günle; bu şekilde devam edecek, taa 2026'da 9 000 günü bulacak ve dediğim 
gibi, 2051 'de emekli olanlar için geçerli olacak. 

Anavatan Partisine geldiğimizde... Anavatan Partisinin getirdiği geçiş şeyi de çok ağırdır ve 
onlar diyorlar ki... Yine, 10 sene olanlara prim günü 1 000 gün ve 10 yas ilave ediliyordu. Anayasa 
Mahkemesinden dönmeseydi, yine, ağır hükümler taşıyordu. 

Şunu İfade etmek istiyorum: Bu, otuz kırk sene sonrası sosyal güvenliğin düzenlenmesidir. 
Burada kalkıp siyaset yaparsak, yanlış yaparız. Bu gelecek kırk yıl, sadece AK Parti Hükümetinin 
kırk yılı değildir; bütün toplumun geleceğidir. O bakımdan, bugün, ne Avrupa'da ne dünyada 60 ve 
60 yaşın altında hiçbir emeklilik sistemi yoktur. Bugün, gelişmekte olan ülkelerde de 60 yaşın al
tında herhangi bir emeklilik yaşı yoktur. Burada kullandığımız tabir, emeklilik yaşıdır. Emeklilik 
yaşındaki, tabiî ki, kişinin çalışamayacak duruma gelmiş olmasıdır; yani, yaşlılık birinci kriterdir. 
İkinci kriter ise, sigortalılık süresidir. Bu, dünyada her yerde aynıdır. Yani, sigortalılıktaki çalışma 
süresi mutlaka vardır. 

Şimdi, bazı ülkelerde, tabiî ki, vergiye dayalı bir sistem vardır. Bunlarda prime dayalı sistem 
olmadığı için ikametgâh şartı vardır; işte, Norveç'te, Danimarka'da olduğu gibi; ama, orada da yine 
bir süre vardır. "Bu ülkede 50 sene, 40 sene ikamet edeceksin" şartı vardır; yani, 18 yaş ile 65 yaşı 
arasında ikâmet edecektir, 65 yaşında emekli olabilecektir kadın olsun, erkek olsun. 

Yine, primli sistemlere baktığımızda, yine, onlarda da, Belçika'da 42 sene, Fransa'da 40 sene, 
işte, İspanya'da 40 sene, birçok ülkede... Dün, burada, Sayın Kılıçdaroğhı'nun "hangi ülkede 9 000 
gün vardır" sözlerine cevap olarak söylüyorum: 40 sene, 42 sene sigorta primi ödeyen birçok ülke 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu, çok eleştirilen bir konu var; TÜFE'yle ilgili konudur. 
Deniliyor ki: "Siz büyüyorsunnz, gayri safî millî hâsıladan emeklilere bir pay ayırmıyorsunuz.'' 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, evet, sistemin kurallarını koyalım; kurallarım koyduktan sonra, 
refah payının nasıl verileceğini, o hükümetlerin ekonomileri, büyümeleri oranında, hükümetler tak
dir edecektir; ama, bugün, zaten, Sosyal Sigortalar Kurumunda ve Bağ-Kurda emekli aylıklarının 
bağlanması TÜFE'ye bağlıdır; yani, yeni bir sistem getirilmemiştir. 

Şimdi, şunu da ifade ediyorum ki, AK Parti gibi sosyal politika uygulayan hükümetler, zaten, 
burada çok özen gösteriyorlar. Biz, AK Parti olarak iktidara geldiğimizde, birkaç örnek vermek is
tiyorum, SSK'da yüzde 78 artış yaptık. 2002 ile 2005 yılları arasında diyorum; çünkü, 2006'nın 
TÜFE neticeleri daha kesinleşmemiştir; onun için, bunu katmıyorum. Bağ-Kurda, tarımda yüzde 
169, esnafta yüzde 123 yaptık; ortalamasını söylüyorum. Asgari bakımdan düşündüğümüzde de, 
bunlar yüzde 200'ü geçmektedir. Net asgari ücrette yüzde 90 attırdık; emekli maaşlarını, memur
ların emekli maaşlarım yüzde 84 artırdık, memurların aktif maaşlarını yüzde 86 artırdık. 

Şimdi, bunlara baktığımızda, 2002 ile 2005 yıllan arasında, aslında, Türkiye'de TÜFE yüzde 
39 artmıştır. Halbuki, verdiğim rakamlara baktığınızda, gayri safi millî hâsıla da cumhuriyet 
tarihinin tabiî ki en önemli gelişmesini göstermiştir. 2002 ile 2005 arasında Türkiye'nin büyümesi 
reel anlamda yüzde 25tir. Yüzde 25'i de buraya katsak bile, biz, TÜFE artı gayri safi millî hâsılayı 
bile üzerine koyduğumuzda, yine, daha fazla, emekli maaşlarım artırdığımız, çalışan, aktif memur
larımızın maaşlarını artırdığımız görülmektedir. 
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Bakın, bu sene bile en düşük memurlarımızın maaşını yüzde 20 civarında artırdık; ama, yük
seklerini yüzde 5 artırdık. Bunu şu anlamda söylüyorum: Hiçbir hükümet, sosyal politika uygulayan 
bir hükümet, eğer, büyüyorsa, ekonomisi gelişiyorsa, TUFE'nin üzerinde artış yapacaktır ve 
Hükümetimiz de, şüphesiz, 2002'den 2006'ya gelinceye kadar nasıl yaptıysa, bundan sonra da yap
maya devam edecektir. 

Şimdi, burada, yine, dün bir tenkit konusu oldu. İşte, Bağ-Kurlulann 2007'den sonra canlan 
yanacak dendi. Bunun da gerekçesi, sosyal güvenlik destek prim ödemesi ileri sürüldü ve yanlış 
ifade kullanıldı; sanki, emekli maaşlarından eskiden yüzde 10 kesilirken, 2007den sonra yüzde 33,5 
kesileceği ifade edildi. Bu, gerçek değildir. Bizim, aslında, bu getirdiğimiz sosyal güvenlik 
tasarısında emekli aylıklarından tek kuruş kesilmeyecektir değerli arkadaşlarım; sistemi öyle kur
duk. Yani, bugüne kadar emekli olduktan sonra ikinci bir iş yapanların emekli aylıklarından sosyal 
güvenlik destek primi kesiliyordu; halbuki, bu getirdiğimizde, emekli maaşından herhangi bir 
kesinti yapılmayacak. Yalnız, kişi tercihine bağlı. Eğer, ikinci bir İş yapmaya başlamışsa, onun 
önünde iki husus var; ya emekli aylığını tam almaya devam edecek, fakat, yeni çalıştığı işten dolayı 
sosyal güvenlik destek primi ödeyecek veyahut da emekli aylığını almayacak, o zaman yeni işinden 
sosyal güvenlik destek primi tabiî ki kestirmeyecek ve emekli aylığına yansıtacak bunu. 

Şimdi, burada, Bağ-Kurhılarla ilgili olumsuzluk nedir diye sorduğumuzda, Bağ-Kurlularla il
gili hiçbir olumsuzluk yoktur. Çünkü, bugün, Bağ-Kuriu sistemde yüzde 40 prim ödüyordu; hal
buki, bu yaptığımız düzenlemede, Bağ-Kurlular bundan sonra yüzde 33,5 prim ödeyecekler, yani, 
Bağ-Kurlulann prim oranlarını düşürdük. Sosyal güvenlik destek primi ödemelerini de emekli 
maaşlarından kestirmiyoruz; sadece yeni çalıştıkları işten dolayı sosyal güvenlik destek primi 
ödeyecekler. Tabiî ki, bu, SSK'lılar için farklıdır; çünkü, bunun yüzde 19,5'ini işveren verecektir, 
yüzde 14'ünü ancak kişi ödeyecektir. 

Bir başka tenkit konusu üzerinde durmak istiyorum. Burada emekli aylıklarının bağlama oran
larının düşürülmesi konusu. 

Değerli arkadaşlarım, bu, sanki, gelecekte emeklilerimizin aylıklarının azalacağı intibaını 
veriyor, halbuki gerçek böyle değil. Evet, emekli aylıklarının bağlama oranlan düşüyor, bu doğ
rudur; fakat, 2007'den önce, biliyorsunuz, bugünkü sistemde Emekli Sandığı mensupları çalışırken 
ilk 25 senesinde yüzde 75 aylık bağlama oranına tabi tutuluyorlardı; ama, ondan sonra her sene için 
yüzde l'e düşüyordu. SSK ile Bağ-Kura baktığımızda bu da yüzde 1,5'e düşüyordu. Halbuki biz, 
2007 ile 2016 yıllan arasında yüzde 2,5'e, ondan sonra yüzde 2"ye bunu yükselttik; daha doğrusu 
değiştirdik. Yükselttik... Şu anlamda söylüyorum: Sistemde uzun zaman kalacaklar için yüzde 2,5 
ve yüzde 2 aslında bir yükseltmedir; ama, siz, bunu, yirmibeş sene içerisinde kişinin emekli 
olacağını düşünürseniz, emekli aylığı bağlama oranı düşecektir. Ama, yeni bir kavram getirdik. 
Burada prime esas kazanç farklılaştmlmıştır. Bugün Emekli Sandığı, yani, memurlar için söy
lüyorum, bunların prime esas kazançları çok değişik rakamlardadır. Yani, bazı aldıkları ücretler 
emekli aylıklanna yansıyor; fakat, primlerinden düşülmüyordu. Şimdi ise, bütün bunlar prime tabi 
tutulacağı için, prime esas kazançları artacaktır, dolayısıyla, aylık bağlama oranlarıyla çarptığımız
da, bizim yaptığımız hesaplamalarda, aylık bağlama oranlan uzun dönem sistemde kalanlar için 
herhangi bir düşüklüğe sebep olmayacaktır. 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı bir konu var. Diyor ki Sayın Cumhurbaş
kanımız: Eğer kişiler... Memurlar İçin söylüyor. Siz, bunların tabiî ki matrahım yükseltiyorsunuz; 
fakat, bunlardan prim aldığınız zaman, yüzde 14 dahi olsa -düşürüyorsunuz; ama, yüzde 14 alsanız 
bile- dolayısıyla, bunların faal aylıkları azalacaktır diye bir görüşü var. Buna da katılmamız müm
kün değil; çünkü, buradaki, bizim Hükümetin hedefi, kesinlikle, çalışanların maaşlarının düşürül
mesi söz konusu değildir. Buradaki sene kavramı, bu konuda yapılacak reforma fırsat vermek için
dir; yoksa, herhangi bir düşüş olması söz konusu değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, sağlıkta da değerli arkadaşlarımız tenkitlerde bulundular. Ben 
şunu çok açık söylüyorum: Bu genel sağlık sigortası, Türkiye Cumhuriyetinin sağlıkta yaptığı en 
büyük bir reformdur. Bu reformu hepimiz alkışlamak durumundayız; çünkü, bu reformla, Tür
kiye'de yasayan herkes -bunlar yabancı uyruklu olsun, vatansız olsun- sığınmacı olsun- bu genel 
sağlık sigortası kapsamına giriyor ve Türkiye'de her 3 kişide 1 kişi 18 yaşın altındadır değerli ar
kadaşlarım ve biz diyoruz ki, bu 18 yaşın altında, Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz kişilere 
diyoruz ki, siz, tescil şartına bakılmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına alındınız ve diyoruz ki, 
genel sağlık sigortası finansmanı farklılaştırdığı için, bundan sonra, kesinlikle köydeki muhtar ile 
köydeki çobanın, fabrika sahibi ile fabrikada çalışan işçinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) • ...bir milletvekili ile sokaktaki simitçinin arasında 

sağlığa ulaşma bakımından hiçbir fark kalmayacak; çünkü, bugüne kadar sağlıktaki çapraşık durum 
şuydu: Yesilkartlılar farklı, SSKlılar farklı, Bağ-Kurlular farklı sağlık hizmeti almaktaydı. Halbuki, 
burada, artık, İster kamu İster Özel hastane, kişinin SSK'lı mı, Bağ-Kurlu mu, Emekli Sandığı mı, 
yeşilkartlı mı, vatansız mı, özürlü mü, buna bakmayacak. Nesine bakacak; bu kişinin genel sağlık 
sigortası kapsamında olup olmadığına bakacak. Dolayısıyla, bunun faturasını genel sağlık sigor
tasından alacağı için, bu kişiler arasında herhangi bir ayırım yapması söz konusu olmayacak; çün
kü, kişiyle, artık o kuruluşun parasal ilişkisi kesilecektir. 

Dolayısıyla, bu önemli reformun 2007'den sonra hayata geçirilmesi bakımından, mutlaka, 
gelecek kuşaklar, cumhuriyet tarihi, Tayyip Erdoğan Hükümetini, sosyal güvenlikte geleceğe dönük 
yaptığı bu reformdan dolayı anacaktır ve biz, gelecek kırk yıl İçin, kurallarını koyduğumuz, hesap
larım yaptığımız... Tekrar şurada da bir ifâde etmek istiyorum. IMF'yle ilgili çok söylendi, burada 
bahsetmek istiyorum. Şimdi, devamlı, bu tasarının IMFnin politikası olduğu söylendi. 

Değerli arkadaşlarım, biz, AK Parti olarak, seçim beyannamesini, 1992'de, seçimden önce 
belirttik. 

AHMET YENİ (Samsun) - 2002'de... 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Dedik ki orada... Sosyal sigortalar kuruluşları, uy

gulanan sigorta programlan, üyelerin aylığa hak kazanma şartlan, emekli aylıklannın alt ve üst 
sınırlan, prim oranları, sağlanan haklar ve yükümlülüklerden bahsediyoruz, genel sağlık sigortasını 
kuracağımızı söylüyoruz ve bunu Acil Eylem Planında ortaya koyuyoruz ve iki seneden fazladır tar
tışıyoruz, Meclis gündeminde de bir seneden fazladır tartışılıyor, buna rağmen deniliyor ki... 
Hükümetin Acil Eylem Planında olan ve seçimden önce vatandaşına söz verdiği, hem genel sağlık 
sigortası hem sosyal güvenlik reformunu IMFtye bağlamak kasıtlı bir durumdur, başka bir şey ifade 
etmemektedir. Bana göre, bu reformda biraz da geciktik; yoksa, IMFyle bir ilgisi yoktur. 

Hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu söz istediler. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik reformu yasa tasarısı Genel Kurulumuzda ikinci kez 

görüşülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bazı maddeleri iade edilmesi nedeniyle, bu 
görüşmeyi hem komisyonda hem de burada, sizin huzurlarınızda gerçekleştiriyoruz. İzninizle, bazı 
konulara ben de açıklık getirmek istiyorum. 
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Bu tasan çok tartışıldı, çok konuşuldu; ama, görüyoruz ki -demek ki, yeterince biz bu tasarıyı 
tanıtamadık- bazı soru işaretleri hem değerli milletvekillerimizde, özellikle muhalefete mensup mil-
letvekillerimizde hem de bazı kesimlerde hâlâ devam ediyor. Bunun için, hoşgörünüze sığınarak, 
belli konularda tekrar görüşlerimizi İfâde etmek, arz etmek İstiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik reformu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak uzun yıllardır ihtiyaç duyduğumuz yapısal bir reformdur. Bu, sadece bizim Hükümetimizin 
programında, Acil Eylem Planımızda olan bir husus değildir. Uzun yıllardır, devletimizin resmî bel
gelerinde, yıllık raporlarda, beş yıllık kalkınma planlarında ve bizden önceki Hükümet program
larında gündeme gelmiş bir konudur; ama, hiçbir hükümet, çeşitli nedenlerden dolayı, bu yapısal 
reformu hayata geçirme konusunda bu hükümet kadar mesafe kaydedememiştir, bu Parlamento 
kadar mesafe kaydedememiştir. 

Niçin bir sosyal güvenlik reformu yapıyoruz; Hükümetimizin bu kadar yoğun meşgalesi 
arasında, fazla zamanı mı arttı veyahut da işi gücü de yok, bu kadar, yetmişiki milyon insanı ilgilen
diren, Önümüzdeki yıllarda, dönemlerdeki vatandaşlarımızı da kapsayacak bu reform konusuna el 
attı diye... Her şeyden önce, bu, geleceğe karşı duyduğumuz sorumluluğun gereğidir. Bunun altın
da yatan felsefe boyutu, mantalitesi budur. 

Değerli arkadaşlarım, biz, sosyal güvenlik reformuna veyahut da sosyal güvenlik sistemimize 
bir çekidüzen vermezsek, gelecek kuşaklara, onların taşıyamayacağı kadar ağır bir yük devretmiş 
olacağız. İzin verirseniz bir iki rakam vereyim. Sosyal güvenlik sistemimize 2005 yılı itibariyle 
Hazine tarafından aktarılan kaynak yaklaşık 20 milyar dolardır. Önümüzdeki on yılı projekte eder
sek, on yıl içerisinde Hazineden sosyal güvenlik sistemimize aktarılması gereken miktar yaklaşık 
250 milyar dolan bulacaktır. Yani, önümüzdeki on yıl içerisinde, bugünkü mevcut veriler devam et
tiği takdirde. Hazinenin -yani vatandaşlardan toplanan paralarla- bu sisteme 250 milyar dolar aktar
ması gerekecektir. 

Evet, hepimiz diyoruz, sosyal devlet, sosyal güvenlik sistemine kaynak aktarmak zorundadır. 
Huzurunuza geldiğim ilk günden itibaren bunu hep ısrarla söylemeye çalıştım. Nasıl başka alanlara 
devletimiz kaynak aktanyorsa, sosyal güvenlik sistemine de kaynak aktarmak zorundadır, ancak, bu 
aktarılan kaynağın makul olması gerekiyor, bizim gibi borçlu olan bir ülkede, borçlanma maliyet
lerini, işsizliği ve istihdamın daralmasını tetiklememesi gerekiyor. 

Şimdi, 250 milyar doları bir tarafa bırakın. Eğer biz bu sistemde 100 milyar dolar bir tasarruf 
yapabilsek önümüzdeki on yıl içerisinde, GAP Projesini İki defa bitirmiş oluyoruz değerli arkadaş
larım ve Türkiye'deki işsizliğe Önemli ölçüde çözüm getiriyoruz, istihdamın artışına Önemli ölçüde 
çözüm getiriyoruz. Bu nedenle, sosyal güvenlik sisteminin açıklan önem taşımaktadır, ama, demin 
de ifade ettiğim gibi, sosyal devlet ohna gereği, bu sisteme devletin katkı yapması gerekiyor, ki, 
nitekim, devletimiz bunu en geniş manada yerine getiriyor. İşte, 2005 yılında Hazineden transfer 
edilen 23 katrilyon liralık miktar söz konusudur, önümüzdeki yıllarda da bu finansman açığını 
kapatacaktır. 

Diğer taraftan, ülkemizde yaklaşık 11 000 000 yeşilkartlı vatandaşımız vardır. Bu vatandaş
larımızın giderleri de Hazine tarafından karşılanmaktadır, bilabedel karşılanmaktadır. Öyle vilayet
ler vardır ki, nüfusunun yarısından fazlası yeşilkartlıdır. Devletimiz, sistemimiz bunları biliyor, bun-
lan görüyor; ama, hiçbir vatandaşı sokakta kalmasın, hastane kapılarında kalmasın diye, sosyal dev
let olmanın gereği bu harcamaları yapıyor; ancak, değerli arkadaşlarım, bazı çıplak gerçeklerle de 
karşı karşıyayız, bunu da bilmemiz gerekiyor. 

Evet, bu miktar, önümüzdeki 250 milyar dolar, bizim geleceğimizden tasarruf edeceğimiz mik
tardır; yani, çocuklarımızın bize emanet ettiği bir paradır. Zaten, sosyal güvenlik sisteminde tartış
tığımız budur. Biz, bu 250 milyar dolan, bugün sistemden emekli olanlar veyahut da önümüzdeki 
5-10 yıl içerisinde emekli olacaklar bol bir şekilde harcayalım mı; yoksa, biz tasarruf ederek 
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gelecek nesillere aktaracağımız yükü hafifletelim mi? Bütün mesele budur ve sosyal güvenlik sis
teminin temelinde de yatarı budur. Kuşaklar arasında adil bir paylaşımı planlaması gerekmektedir. 
İşte bizim yapmaya çalıştığımız... Sosyal güvenlik sistemini yaparken, ister emeklilik olsun ister 
sağlık sigortası olsun, kuşaklar arasında bir adil paylaşımı, bir dengeli paylaşımı yapmanın gayreti 
içerisinde olduk. 

Şimdi deniliyor ki: "Bir yanlıştan dönün. Efendim, burada paylaşın." Değerli arkadaşlarım, biz 
üçbuçuk yıldır bu paylaşma işini yapıyoruz. Görüşmediğimiz aşağı yukarı hiçbir kesim kalmadı; 
sivil toplum örgütleriyle, sendikalarıyla, meslek kuruluşlarıyla, siyasî partilerimizle, görüşülmesi 
gereken herkesle görüştük. Ben, geçmiş siyasî tarihe baktığımız zaman hiçbir yasama bu kadar 
geniş katılımcı bir anlayış içerisinde hazırlandığına şahit olmadım -belki vardır; ama, ben bil
miyorum- ve sivil toplum örgütlerinden bize gelen Önerilen yüzde 65 oranında karşıladık; yani, bize 
100 öneri geldiyse 65 öneriyi biz bu tasarıya monte ettik. Peki, geride kalan, rafine olan maddeler 
nedir; bu maddeler bu reformun özünü teşkil eden maddelerdir; yani, ısrarımız veyahut da bu 
tasanda bunların kalmasındaki düşüncemiz, eğer, bu söz konusu maddelerde herhangi bir değişik
lik yapar isek, biz bu reformun içini boşaltmış oluruz. O zaman da, işte, üçbuçuk yıldır konuş
tuğumuz sistemin sürdürülebilirliği konusundaki bütün İddialarımızdan vazgeçmiş oluruz. Onun 
için, belki bunu anlatmak zor, ama, inanıyorum ki, biz bunu vatandaşlarımıza anlattığımız zaman, 
halkımız bunu anlayışla karşılayacaktır ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
herkesin menfaatma olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu genel girişi sizlere takdim ettikten sonra bazı spesifik konulara da gir
mek istiyorum. Deniyor ki: Efendim, IMF dayatmasıyla Hükümet bu tasarıyı yaptı, bu noktaya gel
di. Bu doğru değil. Hatırlayalım; Hükümetimiz 2002 Aralık ayında kuruldu. Kuruluşundan bir haf
ta sonra, biz, ilgili bakanlar, Türkiye'de sosyal güvenlik reformunu çalışmaya başladık; hatta, Acil 
Eylem Planımızda da koordinatları çizilmiş sosyal güvenlik reformu belliydi. Yani, o zaman 
IMF'yle ne anlaşma vardı ne herhangi bir angajman vardı. Bunlann hiçbiri olmadan, biz, parti 
olarak ve Hükümet olarak, Türkiye'de bir sosyal güvenlik reformu yapma ihtiyacını gördük ve 
bunun gereklerini yerine getirmeye başladık. Ha, zaman içerisinde, gerek Dünya Bankası gerekse 
IMFyle bu konuda çakışan hususlar olmuştur; ama, bunu hiçbir zaman IMFnin bir dayatması 
olarak, IMFnin bir diktesi olarak görmek mümkün değildir. Bunu böyle söylemek, Parlamen
tomuza ve bu Parlamentonun bünyesinden çıkmış Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine haksızlık olur 
diye düşünüyorum. 

Evet, bunun dışında, değerli milletvekilleri, Zekai Bey de izah etti, bazı konular var; örneğin 
bunlardan birisi prim matrahlarında artış olacağı nedeniyle kamu çalışanlarının görev aylıklarının 
azalacağı noktasında bir görüş var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iade ettiği maddelerden biri 
budur. Hayır, kesinlikle böyle olmayacak. Evet, prim matrahı artacak; ama, bu artıştan dolayı kamu 
çalışanlarımızın fiilen, yani, net eline geçen görev aylıklarında herhangi bir azalma olmayacaktır. 
Ne bizim böyle bir kastımız vardır ne de böyle bir şeye hakkımız olduğuna inanıyoruz. Onların ay
lıklarında bu şekilde herhangi bir düşüş olmayacaktır. 

Bizlere çok sık sorulan bîr soru var; muhtemelen sizlere de sık sık soruluyor. Bugün itibariyle 
emekliliğini hak etmiş çalışanlarımız var; diyorlar ki: Biz emekli olalım mı, ne yapalım? Yani, bu 
yasadan herhangi bir şekilde etkileniyor muyuz diye... Hayır. Altını çizerek ifade ediyorum. Bugün 
itibariyle emekliliğini hak etmiş kişilerin herhangi bir telaşa kapılmalarına gerek yok. Aksine, on
ların daha fazla çalışmaların] sistem ödüllendiriyor, yeni sistem ödüllendiriyor. Nasıl ödüllen
diriyor; bugünkü mevcut sistemimize göre yirmibeş yıldan sonra çalışan her yıl için Emekli San
dığında 1,5, SSK'da 1 olan katsayı, yeni sistemde 2,5 olarak uygulanacaktır. Yani, her yıla yüzde 
2,5 nispetinde yeni sistem prim vereceği için 26 ncı, 27 nci ve daha sonraki yıllan çalışmalan ken
dileri açısından faydalıdır. Dolayısıyla, bugün itibariyle emekliliğini hak etmiş vatandaşlanmızın 
herhangi bir şekilde endişeye kapılmalarına gerek yoktur diye düşünüyoruz. 
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Evet, bu 9 000 gün konusu çok konuşuluyor; işte, mezarda emeklilik olarak ifade ediliyor. Hat
ta, 1999 yılında 4447 sayılı Yasa çıkarken o gün parlamenterlik görevini yapan arkadaşlarımızın 
beyanlarından alıntılar yapılarak burada okundu. Bir kere, 99 yılında yapılan ile bugün yaptığımız 
çok farklı şeyler değerli arkadaşlarım. O gün yapılan yaşın yükseltilmesi çok keskin bir şekilde 
hayata geçiyordu, Anayasa Mahkemesinin iptali olmasaydı yaş çok keskin bir şekilde hayata 
geçiyordu ve bugünkü reform kapsamı ile 99 yılında yapılan reform kapsamı çok farklı şeylerdir. 
Onun için, o gün konuşan milletvekili arkadaşlarımızın beyanlarını bu doğrultuda değerlendirmek 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu 9 000 gün konusu, Emekli Sandığında ve Bağ-Kurda zaten şu anda 
halen geçerli olan bir sistemdir; yani, 25 yıl karşılığı olan 9 000 gün, Emekli Sandığında ve Bağ-
Kurda aranan bir husustur. Sadece, yeni yasamız, hizmet akdiyle çalışan, yani, SSKlı olarak tabir 
ettiğimiz vatandaşların bu 7 000 gün olan sürelerini yıllara yayarak, 9 000 güne çıkarılmasını ön
görmektedir. Yani, 2007 yılında ilk defa sigortalı olacak bir vatandaşımız, 7 100 gün üzerinden 
emekli olacaktır. Yani, 2007 yılında sisteme giren vatandaşımızın 25 yılda emekli olduğunu kabul 
edersek, ancak 2030'hı yıllarda 7 100 gün üzerinden emekli olması söz konusudur. Yani, 2007 yılın
da, birdenbire, bu 7 000 günden 9 000 güne çıkmayacağız. Sadece 2007 yılında 100 gün ilave 
edilecek, her geçen yıl 100 gün ilave edilmek suretiyle, ancak 2027 yılında, Türkiye'de, bu 7 000 
gün olan prim ödeme gün sayısı 9 000 güne çıkacak. Yani, daha uzun bir açıklama getirmem 
gerekirse, 2027 yılında sisteme girmiş bir sigortalımız, ancak 2052 yılında emekli olduğu zaman, 
kendinden aranacak prim ödeme gün sayısı 9 000 gün olacaktır. Ha şunu kabul ederiz: Yani, 7 000 
gün de, 9 000 gün de özellikle kısmî çalışma süreleri açısından zor bir süredir. Bugün bile 7 000 
günü doldurmakta bu bahsettiğimiz vatandaşların durumu gerçekten zordur. Yani, bugünkü sistem
de bile bu vatandaşlarımızın emekli olmaları zordur. Onun için, sisteme, kısmî emeklilik dediğimiz, 
yani, 4 500 gün prim ödeme karşılığında mevcut emeklilik yaşlarına 3 yaş ilave etmek suretiyle 
ikinci bir alternatif emeklilik sistemi de getirilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, diğer önemli bir konu, aylık bağlama oranlannın bir disiplin içerisine getiril
mesi konusudur. Evet, aylık bağlama oranı itibariyle dünyada ve OECD ülkeleri içerisinde en yük
sek ülkelerden biriyiz. Bunu, zaman içerisinde düşürmeyi amaçlıyoruz. 2015 yılma kadar yüzde 2,5, 
2015 yılından sonra da, 2016 yılından itibaren yüzde 2 olarak uygulanmasını yasamız öngörmek
tedir. Bunun karşılığında deniliyor ki: Madem aylık bağlama oranlan düştü, otomatik olarak, emek
lilik aylıklarında da, işte, 2015 yılında, 2017 yılında, 2020 yılında düşüş olacaktır. Bu, gerçeği 
tamamen yansıtmamaktadır. Şöyle yansıtmamaktadır: Emekli aylıklarında önemli olan, çalışırken 
almış olduğunuz ücret ve çalışma süresidir. Eğer, ücret düzeyiniz yüksekse ve çalışma süreniz faz
laysa, size bağlanacak emekli aylığı da o oranda yüksek olur. Bugün her şeyi sabit varsayarsak, enf
lasyon, diğer parametreleri sabit varsayarsak, 25 yıl üzerinden emekli olacaksa, bu, yüzde 3'ten yüz
de 2,5'e düşmesinin matematiksel karşılığı bir düşüşü beraberinde getirir; ama, inşallah, hepimiz 
yaşayıp göreceğiz, zaman içerisinde gerek prim matrahlarının artmış olması gerek çalışma süresinin 
uzamış olması gerekse ücretlerin çalışırken reel bölümünün artmış olmasından dolayı, satın alma 
gücü itibariyle emekli aylıklarında bir düşüş olmayacağı kanaatindeyiz. Bundan etkilenen bazı mes
lek mensuplarını da korumak için, bazı yasal düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. İşte, hâkim ve sav
cılarımıza yapacağımız düzenlemenin altında bu yatmaktadır; çünkü, hâkim ve savcılarımızın 
çalışırken aylıklarının artışı ancak birinci sınıfa geldikten sonra çok hızlı bir şekilde yükseldiği için, 
onlara, bu anlamda bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur. 

Genel sağlık sigortasına ilişkin bazı hususlar dile getirildi. 18 yaşından küçük çocuklardan, iş
te, hastaneye yattıktan sonra, hastaneden çıkarken para alınacak filan diye burada değerli görüşler 
dile getirildi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, genel sağlık sigortası, 18 yaşından küçük çocukları büyük bir 
güvence altına alıyor. Bugünkü sistemimizden farklı olarak, anne ve babasının herhangi bir sosyal 
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güvenlik sistemine bağb olup olmadığına bakmaksınız, bağlı olsalar bile sisteme borçlan olup ol
mamasına bakmaksızın bu çocukların butun tedavilerini genel sağlık sigortası karşılayacaktır. Bu, 
gerçekten, çocuklarımız adına çok önemli bir güvencedir. 

Onun dışında, hastaneden çıkarken... Yatarak tedavilerde herhangi bir katkı payı alınmadığı 
için, bu konuda söylenenlerin gerçeği yansıtmadığım bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Yeni sistemimiz sadece iki konuda fark alınmasını öngörüyor; genel sağlık sigortası. 

Birincisi, otelcilik hizmetleri. Sigortalımız derse ki, ben, tek kişilik odada, şu standartları olan 
bir odada kalmak istiyorum. O zaman diyoruz ki; Hayır, benim belirlediğimiz bir ortalama standar
dım var, bunun üzerindeki standardın farkını sen vereceksin. 

İkincisi, öğretim üyesi farkı dediğimiz, şu profesöre, şu bocaya ben ameliyat olmak istiyorum 
diyorsa -ki, bugünkü sistemde de var böyle bir fark alınmasını öngören- onun farkım da sigortalının 
vermesi gerekir diye, bunu, sisteme koyduk. Bunun dışında herhangi bir fark alınması, herhangi bir 
fark istenmesi söz konusu olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlanm, genel sağlık sigortası. Sayın özcan'ın da irade ettiği gibi, gerçekten, kap
sam itibariyle çok geniş bir sigortadır; hem kendi vatandaşlarımız] hem ülkemizde bulunan yaban
cıları kapsama alan bir geniş kapsam söz konusudur. Ayrıca, sunmuş olduğu tedavi hizmetleri 
acısından da çok geniş bir sağlık teminat paketi bulunmaktadır, 

Zaten, Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece, genel sağlık sigortasının tek bir maddesini geriye 
göndermiştir; o da, 18 ve 45 yaş arasındaki sigortalıların diş protez bedellerinin ödenip öden
meyeceği konusudur. Bütün dünyada bütün sosyal güvenlik kuruluşları bu diş protezleri konusun
da çok hassastır. Birçok ülkede bu protez konusu kapsam dışıdır veyahut da en az yüzde 50'si sigor
talının kendisinden alınmaktadır; çünkü, bu, çok pahalı bir tedavi yöntemidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; özü itibariyle, geri gönderilen veyahut da değerli 
muhalefet milletvekillerimiz tarafından dile getirilen itiraz konusu maddelerin bir elin parmaklan 
kadar az olduğu görülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) -

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bunlardan biri de, evet, ülke büyümektedir, ekonomi büyümektedir. Bu büyümeden emek

limize de bir payın yansıtılması gerekir. Dolayısıyla, emekli aylıklannın artışında sadece TÜFE'nin 
değil refah payının da öngörülmesi gerekir dîye bir görüş var. Bunu hükümetlerin her zaman yap
ma imkânları var değerli arkadaşlanm. Biz, 2002 yılı ile 2005 yılı arasında sadece TÜFE'ye bağlı 
kalsaydık, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 56 katrilyon lira vermemiz gerekiyordu; ama, 
Hükümetimiz, bu TÜFE artışını az gördüğü için, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 12 milyar YTL, es
ki ifadesiyle 12 katrilyon lira daha fazla vererek, 56 yerine 68 katrilyon lira ödeme yapmıştır üç yıl 
içerisinde. 

"Efendim, mili! gelir yükselmedi" dediler, izninizle bunu da okuyup sözlerimi tamam
layacağım. 

2002 yılında hükümete geldiğimizde, kişi başına mîllî gelir 2 622 dolar, 2005 yılında değerli 
arkadaşlanm, 5 016 dolar. Peki, emeklilerimize bu nasıl yansımış; hükümete geldiğimizde, en 
düşük, 1 869 dolar olan millî gelir 4 000 dolara ulaşmış SSK'mn en düşük alan emeklisinde. 2 102 
dolar düşen ortalama ücret ise 4 462 dolara ulaşmış. En yüksekteyse, 2002 yılında 3 600 dolardan 
almış olduğumuz miktar 11 000 dolara ulaşmış. Bağ-Kurda ise 1 833 dolar olan ortalama aylık, 
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dolar bazında 4 347 dolara ulaşmış. Emekli Sandığında ise, ortalama 4 122 dolar olan miktar 5 618 
dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu, büyümeden ve refah payından da emeklimizin almış olduğu mik
tarları ve yansımayı göstermektedir. 

Tabii, gönlümüz arzu eder ki, emeklimize daha fazla imkân tanıyabilelim; ama, bu, ülkenin 
genel ekonomik yapısıyla ve büyüme potansiyeliyle ilgili bir durumdur. Türk ekonomisinin geçmiş
te kaydettiği bu büyüme performansı devam ettiği sürece, Türkiye'deki her kesim bu refah payın
dan kısmetini ve payını alacaktır. Yeter ki, ülkemizde sağlanmış olan ekonomik istikrar bozulmasın, 
siyasal istikrar bozulmasın. 

Bu duygular içerisinde, İlginiz ve dikkatiniz İçin çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kişisel söz istemlerini karşılamaya sıra geldi. 
Burada bir konu var. 
Söz talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: İrfan Rıza Yazıcıoğlu, Diyar

bakır Milletvekili; Faruk Koca, Ankara Milletvekili; Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; Meh
met Eraslan, Hatay Milletvekili; Tevfik Akbak, Çankırı Milletvekili; inci Özdemir, istanbul Millet
vekili. 

tik dört arkadaşımız aynı anda söz İsteminde bulundular. O nedenle, şimdi, onları tekrar 
okuyacağım, burada olanlan, olmayanlan saptayacağım. Eğer, olanlar iki kişiyse, kura çekmeye 
gerek kalmayacak, ama, İkiden fazlaysa, kura çekeceğiz. 

trfan Rıza Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Faruk Koca?.. Yok. 
O zaman, Ümmet Kandoğan ve Mehmet Eraslan... 
Mehmet Eraslan da yok. 
Ümmet Kandoğan burada. 
Ümmet Kandoğan'ın söz hakkı doğdu sayılır, kura çekmeye gerek yok. 
tik söz hakkı Ümmet Kandoğan'ın olacak; yalnız daha sonra size söz vereceğim. 
5 dakika birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.04 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.14 

BAŞKAN: Başkanvekilİ Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1189 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII.- KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1206) (S. Sayısı: 1189) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Şimdi, kanunun tümü üzerinde, şahıslan adına konuşmada aradan önce dört arkadaşımız vardı 

aynı anda müracaat eden; onlan okuduk. Bekleyen derviş muradına ermiş misali, Saym Ümmet 
Kandoğan vardı sadece burada ve söz sırası şimdi, bekleyen dervişte. 

Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Saym Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkındaki düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım. Yal
nız, bu açıklamalara geçmeden önce, Saym Cumhurbaşkanımızın tam 11 sayfalık bir geri gönderme 
gerekçesi var. Şimdiye kadar hemen hemen hiç görülmedik ölçüde, tam 11 sayfalık bir gerekçe. 

Şimdi, bu geri gönderme gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunurken -Sayın Baş
kanımın da dikkatini çekmek istiyorum- ilgili Divan Kâtibi, o gün burada bulunan Divan Kâtibi, bu 
11 sayfanın çok olduğunu düşünerek, bazı bölümleri atlayarak okudu. (AK Parti sıralarından "Ne 
biliyorsun" sesi) 

Ben biliyorum Sayın Milletvekili. Yani, bir şey söylüyorsam, burada elimde belge var, kayıtlar 
da var, kasetler de var. Sayın Başkanım, bu konuyu inceler, araştınr; böyle olmadığı, doğruysa, ben 
de gelirim, buradan o ilgili Divan Kâtibinden özür dilerim. Sayfa da veriyorum; 14 üncü sayfanın, 
4 üncü, 4 numaralı bendin, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkraları okunmadı burada. 
Efendim, 15 inci sayfada bir bölüm atlandı. Yani, Saym Cumhurbaşkanının bu kadar uzun gerek
çeli geri göndermesi, çok nadir, ender görülen bir husus ki. Dîvan Kâtibi bile 11 sayfayı okumakta 
zorlandı. Şimdi, bunu bu şekilde... 

BAŞKAN - Bir dakika Ümmet Bey... Şu anda görev alan Divan Kâtibi arkadaştan mı kas
tediyorsunuz? 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, bu ilk okunduğu gün, Cumhurbaşkanımız tarafın
dan geri gönderme tezkeresi burada okunduğunda, ilgili Divan Kâtibi arkadaşımızın okuması, at
layarak bir okuma olmuştur; onu da dikkatlerinize sunmak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Ona bakarız; fakat, bilin ki, gerekçe tümüyle tutanaklarda yer alıyor. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi, tümüyle tutanaklarda yer alıyor... Ben, kasetlerin 
dinlenmesini istiyorum Sayın Başkanım, tutanaklarda olabilir. Tutanaklarda olabilir, ama, kasetin 
dinlenmesi lazım doğru neticeye ulaşabilmek için. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu kanunla ilgili olarak, tasarıyla ilgili olarak Sayın Bakanımız 
bir konuşma yaptılar ve Bakanımız konuşmasının son bölümünde eline verilen bir metni okudu. 
Şimdi, o metinde Türkiye'deki kişi başına düşen gelirin 2002 yılında 2 622, şimdi 5 000 dolarlar ol
duğunu, dolayısıyla, milletin gelir seviyesinde 2 katına yakın bir artış, kişi basma düşen gelir 
seviyesinde artış olduğunu ifade etti. Şimdi, ben Sayın Bakanıma buradan sormak istiyorum: Bu 
hazırlanan metin, dolar 1,300 iken; ama, Sayın Bakanım, şimdi bugünkü dolar kuru üzerinden bir 
hesaplama yaparsanız, bu hesabın ne kadar yanlış olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sizi 
yanıltmışlar Sayın Bakanım. Şu anki kâğıt üzerindeki kişi başına düşen gelir 4 350 dolarlar 
seviyesindedir. Ha, şimdi, dolar kuru biraz daha yükselecek olursa, bu rakamların daha da aşağılara 
geleceğini göreceksiniz. Biz, hep şunu söylüyorduk: Bu artış ve eksilişler kâğıt üzerinde, dolar 
kurunun Türkiye'de Türk Lirası karşısında değer kaybetmiş olmasından, bir başka anlatımla, Türk 
parasının aşın değerlenmiş olmasından dolayı, siz, milli geliri Türk Lirasından hesaplıyorsunuz, 
daha sonra onu düşük dolar kuruna bölüyorsunuz, 70 000 000'a böldüğünüzde, karşınıza o rakam 
çıkıyor; kâğıt üzerindeydi o rakam; bugün, o rakam 4 350 dolarlar seviyesinde. Eğer, dolar 200-300 
lira daha artacak olursa, o rakamların 4 000 doların altına geldiğini göreceksiniz Sayın Bakanım. 

Onun İçin, kürsülere çıkıp, grup toplantılarında çıkıp, basının önüne çıkıp "kişi basma düşen 
Türkiye'deki milli gelir 5 000 dolar olmuştur" derseniz, bunun yanlış olduğu, işte, bir... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sene sonunu bekle, sene sonunu!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - . . .yüzde 15'lik devalüasyonla kendiliğinden ortaya çıkar. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) • Ne kadar çok konuşuyorsun. Sene sonunu bekle!.. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Öksüz... Sayın Öksüz, ben kaç kez... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sene sonunu bekle!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ya, sene sonunda doların nerede olacağını biliyor 

musun? 
BAŞKAN - Siz de Genel Kurula hitap edin. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sene sonunda ne olacağını sen ne biliyorsun?!. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Doların hangi seviyede olacağını biliyor musun Sayın 

öksüz? 
BAŞKAN - Siz, buyurun, Genel Kurula hitap edin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Peki, sene sonunda, sene sonunda dolar 2 000 lira olur

sa, o sene millî gelirin kaça ineceğini biliyor musun?! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sen, sene sonunu bekleyeceksin... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Yani, kâğıt üzerinde hesaplamalarla, millî gelir şu 

seviyeye İndi, bu seviyeye çıkü meselesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Böyle düşünürseniz, yan
lış neticelere ulaşırsınız, üzülürsünüz, hayal kırıklığına uğrarsınız. 

Peki ne oldu da, şimdi, ben, size soruyorum Öksüz: Bir ay önce diyordunuz ki 5 008 dolar, şim
di, 4 400 dolar. Ne oldu peki?! 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sene sonunu bekleyeceksin, sene sonunu!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ne oldu anlatsana bana; gel o zaman, burada, bunu söyle. 
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BAŞKAN - Bu, usulden değil arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - 4 400 dolara düşmesinin altında yatan sebepleri anlatın. 
BAŞKAN - Siz müdahale etmeyin, Hatip de Genel Kurula hitap etsin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, onun için, değerli milletvekilleri, Türkiye'deki 

ekonomik gerçekleri gözünüzün önüne alıp, konuşmalarınızı öyle yapacaksınız. 
Biz diyorduk ki, dolar kuru, dolayısıyla Türk parası, dolar karşısında aşağı yukarı yüzde 50 

değerlenmiştir ve yüzde 50 değerlenmiş olmasından dolayı da, Türkiye bir ithalat cenneti olmuştur. 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 59'lar seviyesine düşmüştür. Devraldığınız Türkiye'de, ih
racatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,5 idi. Bugün gelinen noktada, bu oran, yüzde 59,5'e düş
müştür. Yani, gelinen noktada, ithalatla ihracat arasındaki makas açılmıştır. Ara malı ithalatı 80 mil
yar dolar olmuştur. Ara malı ithalatının bu kadar büyük rakamlara ulaşmasından dolayı da, Tür
kiye'deki KOBrler, Türkiye'deki şirketler, Türkiye'deki tekstilciler kan ağlamaktadır diyorduk ve 
bunlar hepsi gerçekleşti. Siz, benim KOBt'min üreteceği ara malını, benim tekstilcimin üreteceği 
ara malını, ucuz ithalat cenneti yaptığınız ülkemize yurt dışından, Çin'den, Hindistan'dan, Pakis
tan'dan ithalat yaparsanız, Denizli'deki, Kahramanmaraş'taki, Gaziantep'teki KOBt'lerimiz, tekstil
cilerimiz, küçük esnafımız kepenk kapatır ve Türkiye'deki yatırımcılar yurt dışına gider. 

Dün, burada söyledim: Şimdi, tekstilciler Mısır'a gidiyor, Mısır'a gidiyor değerli milletvekil
leri, Suriye'ye gidiyor, Romanya'ya, Bulgaristan'a gidiyor. Geliniz, bunun önünü keselim. 

O bakımdan, Sayın Bakanım, lütfen, bu tür bilgileri, bu tür rakamları, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin huzurunda söylerken, ne olur, bunların gerçek rakamlar olması noktasında daha duyarlı 
olmanız gerektiği inancımı bir kez daha irade etmek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Bakanımız, geçen konuşmalarında dediler ki: "Bir risk aldık" yani, Sayın Cum
hurbaşkanımız bu kanunu geri göndermeden burada görüştüğümüzde, burada geldi dediler ki: "Bir 
risk aldık." Şimdi, Sayın Bakanımız bugün çıktı, hiç risk almaktan bahsetmedi; her şey güllük gülis
tanlık, son derece mükemmel. Bu getirilen kanun tasansıyla, işçi, memur, Bağ-Kurlu hiçbir kayba 
uğramayacak, her şey güllük gülistanlık. O zaman, geçenki konuşmanızda, Sayın Bakanım, niçin 
"risk aldık" dediniz, niçin?! Bir risk varsa ortada, demek ki, birilerinin canını acıtacak bir şeyler var
dır; ama, bugün, bambaşka şeyler söylediniz. 

Bir de şurası çok enteresan: Sayın Bakanımız diyor ki, İktidar Partisi milletvekilleri de aynı 
şeyi söylüyorlar: 2030'da, 2040'da, 2050'de, yani, uzun vadeye... Yani, şimdilik, şimdi bir şey yok. 
2030, 2040,2050'de kim ölür, kim kalır, o gün Türkiye'nin durumu ne olur... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Öyle yapılmadığı için Türkiye bu hale geldi... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Çelik, bak, oradan, şimdi sana geldi sıra, şimdi sıra 

sana geldi Çelik, bak... Söylemeyecektim, söylemeyecektim... Bak... 
BAŞKAN-Bu usul... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkan, müsaade ederseniz... Şimdi, Sayın 

Çelik... Sayın Çelik, o telefonu da bir kapat!.. O telefonu da bir kapat da, bak, sana bir şey söy
leyeceğim. Sayın Çelik... 

BAŞKAN - Tek tek milletvekilleriyle değil, Genel Kurula hitap edin. 
Siz de müdahale etmeyin arkadaşlar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Çelik, oradan itiraz ediyor: "İşte, öyle ol

duğu için bu memleket bu hale geldi..." Şimdi, Sayın Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde... 
Şöyle, yüzünü de göreyim Sayın Çelik... Şimdi, Türkiye Büyük... 

MURAT YILDIRIM (Çorum) - Bırak yahu cevap vermeyi!.. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Beyler, çok önemli, çok önemli... Hayır, oradan bana laf 
atarken gayet iyi, memnunsunuz, sıra cevaba geldi mi niye rahatsız oluyorsunuz Çorum Millet
vekili, oradan? Niye rahatsız oluyorsun?.. Bak, ne demiş... 

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bakın, Sayın Çelik ne diyor, bakın, dinleyin... 
MUHARREM CANDAN (Konya) - Şuna bak yahu!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi, diyor ki Sayın Çelik: "Ülkemizde bir işadamı ol

sanız -bakana soruyor- 25-30 yaşındaki mi, yoksa, 55-60 yaşındaki bir elemanı mı işletmenizde is
tihdam edersiniz"; bir. îki, bakın, burası çok önemli "yasam standardı 50-55 yasında..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM CANDAN (Konya) - Açmayın Başkan sesini!.. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi, diyor ki Sayın Çelik: "Yaşam standardı 50-55 

yaşında emekliliği gerekli kılarken, 58-60 üzerinde neden ısrar ediyorsunuz?" Bu, Sayın Çelikln... 
Sayın Çelik'İn... 

NİYAZİ PAKYÜREK (Bursa) - Ne zaman söylemiş?.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Çelik'in Mecliste yapmış olduğu, bu kanun 

görüşülürken Bakana sorduğu soru; diyor ki: "50-55 yaşında emekliliği gerekliyken, Türkiye şart
lan bunu gerekli kılarken, niçin 58-60'ın üzerinde ısrar ediyorsunuz?" Sayın Çelik, şimdi, aynı 
görüşte misiniz?! Bu sözlerinizin arkasında mısınız? Gelip, aym sözleri, burada tekrar edebilir 
misiniz?! 

Şimdi, burada konuşan hatiplerimiz dediler ki: "Geçmişte, Doğru Yol Partisi döneminde, 
Anavatan döneminde, işte, bundan daha ağır şartlar taşıyan kanunlar gelmiştir. Şimdi, geçmişte 
yapılan yanlışlığa hiçbirimiz sahip çıkamayız. Bu yanlışlık, geçmiş dönemde, şu anda benim Par
tim tarafından da yapılmışsa, ben, onun yanlış olduğunu, bu kürsüden, açıkça dile getiririm. Evet, 
Türkiye'de, 38-40 yaş emeklilik yanlıştı. Bu yanlışı hiçbir kimsenin savunmaması gerekir; ben de 
savunmuyorum, tam tersine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN • Ümmet Bey, toparlayalım lütfen, çok aştınız süreyi. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sadece 1 dakika oldu Sayın Başkanım. Allahaşkına, 

sadece t dakika fazladan konuşuyorum. 
BAŞKAN - 2 dakikayı geçti. 
ÜMMET KANDOGAN ( Devamla) - Sayın Başkanım, yani... 
Şimdi, bakınız, daha sırada var: Salih Kapusuz*u arıyor gözlerim, Salih Kapusuz da neler söy

lüyor, o da burada. Sayın Abdullah Gül, Başbakan Yardımcımız, işte burada. Sayın Abdüllatif 
Şener, bu kanun tasarısının altında imzası var, bakınız ne diyor Sayın Abdüllatif Şener... 

NİYAZİ PAKYÜREK (Bursa) - Biz biliyoruz... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bilmiyorsunuz, hayır bilmiyorsunuz; bir öğrenelim şim

di, bakın ne diyor: "Bu düzenleme Türkiye'nin koşullarına uygun değildir. Doğrudan doğruya 
mezarda emekliliği düzenliyorsunuz." Allahaşkına, bunu söyleyen, Başbakan Yardımcımız Abdül
latif Şener. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
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Yani, söylediği söz "mezarda emekliliği düzenliyorsunuz'' diyor. Ben bugün öyle bir şey söy
lemiyorum. Bakınız, ben öyle bir şey söylemiyorum. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Dün dündür, bugün bugündür!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Dün dündür, bugün bugündür" diyor bir milletvekilimiz. 

Dün dündür, bugün bugündürse, o zaman, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Çelik, Sayı» Kapusuz, 
Sayın Gül, Sayın Mahfuz Güler -hepsi burada konuşmuşlar- gelirler; biz o gün yanlış yaptık, yan
lış düşünmüşüz, o gün sadece muhalefet etmek düşüncesiyle bu düşünceleri dile getirmişiz, biz piş
manız, özür diliyoruz halkımızdan derler, ben de onlan, buradan, gönülden alkışlarım. 

Sayın Başkanım, müsamahanız için teşekkür ediyorum. 
Kanunla ilgili o kadar çok söyleyecek şeyler var; ama, bölümler üzerinde konuşma hakkım 

gelirse onlan da dile getirmeye çalışacağım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
METtN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Milletin önü açıldı!.. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Saym Ümmet Kandoğan'ın Cumhurbaşkanlığı gerekçesiy

le ilgili söylediği konu ciddî bir konu. Onu biz Divan olarak İnceleyeceğiz ve gereğini yapacağız. 
Şimdi, soru-yanıt bölümüne geçmeden önce, birleşime saat 19.00'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.29 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.13 
BAŞKAN: Başkanveklli Ali DtNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

1189 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1206) (S. Sayısı: 1189) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Soru-yanıt bölümünde kalmışlık. 
İbrahim Özdoğan, buyurun, sorunuzu sorun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanımıza bir iki soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanının bu yasa tasarısını gönderme gerekçesinin bir paragrafında şöyle 

diyor: "Yasanın geçici 2 nci maddesinde, çalışanlann 01.01.2007 gününe kadar sosyal güvenlik 
kurumlarına bağlı geçen süreleri için yaşlılık aylıklarının eski kurallara, bu günden sonraki 
sürelerine ilişkin yaşlılık aylıklarının yasa kurallarına göre hesap edilerek her iki tutana toplamının 
yaşlılık aylığını oluşturacağı belirtilmiştir ki, bu konunun, özellikle aynı görevde çalışmış ve çalış
makta olanların emekli aylıktan İle ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıktan arasında fark oluşturacağı, 
bu farkın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve adaletsizlik yaratacağı açıktır." Yine bu yasa tasansımn 
bir yerindeki gerekçesinde ve Sayın Cumhurbaşkanının gönderme gerekçelerinde şu ibareler var: 

"Madde gerekçesinde belirtildiği gibi, sosyal devlet, çalışan, ancak, çalışması karşılığı elde et
tiği ürünle mutlu olabilmek için tasarladığı maddî ve manevî değerlere ulaşamayan kişilere yardım
cı olmayı ilke edinen devlettir. 

Sosyal devlet, bireyin huzur ve gönencini gerçekleştiren ve güvenceye alan, kişi ve toplum 
arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, çalışanların İnsanca 
yaşaması ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve mail Önlemleri 
alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve ulusal gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını 
sağlayıcı önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmeye kendini yükümlü 
sayan, hukuka bağlı devlettir." 

BAŞKAN - Soruyu sorun. 
İBRAHİM ÖZDOGAN (Erzurum) - "Devletin 'sosyal' niteliği, aktüeryal denge ile sosyal dev

let ilkesi arasında uyum sağlanmasını; sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan açıkların, başka bir 
deyişle sosyal güvenlik yükünün gerektiğinde devletçe karşılanmasını zorunlu kılar. 

Ayrıca, hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması da, toplumda sosyal güvenliğin, sos
yal gönencin ve sosyal adaletin sağlanmasıyla gerçekleştirilebiimektedir." 

BAŞKAN - Sayın özdoğan, bunlar tutanakta var; sorunuzu sorun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Hemen soruyorum Sayın Başkanım. 
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Bu İbareler karşısında Sayın Bakanıma soruyorum: Acaba, ne kadar, sosyal devlet anlayışı, bu 
getirilen yasa tasarısıyla sağlanacaktır? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

Diğer bir sorum: Mevcut sistemde, 18 yaş altı oran yüzde kaçtır ve bu yasa tasarısı yasa haline 
geldikten sonra 18 yaşın altındaki kesim yüzde kaç olacaktır? Bunu soruyorum. 

Ayrıca, Sayın Bakanım konuşurken dediler ki, II 000 000 yeşilkartlı vardır. Bu, diğer bir 
sorum: Acaba, 11 000 000 yeşilkartlı olması, hakikaten sefaletin ve fakrûzaruretin bir göstergesi 
değil midir? Bunu sormak istiyorum. 

Aynyeten, Sayın Bakan bir şey daha dediler... 
BAŞKAN - özetleyin. 
İBRAHİM ÖZDOöAN (Erzurum) - ...ve Sayın AK Parti milletvekili de aynı şeyi söylediler: 

"IMF dayatması değildir bu yasa tasarısı." O zaman, IMF dayatması değildiyse, Hükümetiniz dört 
yıla yakındır vazife yapmaktadır; baştan niye bu yasa tasansım getirmediniz? Bir de bunu sormak 
istiyorum ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. 
Sayın Ahmet Işık... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
öncelikle, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar borçlannın yeniden yapılandırılmasından dolayı, 

Hükümetin bir aylık uzatmasından dolayı, Sayın Bakanım, teşekkür ediyoruz, büyük rahatlatma 
getirmiştir. 

Benim, çok kısa iki sorum olacak. Bunlardan bir tanesi, malul olanlar 1 800 gün çalışmış ol
salar dahi, tasarıya göre emekli olabilecekler, fakat, alacaktan maaşlar kaç gün üzerinden olacak? 
Yani, malul oldukları gün sayısından mı, yoksa normal çalışma şartlarından mı olacaklar? 

Diğer, son sorum ise, sağlık sigortasında Bağ-Kurda 240 gün, SSK'da 90 gün süreyle prim 
ödemek suretiyle sağlık sigortasından faydalanılmaktadır, halihazır sistemde. Tasarıyla sürede 
değişiklik var mıdır? 

Bir de, iş kazası, bulaşıcı hastalık ve buna benzer aciliyet kesbeden hallerde süre kıstası 
aranacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Saym Başkanım. 
Önce, izin verirseniz, Sayın Işık'ın sorularından başlamak istiyorum. 
Sağlık sigortasında, Bağ-Kurda 240 ve diğerlerinde 90 gün prim ödeme zorunluluğu, yeni 

taşanınızda 30 güne düşürülmüş bulunmaktadır. Bu, sigortalılarımız açısından önemli bir geliş
medir, kofaylaştuıcı bir hükümdür. 

Malullük konusunda, dediğiniz gibi, 1 800 gün üzerinden... Evet, yani, bu 9 000 günü doldur-
masa bile, malulen emekliliklerde, 9 000 gün üzerinden bu vatandaşlarımız emekli olacaklardır, on
lar lehine de bir düzenleme söz konusudur. 

Sayın Özdoğan'ın sormuş olduğu sorulan da şöyle cevaplandırmak istiyorum: Niye bu kadar 
gecikti, üçbuçuk yıldır tasan gündeme gelmedi diye... Takdir edersiniz ki, tasannın bir hazırlık 
aşaması gerekiyordu. Diğer taraftan, sosyal taraflarla bunu tartışmamız ve olabildiğince bir 
mutabakat sağlamamız gerekiyordu. Yine, kamunun kendi içinde, ilgili bakanlıklar arasında da bir 
uzlaşmanın olması gerekiyordu. Bütün bunlar, tabiî, bir zamana mal oldu; dolayısıyla, ancak bu 
dönemde bu tasarıları Meclise getirme imkânına sahip olduk. 
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Yeşilkart sayısının fazla olması, elbette hepimizin düşünmesi gereken bir konudur, ancak, bunu 
derken, tabiî, buna ihtiyaç duyan, sağlık konusunda devletin şefkatine, devletin adaletine ihtiyaç 
duyan insanları da bu yardımdan yoksun bırakamayız. Eğer istismar varsa, kamuya düşen, siyasî 
otoriteye düşen, bu istismarları önlemek ve gerçek yeşilkart sahiplerine bunu vermek olmalıdır. 

Yeni sistemde yeşilkart uygulamasını kaldıracağız. Yani, vatandaşlarımız arasında, artık, böy
le, yeşilkartlı, mavi kartlı gibi bir ayırımcılığa son veriyoruz. Kıstasımız sadece şu olacak: Belli bir 
gelir düzeyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecektir. Bu 
ödenecek miktar da yüzde 12,5'tir. Bunun için, vatandaşlarımızın gelirleri güncel olarak takip 
edilecektir. Bu, aynı zamanda, bize kayıtdışılığı önleme konusunda da önemli bir imkân getirecek
tir, çünkü, kimlerin geliri bu eşik değerin altında olacak, kimlerin gelirindeki değişmeler bu değer
lerin üzerine çıktı, herhangi bir ticarî fâaliyeti var mı, ekonomik faaliyeti var mı; bütün bunları iz
leme imkânına sahip olacağız ve hepimizin şikâyet ettiği kayıtdışı istihdamı ve kayıtdışıyı önleme 
konusunda bu sosyal güvenlik reformu önemli bir enstrüman olarak elimizde bulunacaktır. 

Zamanım var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN • Var; toplam süremiz 20 dakika; daha 10 dakikayı bulmadı. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Peki. 
Evet, ne kadar sosyal devlet oluyoruz veyahut da ne kadar sosyal devletin gereklerini yerine 

getiriyoruz noktasına gelince: 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik sistemi genelde bir sosyal korumayı amaçlamaktadır. 
Yani, insanlarımızın yaşlılık, hastalık ve yoksulluk risklerini tümüyle karşılamak için sosyal güven
lik reformunu hazırladık. Şu ana kadar Parlamentomuzun gündemine gelen, genel sağlık sigortası 
ve emeklilik sigortasıdır. Bunun üçüncü bir ayağı var primsiz ödemeler dediğimiz. Sosyal yardım
lar içeren, yani, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları zaman sosyal yardım yapmayı 
öngören, sosyal yardımlara ilişkin bir taslağımız var. Bu henüz Bakanlığımızda. Özerinde 
çalışıyoruz. Bunu olgunlaştırdığımız zaman bunu da huzurlarınıza takdim edeceğiz. 

Bütün bunlarla birlikte amacımız sudur: Dünyadaki değişmelerin, küreselleşmenin getirmiş ol
duğu olumsuz etkilerden toplumumuz ve vatandaşlarımızı korumak için güçlü bir sosyal koruma 
sistemine İhtiyacımız var. Bugünkü sosyal güvenlik sistemimiz, sosyal koruma sistemlerimiz bu 
gelen dalgayı karşılayacak güçte değil; fınansal boyutuyla değil, kapsamı itibariyle değil, sunmuş 
olduğu hizmetlerin ayırımcı olması, standart farklılığı olması dolayısıyla değil. 

Bu (asanların özünde şu var değerli arkadaşlarım: Hem genel sağlık sigortasında hem de emek
lilik sigortasında eşitlik getiriyoruz. Yani, vatandaşlarımızın statülerine göre değil, sadece vatandaş 
olmaları hasebiyle bak ettikleri hizmetlerin sunulmasını ve bu hizmetler sunulurken vatandaş
larımızın bn hizmetlere eşit ve adil bir şekilde ulaşmalarım arzu ediyoruz. 

Bütün uğraşmalarımıza rağmen, bugünkü sistemde hâla vatandaşlarımızın bazı sağlık kuruluş
larına gidemediği hepinizin malumudur. Yeni sistemde, statüsü ne olursa olsun, ister kentte ister kır
da otursun, bütün vatandaşlarımızın, sağlık hizmetlerinde, hastane seçme, hekim seçme konusunda 
bir hürriyetleri olacak; sistemin tarif ettiği, tanımladığı çerçeve içerisinde istediği hastaneye ve is
tediği hekime gitme imkânına sahip olacaktır. 

Emeklilik sisteminde de memur emeklisi farklı, Bağ-Kur emeklisi farklı, SSK emeklisi farklı 
gibi farklılıklar ortadan kalkacak ve sistem, vatandaşlarımızın tüm çalışma hayatı boyunca kendi 
adlanna birikmiş olan tasaıruflan ve çalışma sürelerine bağlı olarak bir eşit emeklilik sistemi hayata 
geçirilecektir. Dolayısıyla, hem eşitlik açısından hem ulaşılabilirlik açısından sosyal devletin gerek
lerinin en ileri noktada yerine getirildiği iddiasmdayız. 

Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman, sosyal güvenlik reformumuzun, sigortalıları koruma 
açısından çok geniş bir çerçeve çizdiğini de görmekten memnuniyet duymaktayız. 
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Tabii, yasaları çıkarmakla bütün mesele bitmiyor, esas, belki de işimizin zorluğu bundan son
ra olacak. Bu yasanın tarif ettiği mekanizmaları kurmak, bilgi işlem sistemlerini kurmak, uy
gulamaları yerleştirmek, bundan sonraki işin önemli bir boyutudur; ama, sözün kısası, Türkiye'nin 
bir sosyal güvenlik reformu yapma mecburiyetiyle karşı karşıya olduğudur. Zaten bunu hiç kimse 
inkâr etmiyor, herkes bir sosyal güvenlik reformu yapılsın istiyor; ama, bunun yapılma şeklinde 
farklılıklar var. Biz, bu reformu benimseyenlere, bu reformu savunanlara şunu diyoruz: Sadece bu 
günü değil, ülkenin yirmi yıl, otuz yıl sonrasını da düşünerek bu reformu değerlendirin ve bunu 
değerlendirirken de asla popülizme kaçmadan bu sosyal güvenlik sisteminin gerçekleriyle hareket 
edelim ve zamanımızı boşa harcamayalım, ülkemizin geleceğinden de haksız bir şekilde herhangi 
bir tUketime girmeyelim diyoruz. Bizim sosyal güvenlik reformunu yaparken temel yaklaşımımız, 
temel felsefemiz bunlar olmuştur. 

Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bolum 1 ilâ 13 üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyen. Anavatan Partisi Grubu adına Ömer Abuşoğlu, Gaziantep 

Milletvekili. 
Buyurun Sayın Abuşoğlu. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) -'Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan tasan Türkiye için Önceliği haiz ve oldukça da önemli bir tasan. Çünkü, 

sosyal güvenlik sistemini bir bütün olarak yeniden ele alıp yeni sistemi kökünden etkileyen ve 
değiştiren yeni birtakım düzenlemeleri içermektedir. Bu yönüyle, Türkiye için ihtiyaç duyulan ve 
olması gereken bir tasan görünümündedir. Çünkü, mevcut sosyal güvenlik sistemimiz birtakım çar-
pıklıklan ve yanlışlıklan içermektedir. Gönül ister ki sistemde bir yenileşmeyi, topyekun yeni bir 
düzenlemeyi getiren tasarının da tüm bu yanlışlıklan ortadan kaldıracak, bertaraf edecek ve sistemi 
kendi İçerisinde yeniden rasyonel hale getirebilecek bir tasan görüşülüyor olsun; ama, bunu söy
lemekten bugün için mahrumuz. Mevcut üzerinde görüştüğümüz tasarı, bu yönüyle, mevcut sistem
deki aksaklıkların tümünü giderebilecek ve sistemi daha sonraki dönemlerde, gelecek yıllarda 
yeniden ikinci bir operasyona ihtiyaç hissetmeden, kalıcı halde sürdürmesini sağlayacak bir tasan 
olmaktan uzaktır. 

Nitekim, benden önceki sayın konuşmacılar da bahsettiler, 1999 yılında da, aynı İddiayla, sis
temi bir bütün olarak yenilemek ve sistemin ileriki yıllarda çalışır halde kalmasını sağlamak id
diasıyla bir reform tasarısı getirildi ve bu tasan da, o günün şartlarında, IMF çerçevesinde yapılan 
bir ekonomik istikrar programının bir parçasıydı, bir unsuruydu. Bugünkü tasan da, aynı şekilde, 
IMF destekli bir ekonomik istikrar programının bir parçası olarak, biraz da zorlamalı bir şekilde 
getiriliyor. Geçmişte, 1999 yılında gerçekleştirilen düzenleme ve yenileşme nasıl sisteme köklü 
çözüm getirmediyse, sistemin sorunlannı köklü ve kalıcı bir biçimde çözmediyse, bu tasan da, bun
dan somaki yıllarda karşımıza çıkacak problemleri köklü bir şekilde değiştirme gücüne sahip değil
dir; çünkü, tasan tek taraflıdır. 

Sosyal güvenlik sistemi dediğimiz zaman, bir, bunun harcama, gider tarafı vardır; bir de, sis
teme dahil olarak, sisteme dahil olanlardan elde edilen gelirler kısmı vardır. Mevcut sosyal güven
lik sistemimizin esas sıkması, esas problemi, aktüeryal denge dediğimiz dengenin, kendi içerisin-
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de, ne geçmiş yıllarda ne de bundan sonraki yıllarda dengeyi sağlayamayacak olmasıdır. Getirilen 
bu tasan bu dengeyi sağlama gücüne sahip mi? Şu anda, 2036 yılından sonra, iyileşmeye baş
layacağı yönünde iddia var. Bu iddia ancak şu gerçekler altında geçerli olabilir: Türkiye, bundan 
sonra 2036"ya kadar herhangi bir ekonomik kriz yaşamayacak, herhangi bir sosyal çalkantı, siyasî 
çalkantı dönemi yaşamayacak ve ekonomik şartlar da bugünkü çerçevede devam edecek olursa 
şayet, 2036 yılında iyileşme başlayabilecek; ama, bundan somaki otuz sene içerisinde, geçtiğimiz 
krizler benzeri, halen, şu gün de içinde yaşadığımız kriz benzeri krizler yaşanacak olursa, sistem
deki iyileşme 2036'nın çok daha ileriki dönemlerine doğru kayacaktır. 

Tasarının 2055 yılından sonra aktüeryal dengeyi tutturacağı ve sağlayacağı, sosyal güvenlik 
açıklarının tamamen ortadan kalkacağı, gayri safî millî hâsılaya oran olarak sıfırlanacağı iddiası var; 
bu İddia da aynı çerçevede geçerlidir. Benzer herhangi bir kriz yaşanmayacak olursa ve Türkiye'de, 
siyasî ve sosyal çalkantılar ekonomik hayatı, sosyal hayatı derinden etkileyecek birtakım gelişmeler 
yaşanmayacak olursa 205 5 yılı gerçekleşebilecek. Matematiksel anlamda kendi içerisinde tutarlı bir 
sistem içermektedir, sistem getirmektedir. Ancak, Türkiye'nin, gerçeklen, 2036 yılında ilk iyileş
menin ortaya çıkacağı zamana kadar beklemeye tahammülü var mıdır; böyle bir tahammülün ol
duğu söz konusu değildir. Sayın Bakan da açıkladı, bundan sonraki on yıl içerisinde sosyal güven
lik sisteminin açıklarından kaynaklanan, toplumun üzerine, bütçeye ve dolayısıyla bu toplumun 
üzerine ortaya çıkacak yük 250 milyar doların üzerinde, bugünkü hesaplarla 250 milyar doların 
üzerinde; yarının şartlan ne getirir, o bilinmez. Herhangi bir ekonomik kriz meydana gelip, istih
damda bir daralma meydana geldiği zaman, bu 250 milyar dolar çok daha yüksek boyutlara 
çıkacaktır. O bakımdan, mevcut sistem ve görüştüğümüz tasarı birbiriyle üst üste çakıştınldığı 
zaman, sosyal güvenlik sistemimizden kaynaklanan problemleri çözmeye yetecek bir sistem getir
memektedir; çünkü, sadece sistemin harcama kısımlannı, gider kısımlannı kısmaya matuf, gerek 
emeklilik yaşını ileriye itmek ve gerekse aylık bağlamalan, aylık bağlama oranlarını düşürmek nok
tasında birtakım hükümler getiriyor. Ayrıca, emekli olmak için gerekli olan prim ödeme gün sayışım 
da artırarak, harcamalan daha İleriki tarihlere ertelemiş oluyor, ama, Türkiye'deki sistemin temel 
problemi harcamalardan kaynaklanmıyor. Belki bir miktar harcamaların etkisi var sistemin çöküş 
içerisinde olmasında; ama, temel problem, sisteme yeni dahil olacak kişilerin, sisteme yeni kazan
dırılacak istihdamla beraber ortaya çıkacak gelişmelerin sistemi besleyebilir, sistemin kaynaklaruıı 
oluşturabilir bir büyüklüğe erişmemesinden kaynaklanıyor. 

Öyleyse yapılması gereken ve bu tasanda bizim görmemiz gereken esas unsur, gerek kayıt-
dışılığı Önleyici birtakım tedbirler gerekse de sisteme yeni girişleri teşvik edici birtakım hükümlerin 
de buraya derç edilmesi gerekirdi. Sadece buraya benzer hükümlerin derç edilmesi yeterli midir; 
hayır. Sisteme yeni girişleri teşvik etmek ve sigortalı sayısını artırmak üzere genel teşvik 
politikaları, istihdamı canlandırmaya, istihdamı artırmaya yönelik ilave birtakım tedbirler, bunlan 
uygularken aynı zamanda da kayıtdışüığı kayıt altına alabilecek birtakım uygulamaların da bu 
tasarıyla beraber aynı mahiyette ve aynı doğrultuda gündeme getirilmesi gerekirdi. 

Bu yönü dikkate alınmadığı için, tasarıyı yan taraflarından destekleyecek yeni birtakım ilave 
düzenlemelerin, başka alandaki yasal düzenlemelerin olmayışı, bu tasarının başarısını 2036'dan, 
2055ten çok daha uzun yıllara doğru itmektedir. Dolayısıyla, sistemin bugün içerisinde bulunduğu 
problem, gerek aktüeryal dengenin bozuk olması ve gerekse sistemin, artık, bir çöküş içerisinde ol
ması, bu tasarıyla çözülebilecek bir problem olmaktan uzaktır. Bu tasarının katkısı belli ölçüde ve 
daha uzun yıllar çerçevesinde ortaya çıkacaktır; ama, Türkiye'nin problemi, sistemi, bir an önce, 
kamuya ve topluma yük olmaktan çıkaracak bir şekilde yeniden düzenlemek ve ilave birtakım ted
birlerle, birtakım yeni taşanlarla, yeni sistem yaklaşımlarıyla desteklenmesi ve beslenmesi gerek
mektedir. Aksi takdirde, bu sene 23 katrilyonu biz bütçeden ödeyeceğiz transfer harcaması olarak, 
gelecek yıl aynı miktarda, belki de 25 milyar YTUye çıkan bir büyüklükte ilave katkı yapılacak ve 
önümüzdeki on yılda da, onbeş yılda da, benzer büyüklükte, hatta giderek büyüyen katkılar mutlak 
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surette yapılacaktır. Böylelikle, sosyal güvenlik sistemi içerisinde ortaya çıkan kriz, yirmibeş yıl 
daha bu milletin sırtına yük olmaya devam edecektir. 

Biz, bu transferleri, sistemi desteklemek ve beslemek üzere genel bütçeden yapıyoruz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) • Sayın Başkanım, 1-2 dakika müsaade ederseniz bitireceğim. 
Genel bütçeden bu transferleri yapmakla sistemin yükünü tüm topluma yayıyoruz. Elbette 

yayılacaktır, ama, bunu, mümkün olan en kısa zamanda, giderek, azar azar, topluma, yükünü, 
maliyetini hafifletecek birtakım tedbirleri de beraberinde almamız gerekiyor. Bunun için, mutlak 
surette, istihdamı teşvik yasasıyla sistemin desteklenmesi gerekir. 

Nedir istihdamı teşvik yasası; tasarının ilk görüşme döneminde Sayın Erkan Mumcu da bunu 
bu kürsüden açıkladı. Neydi bizim talebimiz, neydi Anavatan Partisinin bu noktadaki görüşü; genel 
bütçeden yapılan, sosyal güvenlik sistemine yapılan transferleri, destekleri doğrudan doğruya yap
mayalım, bir istihdam teşvik sistemi çerçevesinde, her yeni istihdam için işveren ve çalışanın 
üzerine düşen prim yükünün bir kısmını devlet alarak, sisteme böyle bir katkıyı gerçekleştirelim 
diye ifade etmişti. Biz hâlâ aynı görüşümüzde devam ediyoruz. Aynı görüşümüz, benzer yasalarla 
bu Mecliste yasalaştınlmadığı sürece, istihdam teşvik yasasıyla bu sistem desteklenmediği sürece, 
sistem, 2036'da iyileşmeye değil, belki 2050'den daha somaki dönemlerde iyileşmeye başlayacak
tır ve önümüzdeki on yılda tahmin edilebilir rakam 250 milyar dolar, ama, fiilen gerçekleşecek 
rakam bunun çok daha üzerinde bir rakam olacaktır. Dolayısıyla, bu yükün bir an Önce toplumun 
sırtından indirilebilmesi için, mutlak surette, doğrudan transfer ödemeleriyle sistemin desteklen
mesi yerine, dolaylı istihdamı teşvik politikalarıyla da desteklenerek sistemin bir bütün halinde 
yeniden gözden geçirilmesi, farklı alanlardaki desteklerin de bir an önce sağlanması kaçınılmazdır. 
Aksi takdirde, sosyal güvenlik sistemimiz bugün itibariyle çökmüştür; bugün itibariyle sistem çalış
mamaktadır; bugün itibariyle sosyal güvenlik sisteminin ortaya çıkardığı temel birtakım kriterler, 
OECD ülkelerini bırakın, gelişmiş ülkeler ortalamalarını bırakın, onların çok altında birtakım 
seviyelerdedir. Dolayısıyla, bu rakamları dikkate aldığımızda, sistem kendi içerisinde çökmüştür, 
ancak bütçeden yapılan transferlerle ayakta durdurulabilmektedir; mutlak surette, sistemin yeniden 
kendi içinde çalışır hale gelebilmesi için ilave birtakım tedbirlerle, ilave birtakım, ancak sistem 
bütünlüğü içerisinde birtakım tedbirlerle desteklenmesi gerekir diyoruz. 

Bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha ileriki dönemlerde yeniden ifade etme imkânı bulursak, 
daha ayrıntılı bir şekilde ifade edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz istemi, Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. Kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Tür

kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen bîr kanunu görüşüyoruz. 
Şimdi, 11 sayfalık geri gönderme gerekçesini dikkatli bir şekilde inceleyecek olursak ve Büt

çe Plan Komisyonunda tasan aynıyla geçtiğine göre, Sayın Cumhurbaşkanının bunu Anayasa Mah
kemesine götürme durumunda olabileceğini de gözlerden uzak tutmamamız lazım. Ben, meselenin 
teknik ayrıntılarına girmeden önce, bu yönünün çok daha önemli olduğu inancındayım. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, geri gönderme gerekçesinde, 2001 tarihli bir Anayasa Mah
kemesi kararını da gerekçesinde zikrederek göndermiş. 
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Şimdi, bu Anayasa Mahkemesi kararında, sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişikliklerin 
adil, makul ve ölçülü olması gerektiği ifade ediliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da, 15 ayn maddede, 
niçin bu kanunun bu 15 maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. 

Şimdi, bugün, ilk oturumda, Meclisin zamanının çalındığından bahsetti bir grup baskanvekili. 
Şimdi, bu Kanun 19.4.2006 tarihînde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi. Ben de, o 
gün, çıktım, bu Kanunla ilgili görüşlerimi İfade ettim ve bu Kanuna olumlu oy vereceğimi söy
ledim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bu Kanunun çıkması lazım, Türkiye'nin böyle bir kanuna 
ihtiyacı var; ancak, o günkü yaptığım konuşmada da zikretmiş olduğum gibi, birçok hususunda 
çekincelerim olduğunu ifade ettim ve o çekincelerimin bir kısmı da, Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan geri gönderme gerekçesinde İfade edilmiş. 

Şimdi, durum böyleyken, biz, bunu, aynen, buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçireceksek, öyle görünüyor, geçecek. Sayın Cumhurbaşkanı da büyük bir ihtimalle Anayasa Mah
kemesine götürecek veyahut Anamuhalefet Partisi, bunu, büyük bir ihtimalle. Anayasa Mah
kemesine götürecek ve Anayasa Mahkemesinin de, bu konularla ilgili, bazı kararlan Önümüzde 
duruyor. Şimdi, devrim olduğunu iddia ettiğimiz, Türkiye'nin önünü açacağını iddia ettiğimiz ve 
mutlaka çıkarılması gerektiğini söylediğimiz bir kanun, eğer Anayasa Mahkemesi tarafından bazı 
maddeleri iptal edilecek olursa, yürürlüğü durdurulacak olursa, bu durumda ne yapacağımızı. Sayın 
Bakanımız, lütfen buraya gelsinler, bir açıklamada bulunsunlar. 

Ben de, biliyorum ki, ben de inanıyorum ki, bu kanun önemli; ama, geçen sefer söylemiş ol
duğum birçok hususa ben de karşıyım ve bu, bu şekliyle geçtiği takdirde, toplumun büyük kesim
leri tarafından tasvip görmeyeceği de çok açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. 

Şimdi, bu dönemde, 47 kanun Sayın Cumhurbaşkanından ve 20'nin üzerinde kanun da Anayasa 
Mahkemesinden geri gelmiş. Şimdi, şöyle hafızalarımızı bir tazeleyelim. Burada, alkışlarla, İktidarı 
ve muhalefetiyle, oybirliğiyle geçirdiğimiz, üniversitelerle ilgili, 15 yeni üniversite kurulmasıyla il
gili bir kanun buradan geçti, hep beraber destekledik; ama, o zaman da ben geldim bu kürsüden ikaz 
ettim. Dedim ki, bakınız, iddia etmeyin, inat etmeyin, bu. Anayasa Mahkemesine gider, Anayasa 
Mahkemesinden de söylemiş olduğum gerekçeyle geri döner ve döndü. 

Şimdi, ne oldu, 15 üniversitenin hayata geçmesi ne oldu değerli milletvekilleri?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Bekliyoruz... Bekliyoruz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi bazı milletvekilleri burada var; davul zurna çalın

dı illerinde; davul zurna çaldırdı İktidar milletvekilleri. Şimdi ne oldu? 
Bu üniversitelerin hayata geçmesi söz konusu değil, ne zaman geçeceği de belli değil. Bu im

tihan dönemi, işte, 19 Haziranda imtihanlar yapılıyor ve ne olacağı belli olmayan bir meçhul akıbete 
doğru gidiyoruz dedim o gün ve gittik. 

Şimdi, bunda da, Sayın Bakanım, çok önemli bir kanun, hak veriyorum size. Bu sistemin, mut
laka düzelmesi gerekiyor; ancak, Anayasa Mahkemesi, Sayın Cumhurbaşkanı bunu götürdüğünde, 
bazı maddelerini -tamamı olmayabilir, şu 15 maddenin tamamı olmayabilir- iptal ederse, yürür
lüğünü durdurursa, bu kanun sakat olmayacak mıdır? 

Siz dediniz ki: "Bu maddelerin birini değiştirsek sistemi tersyüz ederiz." Ee, şimdi, bir mad
desinin değiştirilmesiyle sistem tersyüz olacaksa, beklenilen amacı gerçekleştirmeyecekse, 
Anayasa Mahkemesinin böyle bir karar alması halinde bu sistemin ne olacağının takdirini, ben siz
lere bırakıyorum. Onun için, bu konularda gereksiz bir inatlaşma içine girilmemesi lazım. Çok ör
nekleri oldu, acı örnekleri hep beraber yaşadık. O nedenle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım... 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Keşke, bunu, bu 15 maddeyi, temel yasa esprisi içerisin
de getirmeseydiniz tekrar; keşke, şu 15 maddeyi etraflıca burada tartışsak, konuşsak, görüşseydik. 

Şimdi ben, sayın komisyon adına gelen çok değerli milletvekilterimi dinledim; ama, daha ön
ceki yaptığı konuşmadan, ilk burada Kanun görüşülürken yaptığı konuşmadan çok farklı bir konuş
mayı burada dinledim, tnanın, bu kanun ne getiriyor, ne götürüyor, neler sağlayacak, neler 
götürecek; inanın, çok, hâlâ çok net değil. Her yeni konuşmada bazı yeni şeyler ortaya çıkıyor. 

O nedenle, keşke, şu 15 maddeyi biz burada -ne olur, belki iki günümüze, üç günümüze mal 
olurdu- etraflıca, tartışarak, görüşerek, konuşarak bunu yapsaydık. Bakınız, ben, bu kanunun bir an 
önce çıkması için, karar yetersayısı da istemiyorum. İşte, şurada... 

AHMET YENt (Samsun) - isterim diyor... 
ÜMMET KANDOöAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Milletvekili, beni lütfen zorlama. Ben 

diyorum kî, yani, bu kanunun buradan bir an önce geçmesi için karar yetersayısı da istemeyeceğim, 
bunu söylüyorum; ama, siz oradan diyorsunuz ki... Bizi zorla tahrik etmeye çalışıyorsunuz. (AK 
Parti sıralarından "İste" sesi) Bir milletvekilimiz de "iste" diyor. Yani, şimdi, allah aşkına... 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakınız, tekrar ediyorum; ben, geçen sefer... 
BAŞKAN - Ümmet Bey, değerli arkadaşlarım; yani, kuliste konuşur gibi konuşmayız burada. 

Yani, kürsüde konuşan milletvekili arkadaşımız Genel Kurula hitap edecek, siz de dinleyeceksiniz; 
karşılıklı konuşma yok. 

ÜMMET KANDOÖAN (Devamla) - Şimdi, geçen sefer, bu kanuna olumlu oy verdim, gene 
olumlu oy vereceğim; ama, biraz sonra fırsat gelirse... Çok eleştirdiğim hususlar var, yani, bu 
hususlar gene dikkate alınmayacak; yine, aynen, buradan. Bütçe Plandan geldiği şekliyle geçecek. 
Benim, bunun düzeltilmesiyle ilgili bir inancım yok; ancak, tekrar ediyorum: Ne olur, bundan son
ra, bu temel yasa meselelerinde daha dikkatli olalım arkadaşlar. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ne zaman temel yasa buraya geldi, hızlıca kanunlar 

geçirildi, hepsi, ya Cumhurbaşkanından ya da Anayasa Mahkemesinden geri döndü. Bunun da 
akıbeti, büyük bir ihtimalle öyle olacak gibi görünüyor. O nedenle, ben, bunun tutanaklara geçiril
mesini istemem nedeniyle böyle bir konuşma yaptım. 

Bir dahaki bolümde konuşma hakkım olursa teknik detaylara gireceğimi ifade ediyor ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Şimdi, som-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Sayın İbrahim Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanıma iki soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın gönderme gerekçelerine baktığımız zaman, bir hukuk adamı olan 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, bu yasanın titizlikle İncelendiğini anlayabiliyoruz ve az önce 
konuşan Sayın Ümmet Kandoğan'ın da fikrine katılıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı tarafından muh
temeldir ki, Anayasa Mahkemesine gidecektir bu yasa. 

Şimdi, gönderme gerekçelerinde Sayın Cumhurbaşkanının bir iki ibaresini de okumak ve 
bunun ardı sua soru sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar ki: "5434 saydı Yasanın 
ek 9 uncu maddesinin birinci fikrasının değişikliğinden Önce, eski emekliler ile yeni emekliler 
arasında herhangi bir eşitsizlik doğması engellenmiş iken, yeni düzenlemeyle emekli aylıklarındaki 
artışın gösterge ve ekgöstergelerdeki artışa göre hesaplanması esasından vazgeçilerek, aylığın enf
lasyon oranındaki arbşa göre hesaplanması kabul edilmiş; böylece, çalışan memurların maaş artışı 
ile emekli memurlann maaş artışı arasında olduğu gibi, daha önce aynı görevlerde bulunan eski ve 
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yeni emeklilerin maaşları arasında da büyük farkların ortaya çıkmasına neden olacak bir sistem 
getirilmiştir." Devamla Sayın Cumhurbaşkanı diyorlar ki: "Bu durum, Anayasanın 10 uncu mad
desindeki eşitlik ilkesini zedelemektedir. Eşitlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurmak, 
hukuk devletinin en önemli işlevlerinden biri olduğundan, hukuksal eşitlik sağlanmadan hukuk dev
letî ilkesinin gerçekleşmeyeceği açıktır. Gerekçesine yer verilerek, 4447 sayılı Yasanın, 5434 sayılı 
Yasanın ek 9 uncu maddesini değiştiren kuralı..." 

BAŞKAN - Soruya gelelim... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Geliyorum Sayın Başkanım. 
"...Anayasanın 2 ve 10uncu maddelerine aykın bulunup iptal edilmiştir. Bunun üzerine, 5434 

sayılı Yasanın ek 9 uncu madde kuralının yeniden yasalaştırılması ya da benzer bir yasal düzenleme 
yapılması gerekirken, Yasanın 55 inci maddesinde, 4447 sayılı Yasa benzeri bir kurala yer verilmiş
tir. Bu durum, 55 inci madde kuralının, Anayasanın 2 ve 10 uncu maddelerine açıkça aykırı ol
duğunu göstermektedir." 

Sayın Bakamın, Sayın Cumhurbaşkanının bu İradeleri karşısında neler söyleyecektir? Birinci 
sorum bu. 

İkinci sorum çok kısa. AK Parti iktidara gelmeden önce yeşilkartlı sayısı ne kadardı, şimdi ne 
kadardır? Gerçi, Sayın Bakanın ağzından az önce öğrendik, 11 000 000 yeşilkartlı varmış bu İktidar 
zamanında. 2002'den önceki iktidarlar zamanında yeşilkartlı sayısı ne kadardır? 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOÖLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesine gidilip gidilmeyeceği konusunda 

değerli arkadaşlarımın çeşitli görüşleri oldu. Elbette, mevzuatımız dahilinde herhangi bir kanun 
Anayasa Mahkemesine götürülebileceği gibi, sosyal güvenlik reformunun da Anayasa Mah
kemesine ve Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine tabi tutulması doğaldır. 

Biz, Savın Cumhurbaşkanımızın gerekçelerini arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Tabii, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın görüşlerine saygı duyuyoruz, sosyal güvenlik konusundaki hassasiyetini de 
biliyoruz; ancak, yaptığımız incelemeler sonucunda, bizim eski görüşlerimizi değiştirecek herhan
gi bir durum olmadığından dolayı, hem komisyonda hem de Genel Kurulda, yasanın orijinalinin ilk 
maddelerinin çıkarılması konusundaki görüşümüzü irade ettik; ama, netice olarak, bu yasa, artık, 
Genel Kurulun inisiyatifindedir; Hükümetin görüsünün alınmasıyla beraber, en son şeklini Meclis 
Genel Kurura verecektir. 

Yalnız, bu konuda 4447 sayılı 1999 yılında çıkarılan yasa da, hatırlanacağı üzere. Anayasa 
Mahkemesine gitmiştir ve bugünkü hükümlere benzer hükümler Anayasa Mahkemesinin 
denetimine tabi tutulmuştur. O Anayasa Mahkemesinin kararlan dikkatle incelendiğinde, bugüne de 
ışık tutacak önemli görüşleri, Anayasa Mahkemesi kararında bulmak mümkündür; yani, netice 
itibariyle, biz, şu andaki hükümler de göze alındığında, reform tasarısının, Anayasaya aykırılık 
taşımadığı inancındayız, bu inancımızı baştan beri savunuyoruz; aksine, eşitlik adına en geniş 
manada bir eşitlik anlayışım bu reforma monte ettiğimizi düşünüyoruz. 

Yeşilkart konusunda Sayın Özdoğan'ın sormuş olduğu bir soru var. Yine, daha önceki dönem
lerde de, yaklaşık, Türkiye'de, yanlış hatırlamıyorsam, 11-12 milyon civarında yeşilkartlı vatan
daşımızın olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Hükümetimizin yapmış olduğu bir çalışma neticesin
de 5,5-6 milyona kadar inen bir sayı vardı; ama, zaman içerisinde bu sayının, yine, yükselmiş ol
duğunu görüyoruz. Ayrıca, 65 yaş aylığı atanların ve özürlü aylığı alanların da yeşilkart kapsamına 
alınması dolayısıyla bu sayı da artmaktadır. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Birinci bolüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyoruz: 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE I-
B AŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kapsam 
MADDE 2-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 3-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Sosyal Sigorta Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sigortalılara İlişkin Hükümler 

Sigortalı sayılanlar 
MADDE 4-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 
MADDE 5-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 6-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalılığın başlangıcı 
MADDE 7-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalı bildirimi ve tescili 
MADDE 8-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 9-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
MADDE 10-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKÎNCt BÖLÜM 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 

işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
MADDE 11-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İşveren, İşveren vekili, geçici iş ilişkisi kumlan işveren ve alt işveren 
MADDE 12 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
.Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 13-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
İkinci bölüm, 14 ilâ 42 nci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyen, Anavatan Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Züheyir 

Amber. 
Buyurun Sayın Amber. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Sizin kişisel söz isteminiz de var; ikisini bir arada kullanabiliriz; yani, 10+5, 15 dakika 

konuşabilirsiniz. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 54S9 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor
tası Kanunu Tasansı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; konuşmama 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasanın "X. Sosyal güvenlik hakları" başlıklı madde 60'a göre "Herkes, sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" demek
tedir. Anayasada tarif edilen bu haklar, aynı zamanda bir insan hakkıdır. 

Sosyal güvenlik, modernleşme sürecinde toplumsal dayanışmanın kurumsallaşmış adıdır. Sos
yal devletin görevleri arasında yer alan, insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyinin sağlanması, 
herkese çalışma olanağı yaratılması, çalışanlara adaletli ve dengeli ücret verilmesi ve çalışamayacak 
durumda olanların sosyal güvenlik önlemleriyle korunması anlamını taşımaktadır. 

Bu nedenle, ekonomik izahı ne olursa olsun, yapılacak reformun birincil amacı, toplumun kat
manları arasındaki dayanışmayı sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. 

Reformun sözcük anlamının, daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, 
düzeltme, ıslahat olduğu unutulmamalıdır. Bizim için denge, sosyal devlet ile ekonomik istikrar 
arasındaki dengedir, ki, Hükümet tasansı, maalesef, bu dengeyi önemsememiştir. 

İkinci büyük temel yanlış da, genel sağlık sigortasıyla bir bütünlük arz eden kanunların eş
zamanlı olarak çıkanlmamasıdır. Yani, bu kanunla birlikte, hastanelerin işletme haline getirilmesi 
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ve işleyebilir bir aile hekimliği kanununun, Sağlık Bakanlığını bu yeni duruma adapte edecek 
kanunların hep birlikte çıkarılması gerekmektedir. 

Bir yandan, yanlış da olsa, Aile Hekimliği Kanununu çıkarıp, daha sonra, 12 Eylül rejiminin 
Mecbur! Hizmet Kanununu hortlatmak, diğer yandan, özelleştirmeci gibi davranırken Özel şahıs
ların yaptığı hastanelerin devlet tararından kiralanmasına yönelik devletleştirmeci kanun çıkarmak, 
Hükümetin, güvenirliğini kaybeimesine neden olmuştur. Büyük reformlar yapmak istiyorsanız, ön
ce kamuoyunun güvenini sağlayınız. 

Kanun tasarısının ilgili maddelerinde görüleceği üzere, esnaf ve muhtarlarımız ve onların bak
makla yükümlü oldukları yakınları, herhangi bir nedenden dolayı primlerini veya borçlarım yatır-
madıklan takdirde, herhangi bir sağlık ödeneği ve sağlık hizmeti alamayacaktır. Oysa, Anayasamız
da da belirtildiği gibi, devlet, vatandaşına, sağlık, eğitim hizmetini eşit şekilde sağlamak zorundadır. 

Kanun tasarısının malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarına baktığımız
da; malullük, en az on yıldan beri sigortalı olup toplam olarak 1 800 gün veya başka birinin sürek
li bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise beş yıldan beri sigortalı bulunup, top
lam 900 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirmiş olması gerekmektedir deniyor. 

Değerli arkadaşlar, malullük, isteğe bağlı bir olgu değildir. Malul olan bir kimse, yukarıdaki 
şartlan yerine getiremerîiyse ortada kalacaktır. Oysaki, devletin aslî görevleri, sağlık ve sosyal 
güvencesidir. Üstelik, malul olan kimse de, bir bakıma muhtaç olacaktır. İlgili bu madde, gün şartı 
aranmaksızın, malul olan ve bunu sağlık hizmeti sunan devlet kuruluşlarından belgeleyen kimsenin 
malullük aylığının öncelik tanınarak bağlanması yönünde tekrar düzenlenmelidir. 

Bir de, malul olma oranından bahsetmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerde, çalışanın, çalışma or
tamında parmağına dahi bir şey olsa tedavisinin ardından psikolojik tedavi hizmeti verilmekteyken, 
bizde, yüzde 6(fın üzerinde malullük oram çok yüksek görülmektedir. Bu oranın yüzde 40 ile yüz
de 50 seviyelerine çekilmesinin gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Ayrıca, maluliyete sebep 
verecek koşullar, tüm işkollarındaki yerlerde, iş sağlığı ve çalışan güvenliği olarak yeniden düzen
lenmeli, tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalıştırılmaları sağlanmalıdır. 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarına baktığımızda; hem Avrupa Bir
liği ve gelişmiş ülkelerin çalışma koşullarını sağlayamıyorsunuz hem bu zor şartlar altında çalışan
ların prim gün sayısını artırıyorsunuz. 

Bugün, Türkiye koşullannda, bir işçinin -kamu kesimi hariç- 9 000 gün sigortalı çalışması, an
cak mucizeyle gerçekleşebilir. Bu tasanyla, devletin, istihdamm azaltılması yönünde ciddî bir rolü 
oluşmaktadır. Açık olan bir pozisyona 20 yaşındaki bir kişiyi yerleştirdiğinizde, o pozisyon kırk-
sekiz yıl dolu olacaktır. 

Yabancı yatırımcıların, ülkemizde, yeni istihdam yaratıcı yatırım yapmayıp, mevcut olan 
yatınmlan, yani mevcut istihdamları satın aldıkları bir gerçektir. Yerli yatırımcılarımızın ise, yüksek 
prim ve maliyetlerden dolayı yatırımdan çekindikleri ortadadır. Bu şartlar altında, mevcut olan işsiz
lik rakamı bir çığ gibi büyüyerek... Hatta, korkarım ki, bu olay bir sosyal patlama yaratacaktır. 

Değerli arkadaşlar. Anavatan Partisinin sosyal güvenlik reformuna ilişkin bir öneri paketi var
dır. Daha Önce, Sayın Genel Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız, Grup Başkanvekilimiz de, bu 
konuyu, burada, özetlediler, ifade ettiler. Ben de, yine, bu konuyu, burada, tekrar özetleme ihtiyacını 
duyuyorum. 

Sosyal güvenlik reformu acilen yapılmalıdır. 1994-2005 yıllan arasında, sistemin finansman 
açıklarının Hazinece karşılanmasının gnncellenmiş değeri 501 katrilyon TL'dir. Mevcut sistem 
reforme edilmezse, topluma, on yılda, kümülatif 316 katrilyon ek maliyet getirecektir. Bunun, 
Hükümetin emeklilik yaşı ve prim Ödeme gün sayısı gibi parametreler üzerinden getirdiği çözüm 
mevcut iştirakçileri etkilemeyecek, dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının açıklarına yirmibeş 
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yıllık dönem içerisinde pozitif bir katkı sağlamayacaktır. Zaten, bu modelde, sosyal güvenlik 
kurumu açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranının 2055 yılında sıfırlanacağı öngörülmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin üç temel sorunu vardın 
Birincisi, kapsayıcılık sorunudur. Sistem, rasyonel temelde kurulmadığı ve işlemediği için, 

ekonomik hayatın rasyonelleriyle uyumsuzluk göstermekte; kapsayıcı olamadığı gibi, sistem dışın
da kalan ya da kalmayı yeğleyen istihdama yol açan karakteriyle, kayıtdısılık ve haksız rekabet 
sorunları yaratmaktadır. 

İkinci ve güncel sorun, sistemin birikmiş ve sürdürülemez aktüerya dengesi sorunu nedeniyle 
ortaya çıkan finansman açığıdır. Yakın vadede, sistem içinde çözülmesi mümkün olmayan nakit 
akım sorunu olarak tanımlayabiliriz bunu. 

Üçüncü sorun, sistemin aktüerya] dengesinin mevcut parametreler içerisinde sürdürülemezliği, 
yani sistemin çökme riskiyle karşı karşıya bulunmasıdır. 

Hiç şüphesiz, çözümü, sistem bütünlüğünü gözeten, kapsamlı bir reform yaklaşımı içinde 
aramak zorundayız. Anavatan Partisi, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasının, istih
dam, yatırım, teşvik ve vergi sistemleriyle entegre bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini düşün
mekte ve İstihdam dostu bir sosyal güvenlik reformu önermektedir. Elbette, bu sistem bütünü 
içerisinde, esneklik ve güvenliğin birleştirilmesi, emeklilik ve sağlık sigorta sistemlerinin mutlaka 
birbirinden ayrıştırılması, kurumsal özerklik, hizmet alan -hizmet veren kurumsal ayrılığının sağ
lanması, emeklilik yaşı ve prim ödeme süresinin uzatılması gibi düzenlemeler yer almaktadır. An
cak, iddiamız odur ki, emeklilik yaşı ya da prim aylık bağlama oranı gibi parametrelerde yapılacak 
düzenlemeler, tek başına sistemin sorununu çözmeye yetmeyecektir. Sistemin kısa vadeli nakit 
akım sorununun, sistem içinde mutlak bir çözümü yoktur, ancak, açık finansmanım olabildiğince 
asgarîye çekecek çözümler mümkündür. Sistemin temel problemi olan aktüerya] denge sorunu, hiç 
kuşkusuz, kapsayıcı ve gerçekçi bir rekabet stratejisinin benimsenmesi, bu stratejiye uygun yatırım, 
istihdam, vergi ve teşvik politikalarının bir sistem bütünlüğü içerisinde hayata geçirilmesi, nihaî 
olarak, kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınması ve yeni istihdam yaratılmasının teşvik edilmesiyle 
mümkündür. 

Anavatan Partisinin, bütün bu önermeler ışığında, yukarıda ifade edilen ilkelere uygun yaratıcı 
ve etkili bir çözümü vardır. Çözümün özü, sistemin açık finansmanına dair yaklaşımda paradigmayı 
değiştirmektir. 

Sistemin, kurumlararası kaynak aktarımı biçiminde gerçekleştirilen açık finansmanı 
yönetimini, istihdam ve kayıtlılığı teşvik biçimine dönüştürmek, sistemde radikal bir dönüşümün, 
başlangıcı olacaktır. 

öneri, bütçede her yıl açık finansmanı için ayrılmak zorunda kalınan kaynağa ilave hiçbir kay
nak gereksinimi duyulmadan, tam tersine, açık finansman gereksinimi azaltılarak, sistem, görece 
olarak çok daha sağlıklı, rasyonel ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır. 

2006 bütçesinde sosyal güvenlik sistemi açık finansmanı için ayrılan kaynak 23,2 katrilyon 
TL'dir. İlave sağlık harcamalarının yaratacağı açıkla beraber düşünüldüğünde, 2006 yılı için büt
çenin karşılamak zorunda olacağı açık 20 milyar dolar olarak öngörülebilir. 2005 yılı içinde gerçek
leşen rakamın buna çok yakm düzeyde olduğu gözardı edilmemelidir. Bu rakam, kişi başı aylık 100 
dolar işçi ve işveren prim teşviki varsayımıyla İlişkilendirildiğinde 16 666 000 adam/yıla tekabül 
etmektedir. Kısaca, devlet, kurumlararası kaynak aktarmak yerine, kişi başı aylık 100 dolar var
sayımından hareketle 16 666 000 kişinin sisteme katılmasını teşvik edebileceği finansmanı zaten 
kullanmaktadır. Amaç, sistemin bilanço denkliğini sağlamaksa, kaynak girişim kurumlararası aktar
ma yerine sisteme katılması teşvik edilen prim ödeyicileri dolayısıyla gelmesi, hiç kuşkusuz, daha 
akılcı ve daha gerçekçidir. Paradigma değişimi dediğimiz şey de, bu kadar basit, bu kadar yalındır. 
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önerimiz, 2007'den itibaren on yıllık süreyle, sisteme ilk defa giren yeni iştirakçinin toplam 
priminin (işçi artı işveren) yüzde 70'inden başlamak üzere, her yıl azalan oranda ve onuncu yıl 
sonunda sıfırlanacak şekilde devlet tarafından karşılanmasıdır. Diğer deyişle, yeni iştirakçinin sos
yal güvenlik primlerinin birinci yıl yüzde 70'i, ikinci yıl yüzde 60'ı, dokuzuncu yıl yüzde S'i, onun
cu yıl yüzde sıfırı devlet tarafından karşılanacak olup, geriye kalan tutarlar işçi veya işveren tarafın
dan ödenecektir. 

Kolayca anlaşılacağı gibi, azalan oranlarda devlet teşvikinin on yıl boyunca süreceği, artan 
oranlarda, sisteme katılanla™ prim ödeyeceği bir mekanizma öngörülmektedir. 

Ekte, önerimizin, on ve yirmibeş yıllık projeksiyonları yapılmıştır ve başkaca hiçbir paramet
rede değişiklik yapılmadan (sağlık harcaması, prime esas kazanç, aylık bağlama oranı, emeklilik 
yaşı ve prim ödeme gün sayısı vb.) sadece, sisteme, yeni iştirakçi kazandırılmıştır. 

Sisteme, on yılın sonunda 14 000 000 yeni İştirakçinin katılacağı öngörülmektedir; ki, 10,7 
milyon kişinin kayıtdışı istihdamda olduğu ve halihazırda sistemin, yılda 350 000 olmak üzere, on 
yılda 3,5 milyon iş yaratma potansiyeline sahip olduğu göz önüne alındığında bu giriş rasyoneldir. 
Kaldı ki, bu, Avrupa Birliği için de bir hedeftir ve Türkiye, bu kararlılığı ortaya koymaya mecbur
dur. 

Sistem, eklerde görüleceği gibi, onuncu yılın sonunda, bilanço denkliğinde artıya geçecek, ak-
tüerya dengesi 1,70'e 1 dengesinden 2,88'e 1 dengesine erişmiş olacaktır. Bu da, mevcut reform 
paketinin elli yılda ulaşacağı sonucun on yılda alınması demektir değerli arkadaşlarım. 

Sistemin yeni iştirakçilere ilişkin varsayımları nasıl değiştirilirse değiştirilsin, yani on yılda, is
terse, sadece bir tek kişi de olsa, 1 000 000 kişi de olsa, sonuçlan, mevcut sisteme göre kazanç ifade 
edecektir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Süreye uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. 
Kişisel söz istemi olan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Bu konuşmamda, tamamen, kanunu teknik olarak incelemeye çalışacağım. 
öncelikle, prim ödeme gün sayısının 7 000 günden 9 000 güne çıkarılmasının Türkiye açısın

dan hangi anlama geldiğine bakmak lazım. 
Şimdi, kayıtdışı çalışmanın yüzde SOlerin üzerinde olduğu, işsizliğin yüzde 20'lerin üzerinde 

olduğu, sendikal fâaliyetlerin asgarî seviyede bulunduğu ve esnek çalışmanın da çok yoğun olduğu 
ülkemizde, prim ödeme gün sayısının 7 000 günden 9 000 güne çıkanlmasım çok iyi tahlil etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Yine, emekli olma ile aylık bağlama yaşı arasında çok uzun yıllan kapsayacak farkın olması 
da. Üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. 1.1.2007 tarihinde İS yaşında işe başlayan bir 
kişinin 43 yaşında emekli olma imkânı varken, ancak yirmiiki yıl sonra 65 yaşında emekli olması 
söz konusu olacaktır. 

Şimdi, Türkiye gibi bir ülkede, bu rakamlann ne kadar önemli olduğunun takdirini sizlere 
bırakmak istiyorum. Eğer, 1.1.2007 tarihinde işe başlayıp 1.1.2036 tarihinden önce emekli olma im
kânına kavuşamamışsa, her geçen yıl emekli olma süresi artacağı için, bu çalışanımızın ne kadar yıl 
sonra emekli olacağı da, yine, karşımızda çok açık bir gerçek olarak durmaktadır ve yine aynı tarih
te işe başlayan, aynı miktarda prim ödeyen iki kişinin yaşlan birbirinden farklı ise, bunlarm emek
li olma sûrelerinin de çok farklı olacağı kaçınılmazdır, örneğin, 1.1.2007 tarihinde 30 yaşında işe 
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başlayan bir sigortalı 2035 yılında; aynı tarihte işe başlayan sigortalı 18 yaşında ise, 2054 yılında... 
Prim ödeme gün sayılan aynı, aynı gün işe başlamışlar, aynı miktar prim ödemişler, yalnız birbir
lerinden yaşlan farklı; korkunç bir uçurum var emekli olma yaşlarıyla ilgili olarak. Bu meselelerin, 
maalesef, gözardı edildiği yine bir gerçek. 

Şimdi, ben buradan sormak istiyorum; prime esas matrah artması nedeniyle görev aylıklarında 
azalma yar mı yok mu? O zaman, Sayın Bakanım, bunu, buradan, geliniz, kürsüden, hepimizin 
huzurunda, bir şekilde ifade ediniz. 

Yine» sosyal güvenlik destek primi... Ben, gecen seferde de konuşmuştum; şimdi, Sayın Öz-
can da geldi; biraz da karıştı Sayın Özcan'ın konuşmasında, çok net olmadı. Örneğin, Bağ-Kur 
emeklisi yeni bir işte çalışıyorsa, Bağ-Kur emekli maaşını almazsa, bu yeni işinden dolayı prim 
kesintisi olmayacak. Doğru mu? Alırsa ne olacak? Alırsa ne olacak? Zaten, Bağ-Kur emekli maaş
ları ne kadar değerli milletvekilleri?! Ne kadar emekli maaşı alıyor Bağ-Kurlular?! Şimdi, bunu al
maktan vazgeçecek, yeni bir işte çalışır... O da büyük bir ihtimalle kayıtdışıdır, başka vesilelerle 
nasıl olacak onu da bilmiyorum; ama, kayıt içerisine girmeye çalıştığı takdirde de, ödemesinden de 
kesinti yapılması söz konusudur. Bir Bağ-Kur emeklisinin, günümüz hayat şartları içerisinde ayak
ta kalması nasıl söz konusu olacak? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yine, esnaf, sigorta borcunu ödemezse -hasbelkader, 

ödemedi; acil bir durum ortaya çıktı, ekonomik sıkıntı içerisine girdi, gecikme oldu, ödeyemedi- ne 
olacak; sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak, eşi faydalanamayacak, çocukları fay
dalanamayacak. Ama, geliniz, değerli milletvekilleri, bunlar çok önemli konular. Esnafımız, 
hakikaten, çok ciddî sıkıntı içerisinde Türkiye'de. Ocak-şubat aylannda 98 OOO esnafımız kepenk 
kapatmış, geçen 2005 yılı içerisinde 256 000... ödenmeyen çekler, senetler havada uçuşuyor. Böy
le bir ortamda prim borcunu ödeyememesi söz konusu olabilir, ama, sağlık hizmetlerinden fay
dalanmasının önüne geçilmesinin de, haklı ve mantıklı bir izahı yok. 

TÜFE artışı çok söylendi, o hususun hükümet tarafından değerlendirileceği ifade edildi; keş
ke, kanunun içerisinde bir şekilde yer alsaydı. SSK ve Bağ-Kur meseleleri var; ama, şimdi. Emek
li Sandığı mensupları da aynı duruma düşmüş oldu. O nedenle, bu meselenin de, mutlaka düşünül
mesi gerekmekteydi. 

Bir diğer husus, 1.1.2003 tarihinden itibaren emekli olan memurlar, emekli aylığını kendi 
kurumlarından alacaklar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - ik
ramiye... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İkramiyelerini... 
Şimdi, bu kurumların hangi durumlar içerisinde olduğunu sizler... Belediyeler, borç batağı 

içerisinde. Şimdi, buradan emekli olan, emekli ikramiyesini bu belediye borç batağı içerisindeyse 
alamayacak olan görevlilerimiz için ne düşünülüyor Sayın Bakanım? Bununla ilgili bir çözüm var 
mı, bir çare var mı bu kanun içerisinde; yok. 

BAŞKAN • Ümmet Bey, daha sonraki maddelere konu kalıyor mu? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade ederseniz Başkanım, biraz toparlasam da bir 

daha çtkmasam. 
BAŞKAN - Peki. 
ÖMER ABUŞOGLU (Gaziantep) - Eve gidecek... 
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ÜMMET KANDOĞAN {Devamla) - Şimdi, 1 yıl sigortalı olmadan Ölüm yardımı alamıyor
sunuz. Doğru mu Sayın Bakanım? 1 yıl sigortalı olacaksınız, daha sonra ölüm yardımı alacaksınız. 
Geçmişte nasıldı; I gün bile sigortalı olsanız ölüm yardımından istifade ediyorsunuz; ama, I yıl 
sigortalı olmadan eğer ölürse, ölüm yardımından da istifade etmiyor. 

Katılmı payı, çok söylendi. Almayacağız diyorsunuz; ama, kanunun içerisinde var katılım payı, 
alınacak; kanunun içerisine konulmuş. Ne kadar katılım payı ödeneceği belirli. Şimdi, bu 2 YTL... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım; çok aştınız süreyi. Yani, bundan sonraki maddelerde de 

burada olabilirsiniz, olmalısınız. O maddeler üzerinde konuşurken tamamlarsınız. Lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Peki, toparlıyorum. 
.. .katılım payını niye alıyorsunuz? Yani, 60 yaşında, 70 yaşında annelerimiz, bacılarımız, kar

deşlerimiz gidecekler, tedavi hizmetinden faydalanabilmesi için önce katılım payını koyacaklar, 
yatıracaklar, daha sonra, bu hizmetten istifade edecekler. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu TRTde çalışanlar, devlet sanatçıları ile özelde çalışan
lar arasında farklı bir uygulama olduğu, daha Önce, bu kanun burada görüşülürken söylendi; 
maalesef, aynı şekilde buradan geçiriliyor. Kendi etlerimizle, bu kanunun, Anayasa Mahkemesin
den -eşitlik ilkelerine aykırı olmasından dolayı- geri dönmesinin yolunu açıyoruz. Ne olurdu, en 
azından bu maddeyi düzeltsek ne olurdu; yani, ne kaybederdik değerli milletvekilleri. Şimdi, kendi 
ellerimizle zemin hazırlıyoruz; alın diyoruz, bu kanunu Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mah
kemesine götürsün, oradan da geri gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı da yazdı, biz de söyledik daha ön
ceden, yapmayın! En azmdan Plan ve Bütçe Komisyonunda bu düzeltilebilirdi; yani, bunu bite 
düzeltmediniz. 

Otelcilik hizmeti altında paraların alınması. 
Üniversite öğretim görevlisi profesörlerle İlgili; eğer, tedavide onlar varsa onlara katkının alın

ması. 
Bunlar, maalesef, Türkiye'nin gerçeklerine uymuyor değerli milletvekilleri. Halkımız, zaten, 

ciddî ekonomik sıkıntılar içerisinde, darboğaz içerisinde, zor geçiniyor, zor şartlar altında hayatını 
idame ediyor; ama, bu uygulamalarla... Maalesef, çok İyi niyetlerle hazırlanmış ve mutlaka çıkması 
gereken bir kanun, bu nedenlerle büyük bir eleştiriye uğruyor, yanlış olduğu söyleniyor. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkanım, 

müsamahanız için de teşekkür ediyorum. 
Bu kanun doğrudur, çıkması lazım, hayata geçirilmesi lazım; ancak, söylemiş olduğum bu 

hususlar da keşke düzeltikbilseydi, Mecliste bu konular arzu ettiğimiz şekle getirilebilseydi. 
Bu duygularla, hepinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
BAŞKAN - 15 dakikalık soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Sayın ibrahim özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanıma bir soru yöneltmek istiyorum. 
Biz, Anavatan Partisi olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Yasayı tekrar Türkiye Büyük Mil

let Meclisine iade etmesi gerekçelerine kanlıyoruz, çok da haklı buluyoruz. Gönderme gerek
çelerinin bir yerinde -ibaresinde- Sayın Cumhurbaşkanı şunları ifade etmektedir... 

BAŞKAN - İbrahim Bey, sorunuzu sorun. Onların hepsi Sayın Bakanın ve milletvekillerimizin 
bilgisi tahtında, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçeleri. 
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İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) • Elbette bilgisi tahtında olduğunu biliyorum. 
BAŞKAN - Tutanaklarda da yer aldı zaten. Ama, siz, sorunuz neyse onu sorun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Biliyorum; ama, halkımızın da bilgi sahibi olması açısın

dan mutlaka bu ibareyi burada okumamız gerekiyor. Halkımız bizi izliyor, halkımızın bilgi sahibi 
olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizi en üst noktada temsil etmektedir. Halkımız 
açısından bunun yaran olduğuna inanıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar ki: "Yasayla getirilen bir başka değişiklik emekli ik
ramiyelerinin ödenmesi yönündendir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinin emekli 
ikramiyesi, 5434 sayılı Yasanın 89 uncu maddesine göre Emekli Sandığınca ödenmekte ve ödenen 
tutar, sonra, görevlinin son çalıştığı kurumdan geri alınmaktadır. Yasayla emekli ikramiyesine iliş
kin kural korunmaktadır; ancak, Yasanm geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, emekli ik
ramiyelerinin bir yıl daha sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi, bir yıldan sonra İse ödemenin doğ
rudan son çalışılan kurumca yapılması Öngörülmektedir. Kimi kamu kurum ve kuruluşlarının, özel
likle yerel yönetimlerin, malî zorluk nedeniyle hizmet akdiyle çalışan İşçilerin kıdem tazminatlarını 
ödemekte güçlük içinde bulundukları bir gerçektir." 

BAŞKAN - Soruya gelin lütfen. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Hemen geliyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanı devamla diyorlar ki: "Yapılan düzenlemeyle, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri emekli ikramiyesini alabilmek yönünden aynı güç koşullar içine itilmektedirler. Normal 
işleyen bir düzenden, riski kurum yerine çalışanlar üzerine taşıyan bir sisteme geçmenin sosyal dev
let İlkesiyle bağdaşmayacağı açıktır. Ayrıca, emekli ikramiyesini ödeyecek kurumu değiştiren kalıcı 
düzenlemenin geçici maddelerle yapılmasının yasa yapma tekniğine uygun düşmediğini de vur
gulamak gerekir." 

Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düşünceleri karşısında neler söyleyecektir 
diyor, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGlOGLU (istanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın özdoğan'ın sormuş olduğu soru, emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin, önümüzdeki 

dönemde nasıl sorunlar yaşanabilir, özellikle küçük belediyelerden emekli olanlarla ilgili, anladığım 
kadarıyla. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, ikramiye veya kıdem tazminatı, işverenin çalışanına karşı 
bir yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük prim karşılığı bir birikim değildir. Dolayısıyla, sigorta kurum
larının bu anlamda sorumluluğu yoktur. Bugüne kadarki uygulama, Emekli Sandığı bu ödemeye 
aracılık etmektedir ve memurumuz hangi kurumdan emekli olduysa, bilahara, Emekli Sandığı, bu 
kurumdan, yapmış olduğu ödemeyi geri istemektedir. 

Şimdi, elbette, belediye de olsa, başka kamu tüzelkişiliği de olsa, herkes, emekli ikramiyesi hak 
etmiş personelinin bu hakkını bütçesine koyacaktır, yani, burada, işte, belediyeler, ödeme güçlüğü 
içerisinde, memurun aylığını veremiyor. Bu mazeret değil. Bunu, her belediye, her kamu tüzel
kişiliği kendi bütçesine koyacak ve emekliliği gelmiş memurumuzun, çalışanımızın emekli ik
ramiyesini zamanında ödeyecektir. Bu, başta belediyeler olmak üzere, herkesin kanunî mükel
lefiyetidir; ancak, biz, uygulamada bir aksaklık olmasm, geçiş döneminde bir sıkıntı olmasın diye, 
bir yıl süreyle, bu ikramiyelerin yine sosyal güvenlik kurumu tarafından Ödenmesini öngören bir 
madde düzenlemesi de yapmış bulunmaktayız. Bu bir yıldan sonra, emekli ikramiyeleri kurumlan 
tarafından ödenecektir. Aksi düşünce, emekli ikramiyesinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından 
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Ödenmesinin kabulü, kıdem tazminatının da sosyal güvenlik kuruluşu tarafından ödenmesi nok
tasına bizi götürür ki, bu, biç sosyal sigortacılık mantığıyla bağdaşan bir konu değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN • ikinci bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bolümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık

tan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Önerge yok. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hastalık ve analık hali 
MADDE 15-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar 
MADDE 16-
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
MADDE 17-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 18-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası 

ve meslek hastalığı hali 
MADDE 19-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 
MADDE 20-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
îş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 
MADDE 21-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi suresinin uzaması, iş göremezliğinin 

artması 
MADDE 22-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
MADDE 23-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler 
MADDE 24-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

Malûl sayılma 
MADDE 25-
BASKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan 
MADDE 26-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 27-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan 
MADDE 28-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 29-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
MADDE 30-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya 
MADDE 31-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan 
MADDE 32 -
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
MADDE 33-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
MADDE 34-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hak sahiplerinin ayhklannm başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 35-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya 
MADDE 36-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Evlenme ve cenaze ödeneği 
MADDE 37-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uzun vadeli sigorta kollan bakımından sigortalılık suresi 
MADDE 38-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uzun vadeli sigorta kollan bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 40-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalıların borçlanabileceği süreler 
MADDE 41-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bildirim ve itiraz 
MADDE 42-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Üçüncü bölüm 43 ilâ 59 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde söz isteyen, Anavatan Partisi Grubu adına İğdır Milletvekili Dursun 

Akdemir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Kişisel söz hakkınızla beraber kullanmak isterseniz... Birleştirebilir miyiz? 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - O zaman 15 dakikalık konuşma süreniz var. 
Buyurun Sayın Akdemir. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA DURSUN AKDEMÎR (İğdır) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; 19.4.2006 tarihli ve 54S9 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi üzerinde Anavatan Partisi adına görüşlerimi bildirmek üzere söz al
mış bulunmaktayım; Yüce Meclisi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de genel sağlık sigortasını gerektiren bir ortam vardı. Aslında, Tür
kiye, insanımızın sosyal güvenliğini sağlamak için çok geç kaldı. Bu getirilen yasa tasarısı, zorun
lu bir taşandır; ancak, şunu belirtmek istiyorum ki, AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını getirirken, 
öngörülen tasarıları gerçek anlamda reform olmadığı halde, bir reform olarak sunmaktadır. İşin ek
sikliği buradadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının daha geliştirilip, güçlendirilmesi gerekirken ve tüm toplum kesim
lerinin yararlanabileceği bir düzeye ulaştırılması gerekirken, maalesef, amacından uzak kalmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan tasarı, çalışanların maaşlarının azalmasına ve kesin
tilere neden olacaktır, Özlük haklarında kısıtlamalara neden olacaktır. 

Gene, bu arada, dul ve yetimlerin aylıklarında düşüşe sebebiyet verecektir. 
öngörülen tasarıyla, sağlık ocakları, aile hekimliği işletmelerine dönüştürülecek, hastaneler 

ise, sağlık işletmelerine dönüştürülecektir. 
Burada sosyal devlet ilkesini ortaya koymak adına, yasanın 15 maddesini veto ederek geri gön

dermesi dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızm sosyal devlet ilkelerini tarif eden bazı tabirlerini buradan 
aktarmak istiyorum, Türk Milletine duyurmak istiyorum. 

Cumhurbaşkanımızın, milletimizin üzerinde titreyerek ortaya koyduğu sosyal devlet an
layışını, burada sizler de dinlerseniz memnun olurum değerli arkadaşlar. Sosyal devletin 
niteliği, Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri arasmda sayılmaktadır; Cumhurbaşkanımız 
belirtiyor. 

Ayrıca, sosyal devlet, çalışan, ancak çalışması karşılığı elde ettiği Ürünle mutlu olabilmek için 
tasarladığı maddî ve manevî değerlere ulaşmayan kişilere yardımcı olmayı ilke olarak sosyal dev
let benimser. 

Sosyal devlet, bireyin huzur ve refahını gerçekleştiren ve güvenceye alan, kişi ve toplum 
arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, çatışanların insanca 
yaşaması ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve malî önlemleri 
alarak çalışanları koruyan, İşsizliği önleyici ve ulusal gelirin adalete uygun biçimde dağıtılmasını 
sağlayıcı önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmeye kendini yükümlü 
sayan hukuka bağlı bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti sosyal devleti. 

Değerli arkadaşlar, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani, sosyal 
adaleti, sosyal refahı, sosyal güvenliği ve toplumsal dengeyi sağlamaktır sosyal devletin görevi; 
ama, maalesef, görüyoruz ki, getirilen yasada, sosyal devlet ilkesini tam yerine getirmek yerine, as
lında, geriye götürücü birtakım önlemler vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı, sosyal devlet İlkesini ortadan kaldırdığından, 
Cumhurbaşkanımızın da 15 maddesini veto etmesi nedeniyle, Anayasaya aykırılığı açıkça ortadadır. 
Ben, burada, şunu bekliyordum Hükümetten: Aslında, bu kanunu daha önce paketler halinde getir
dikleri belliydi. Hİç olmazsa, Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra, bari 15 maddeyi tek madde halin
de görüşme imkânı verse ve halkımıza bu maddeleri, hiç olmazsa anlatabilseydik, Cumhurbaş
kanımızın önerdiği doğrultuda, sosyal devlet ilkelerine uyacak şekilde düzeltebilseydik; maalesef, 
bu sağlanamamıştır. 

Değerli arkadaşlar, tasarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, koruyucu hekimlik alanına 
girmektedir. Türkiye'de sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülürken, bu kanunla, 
Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasmda yetki çatışması ortaya çıkacaktır. 

Acaba, koruyucu hekimlik derken neyi kastediyoruz? Asıl, sosyal devletin yapması gereken, 
halkın sağlığını hastalanmadan koruyacak şekilde önlem almasıdır ki, Sağlık Bakanlığının birinci 
işidir; burada, görev çatışması çıkacaktır ortaya. 

Değerii arkadaşlar, koruyucu sağlık hizmetleri. Sağlık Bakanlığının aslî görevlerindendir; tüm 
harcamaları da, merkezî bütçeden kanşlanması gereken harcamalardır. Bu düzenleme, sigortalıların 
kendi primlerryle koruyucu sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesini doğurur ki, bu durum, biraz 
önce de bahsettiğim üzere, sosyal devlet mantığıyla ve Anayasamızla bağdaşmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, malullük ve ölüm aylığının bağlanmasındaki koşulların ağırlaştırıl
masını da getiriyor bu yasa. Sistemde, tıkanıklıklara, dolayısıyla, sebebiyet verecektir, sistemdeki 
yanlışlıkların faturası da çalışanların sırtına bindirilecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, kamuda çalışan personele sosyal güvenlik açıklarını kapatmak üzere ağır 
yükler getirilmektedir. Genel sağlık sigortasında sağlığın bir hak olmaktan çıkarılması, bir tür 
kişisel tüketim olarak sunulması ve bu tüketim ihtiyacının da piyasa koşullarına göre tanzim edil
mesi, Anayasanın eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. 

Genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin finansmanında adilliği hiçbir şekilde gözetmeyen 
bir anlayışa sahiptir. Genel sağlık sigortasıyla aynı sağlık hizmeti için farklı gelir gruplarına aynı 
düzeyde sağlık yardımında bulunulması da adaletsizliktir. Sağlıkta adil bir finans yapılanması 
olarak, bu nedenle kabul edilmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, gelir dağılımındaki aşın bozukluğa bağlı olarak farklı gelir grubundaki 
hanelerin, yaşamın her alanında manız kaldı klan adaletsizlikleri bir yana bırakarak, sadece 
sağlık hizmetlerinde yapılacak sağlık yardımlarında adaletin aranır gibi gösterilmesi, onlara 
yapılan son derece önemli bir adaletsizliği oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerine en sık başvur
ma durumunda olan yoksul toplum kesimlerini, güya gereksiz kullanımdan caydırmak için, 
bunlardan genel sağlık sigortasının alacağı katılım paylannın tüm sağlık hizmeti alanlarına 
yaygınlaştırılması, Hükümetin adalet anlayışının kalitesizliğini göstermektedir. Bu nedenle, 
adalet kavramını yeniden tanımlayarak hemfikir olmak durumundayız. Gerçek eşitlik, arkadaş
lar, herkesin olanakları ölçüsünde sağlık finansmanı için katkıda bulunurken, gereksindiği öl
çüde sağlık hizmetlerinden yararlanmasıdır, ama, maalesef, bu yasa tasarısı bunu getirmiyor. 
AKP Hükümeti, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve yeşükart sahiplerinin sağlık hizmetlerinden 
eşit olarak yararlanmadığını söylüyor. Artık, genel sağlık sigortasıyla, tüm vatandaşların eşit 
olarak sağlık kuruluşlarından ve hizmetlerinden faydalanacağını söylemektedir; ama, uy
gulamada görülecektir ki, değerli vatandaşlarım görecektir ki, bu yasa, onlar arasında eşitsiz
lik yasası olacaktır. 

Genel gerekçe kısmında, yüksek gelir gruplarının düşük gelir gruplarını, sağlıklı olanların has
ta olanları finanse ettiği dayanışmacı anlayışı yerine, genel sağlık sigortasıyla getirilen eşitlik 
hanelerinin sağlık hizmetlerinin karşılığını ödemek için, gelirleri ne olursa olsun, aynı prim ve 
katılım payı ödemeleriyle tanımlanmaktadır. İşte, burada, Hükümet, sağlıkta, sağlık güvencesinde 
bir eşitsizlik yaratmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bunun, sağlıkta eşitliğe yüklenen anlamla bir alakası olmadığı açıktır. Sağ
lıkta eşitlik, herkesin sağlık hizmeti gereksinimi olduğunda, buna ulaşabilmesinin, kolay ulaşabil
mesinin yanı sıra, aynı sağlık hizmetinden eşit oranda, aynı oranda faydalanabilmesidir. 

Genel sağlık sigortasının yapacağı sınırlı sağlık yardımlarına bağlı olarak sağlıkta iki sistem 
belirginleşecektir. Bir, parası olan ve tamamlayıcı sigortalan bulunan, cebinden istediği her an 
ödemede bulunabilen kişilere uygun sağlık İşletmeleri. İki, genel sağlık sigortasının yardımları ve 
kısmi cepten ödemelerle yetinen kamu sağlık işletmeleri diye iki tür işletme ortaya çıkacaktır. İn
sanlar arasında aynımın kuvvetlenmesine, barizleşmesine neden olacaktır. 

İşte, tam bu noktada, tam bu sırada, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayanların da yap
tıracaklar düzeyinde hizmet alabilmesi için, devletin şefkatli kollan burada devreye girmeli 
Maalesef, bu yasada, bu yasa tasarısında bu konu gözardı edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; böylelikle, söylenenin tam aksine, sağlık hiz
metlerindeki eşitsizlikler daha da giderek artacaktır. 

Katılım paylannın gelir düzeyi, yaşam düzeyinin altında olduğu İçin primleri devlet tarafından 
ödenecek derecede yoksul olan kesimlerin de katkı payı ödemek zorunda bırakılmaları, bu kesim
lerin, bu tür uygulamaların hayata geçirtildiği ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yiyecek alım-
lannda, yani, beslenme bozukluğu ortaya çıkaracak şekilde bir durum yaratacaktır, bu da, yoksul
luğun körüklenmesine vesile olacaktır değerli arkadaşlar. 
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Tıbbi bakım yoksunluğuna bağlı ölümlerde önemli artışlar yaşanabilecektir. 
Bu nedenlerle, genel sağlık sigortası, AK Parti Hükümetinin iddia ettiği gibi, herkese sağlık 

güvencesi getirmekten uzak durumdadır ve uzakta kalacaktır. 
Yaşanacak sorun, sadece genel sağlık sigortası dışına itilenlerle bitmemektedir. Genel sağlık 

sigortasıyla sağlık hizmetlerinin kapsamının daraltılmasına bağlı olarak, sağlık güvencesi yetersiz 
olanlar çok daha büyük bir sorun teşkil edeceklerdir. Birçok kişi hayatlarının can alıcı bir anında, 
gerçekten sağlık bakımına ihtiyaç duydukları bir anda, genel sağlık sigortasının kendi ihtiyaçları 
olan tıbbî müdahale tipini ya da gereksinimi olan testleri ve ilaçlan kapsamadığını ya da bu hizmet
ler için ödemesi gereken ek miktarın bir kısmını kapsadığım gördüklerinde hayretle şaşıracaklardır. 
tşte, bu nedenden dolayıdır ki, genel sağlık sigortası, insanlarda büyük bir öfkeye ve büyük bir düş 
kırıklığına vesile olacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, piyasa ekonomisinin her sahada basanlar kazanmasına karşın, sosyal 
güvenlikteki zaan çıkanlacak birtakım ek maddelerle engellenebilirdi; maalesef, bu, Hükümet 
tarafından gözardı edilmiştir. 

Kanun tasarısıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına çok miktarda yönetmelik çıkarma 
yetkisi de getirilmiştir. Böylelikle, kurum sigortalıları, kendilerini yakından ilgilendiren konularda 
-istediği gibi- keyfiyete dayalı düzenlemelerle karşılaşacaktır. 

AKP Hükümeti, Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısını, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun 
Tasarısını, Emeklilik Sigortası Kanun Tasarısını ve Primsiz ödemeler Kanun Tasarısını sosyal 
güvenlikte bir reform olarak sunuyor. Arkadaşlar, tekrar ediyorum ben, üstüne basarak söylüyorum: 
Bunlar bir reform değil, Türk insanının geleceğine IMF prangası vuran uygulamalardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasının birlikte tasarlanarak kendi nam ve hesabına 

çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlan içinde kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına 
borcunun olmamasıdır, ki, bu şartın yer alması, özellikle tanm sıgortalılan ve küçük esnafı mağdur 
edecek, sigorta grupları arasında eşitlik ilkesine aykınlık oluşturacaktır. 

Tasanyla öngörülen prim oranlan yüksektir. Prim oranlarının yüksekliği kayıtdışı istihdamı 
teşvik edecektir. 

Tarımsal faaliyetin mülkiyet ve kiracılıkla ilişkilendirilmesi, kira ödemeksizin tarımsal 
faaliyette bulunanları kapsam dışında bırakacak ve bu yaklaşımın sosyal güvenlik kavramıyla bağ
daşmadığı da ortaya çıkacaktır. 

Kanun tasansınm, tam kapsamlı sağlık sigortası yaptıranların genel sağlık sigortası dışına 
çıkarılmasına imkân verilmemesi ve isteyenler için ek emekliliğin sistemde yer almaması çok 
büyük eksikliğidir. 

Değerli arkadaşlanm, sözlerimi bitirirken, siz değerli milletvekillerini ve Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN • İbrahim Bey bu sefer soru sormuyor! 
Üçüncü bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayn ayrı oylarınıza sunacağım. 
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43 üncü maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde 

bulunanların aylıktan 
MADDE 43-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller 
MADDE 44-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin 

sigortalılıkları ve primleri 
MADDE 45-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançtan ve prime esas kazanç üst sının 
MADDE 46-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife 
malûllerine verilecek sürekli İş göremezlik geliri karşılığı 

MADDE 47-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu görevlilerinin emekliye sevk onaylan 
MADDE 48-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi 
MADDE 49-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 

İsteğe bağlı sigorta ve şartlan 
MADDE 50-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi 
MADDE 51-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İsteğe bağlı sigorta primleri ve Ödenmesi 

MADDE 52-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına 

İlişkin Ortak Hükümler 
Sigortalılık hallerinin birleşmesi 
MADDE 53-

BASKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylık ve gelirlerin birleşmesi 
MADDE 54-
BASKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri 
MADDE 55-

BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelir ve aylık bağlanmayacak haller 
MADDE 56-

BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaş 
MADDE 57-
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 58-

BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi 
MADDE 59-
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Dördüncü bölüm, 60 ilâ 78 inci maddeleri kapsamaktadır. 

Dördüncü bölüm üzerinde söz isteyen, Anavatan Partisi Grubu adına, Muhsin Koçyiğit, Diyar
bakır Milletvekili. Kişisel söz istemi de, Ömer Abuşoğlu, Gaziantep Milletvekili. 

Buyurun Sayın Koçyiğit. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYÎÖİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1189 sıra sayılı yasa tasarısının dördüncü bölümü üzerinde söz almış 
bulunuyorum Anavatan Partisi Grubu adına; Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, 5489 sayılı Yasa Yüce Genel 
Kurulda kabul edilmiş ve yasalaşmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmişti. Sayın Cumhur
başkanımız, yasa üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda. Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri 
gereğince, madde gerekçeleriyle birlikte, geri gönderme gerekçeleriyle birlikte, tekrar Yüce Genel 
Kurula göndermiştir. 
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Bu yasa tasarısı, diğer yasa tasarıları gibi, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. 
Ben de, aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak orada görüşlerimi bir kez daha irade 
etmiştim; ancak, ne yazık ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda, virgülüne dokunulmadan dahi, olduğu 
gibi, yasa tasarısı buraya getirildi. Bugün de, şu ana kadar, tekrar, bu yasa tasarısı, virgülüne 
dokunulmadan tekrar Yüce Cumhurbaşkanlığı katlarına gideceğe benziyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanımız, yasanın veto gerekçelerini 
başlıca iki ilke üzerine oturtmuştur. Bunlardan biri sosyal devlet ilkesi, diğeri de Anayasa Mah
kemesinin, sosyal güvenlik sisteminin hukuk devletinde makul, ölçülü, adil olması gerektiği ilkeleri 
üzerine oturtulmuştur. 

Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olduğu belirtilmiş, sosyal devlet ilkesi cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmıştır. 
Sosyal devlette, sosyal güvenlik sistemi sadece aktüeryal hesaba, aktueryal dengeye dayandırılarak, 
sosyal devletin sosyal niteliği dikkate alınmadan bir hesap yapılamaz. Burada önemli olan, güçsüz 
durumda olanların, durumu iyi olmayanların primlerinin de devlet tarafından ödenerek, onlara da 
bir sosyal güvenlik hakkının verilmesidir, çünkü. Anayasanın 2 nci maddesinin, sosyal devlet ol
duğu, 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesini ve 60 inci maddesindeki sosyal güvenlik sisteminden 
yararlanmanın herkesin hakkı olduğu İlkelerini bir arada düşünecek olursak, bir bütün olarak, zor 
durumda olanların da sosyal güvenlik sisteminden yararlanması için, onların primlerinin devlet 
tarafından ödenmesini kabul etmemiz gerekiyor; çünkü, sosyal devletin sosyal sorumlulukla yap
ması gereken bir işlemdir bu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısının özü başlıca üç temele dayanmaktadır. 
Birincisi, işçi ve işverenlerden daha fazla sigorta primi kesmek, daha fazla stopaj vergisi kesmek 
suretiyle ücretlerin düşürülmesi. İkincisi, emeklilere daha az emekli aylığı bağlanması için gerekli 
değişiklikleri yapmak. Üçüncüsü ise, sağlık hizmetinden faydalanacaklardan, sağlık hizmetinin 
sunumu sınırlandırılarak, sağlık hizmetlerinden katılma payı adı altında ek ücretler alınmak suretiy
le bütçede faizdışı fazla yaratıp, yaratılan bu faizdışı fazlayla IMFnin borçlarım ödemektir; çünkü, 
sosyal güvenlik sistemindeki yasa taşanlarının tümü IMFnin niyet mektuplarında vardı. Burada 
yaptıklarımız, IMF niyet mektuplarının gereğini yerine getirip onların yasalaşmasını sağlamak ve 
faizdışı fazlayı artırıp, buradan da, IMF'ye borç veren ülkelerin borçlarını ödemektir. Çünkü, bugün, 
dünyada IMF'ye en fazla borcu olan ülke Türkiye'dir. IMFnin, neredeyse, dünyadaki toplam alacak
larının yüzde 80'i Türkiye'dedir; çünkü, Türkiye'nin şu anda IMFye 12 milyar dolar borcu var, bizi 
2 milyar dolar borçla Uruguay ve 400 000 000 dolarla da Bulgaristan izlemektedir. Demek ki, 
IMFye borç veren ülkelerin temel kaynağı, oradan faiz alacak ülkelerin temel kaynağı, Türkiye büt
çesinden kendilerine ne kadar bir aktarma yapılacağıdır ve bunun için de, IMF bize baskı yaparak, 
çeşitli yasalar çıkartarak, burada kısıtlamalar getirerek, ücretleri kısıtlayarak, katılma paylarını ar
tırarak, bütçede faizdışı fazla yaratmak suretiyle kendilerine bir ek kaynak yaratmaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa 1.1.2007den itibaren yürürlüğe girecektir. 
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş esas alınmakta; fakat, 2036 yılından itibaren, kademeli bir şekil
de emeklilik yaşı yükseltilmek suretiyle, 2048'de kadın ve erkekler eşit şekilde, 65 yaşında emekli 
olabilecekler. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin altmışaltı yıl olduğu düşünülürse, çoğu insan 
emekli olduğunu göremeden yaşama veda edecektir. Yani, insanlar emeklerinin karşılığını 
alamadan, bir yerde, onları kaderleriyle baş başa bırakıp emeklerini almadan bu dünyadan göç et
mesine olanak vermekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısında, özellikle ücretlerin düşük olması, 
9 000 günlük prim ödemenin getirilmesi, 65 yaşın getirilmesiyle, bir yerde, emeklilik insanlar için 
hayal gibi olmakta. Bu bakımdan, özellikle esnek çalışanlar, geçici işlerde çahşanlar, ne olsa biz 
emekli olamayacağız diye düşünerek kayrtdışına gitmekte ve kayıt dışında çalışmaktadırlar. Bugün, 
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sistemin yüzde 52'sİ kayıtdışı istihdama dayanmaktadır. Bir yerde, kısırdöngü seklinde; ücretler 
düştükçe kayıtdışı İstihdam artmakta, kayıtdışı istihdam arttıkça ücretler düşmektedir. Bunun için, 
burada esas olan, bu sigorta primlerinin devlet tararından karşılanması ve tüm insanlann kayıt içine 
alınmasıdır. Bu, hem devletin geleceği açısından hem bütçe dengelerinin tutturulması açısından ger
çekten de son derece önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısında iki tane yeni kavram var Birincisi, 
emekli olabilme yaşı; ikincisi, aylık bağlanma yaşı. Her emekli olan aylık alamayacak; çünkü, ör
neğin, 18 yaşında işe girdi, 25 yıl çalıştı, 43 yaşma kadar geldi, emeklilik aylığı alabilmesi için 65 
yaşını beklemesi, yani, 22 yıl daha beklemesi gerekiyor. Peki, size soruyorum; Bu insan 18 yaşın
da işe girdi, 25 yıl çalıştı, 43 yaşına geldi, emekli oldu. 65 yaşına kadar 22 yıl bu insan ve çocuk
ları ne yiyip ne içecek, nereden gelir elde edecekler?! Bunları düşünmüyor musunuz?! 

MUSTAFA ELİTAŞ {Kayseri) - Çalışıyor, maaşı var. 
MUHSİN KOÇYtGÎT (Devamla) - Çalışıyor, çalıştı, katmadeğer yarattı; ama, karşılığını 

alamadı. 22 yıl beklemesi lazım. Demek ki, ölmeden 22 sene bekleyecek, ondan sonra "gel sana 
emekli maaşı verelim" diyeceksiniz. Gerçekten bu büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizliktir. 

Yine, bakmakla yükümlü, tanımında yapılan bir değişiklikle özellikle kız çocukları kaderleriy
le baş başa bırakılmıştır. Çünkü, burada 25 yaşmı doldurmuş ve evlenmemiş kız çocukları var. Bun
ları bu tanımın dışına çıkartmak suretiyle Türk toplum yapısının, aile yapısının kültürüne aykırı bir 
şekilde bu kız çocukları kaderleriyle baş başa bırakılmakta ve "sizleri devlet sigorta kapsamına al
mamakta, sağlık hizmetinden yararlanamazsınız" denilmektedir bir yerde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; IMFnin Hükümetle yaptığı son görüşmelerden sonra -
bugün basında da çıktı- Özellikle kolesterol hastalan bundan sonra, rapor olmadan, kolesterollerini 
ölçtürmeden ilaç alamayacaklar, özellikle kolesterol hastalarında 160 ile 130 arasında olanlar 
alamayacak, bir de trigliseridi 300'ün altındaki hastalar rapor olmadan bu ilaçlarını alamayacaklar. 
Ama, bu insanlann kolesterollerinin düşmesinin bir nedeni, ilaçlan kullanmalarından dolayı. îlaç 
kullandığı için düşmüştür. Siz diyorsunuz ki "düştü, o zaman almayın!" Bu, bir yerde haksızlıktır 
ve bunları devamlı, doktor kapılarında rapor almayla baş başa bırakmaktadır. Bunun değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Özellikle, bu konuyla ilgili olarak, bugün basında, bîr gazetemizde çıkmıştı, bir pasajı size 
okumak istiyorum. Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan 63 yaşındaki bir hasta söyle diyor "Dört 
damarım birden değişti. Koroner arter ve damar hastalığım var. Benim kullandığım ilaçlardan 
dolayı kolesterolüm 160'ın altına düşüyor. Zaten ben bu yüzden bu ilaçlan kullanıyorum. Koles
terolüm 160'ın üzerine çıkacak diye beklersem bir yerde öleceğim." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHSİN KOÇYİGÎT (Devamla) - Bunun anlamı, bir yerde, bu hastaların kaderleriyle başbaşa 

bırakılması, bir yerde "ister ölün, ister gidin cebinizden paranızı verin, eczaneden ilaç alnı" demektir. 
Yine, bununla İlgili olarak bir konuya değinip konuşmamı bitiriyorum: özellikle, kanunun 68 

inci maddesinde, zorunlu iyileştirme malzemesi olan ortez ve protez bedellerinden yüzde 20 katılım 
payı alınması, bir yerde, vicdansızlık, sosyal devletin sosyal sorumluluğuyla bağdaşmayan bir uy
gulamadır. Bunun değiştirilmesi lazım. Çünkü bu hastalar bir yerde protez hastası, çalışamıyorlar; 
ama, biz onlara diyoruz ki, siz çalışmasanız da bu protezi kullanabilmeniz için en az yüzde 20 
katılım payı vereceksiniz. Bu protez bedelleri de çok yüksek tutarlarda. En düşüğü 5,6,10 milyar 
tutuyor. Yani, bunun beşte 1 'i, mesela 5 milyarın beşte l'i 1 milyar ediyor. Bu insanları böyle kader
leriyle baş başa bırakmamak, bunlara bir sosyal devlet gibi davranıp bunlardan katılım payı al
madan, bunların kutsal yaşam haklarını devam ettirmelerine olanak verilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 
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Bu vesileyle. Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi ve AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz istemi, Sayın Ömer Abuşoğlu.. .(Anavatan Partisi sıralarmdan alkışlar) 
Sayın Abuşoğlu, süreniz S dakika. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) • Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubum ve şahsım 

adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, Anavatan Partisinin değerli milletvekillerine, şu anda Genel Kurulumuzda bulunan 

değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm, Sayın Ahmet Işık'tan başlayarak 
Sayın Ziyaeddin Akbuluta varan çizgide oturan AK Parti milletvekillerine. AK Parti Grubu 300... 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Bize yok mu? 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bu çizgiden başlayıp o çizgide, arada kalan herkes... Ama, 

iki çizgi arasında kalan sayı kaç biliyor musunuz; ben, biraz önce saydım, 53 kişi var, badi 1 -2 tane 
daha artıralım, sonradan gelenler olmuş olsun, 55-60 diyelim. 

AK Parti Grubu sayısı kaç Sayın Başkan?.. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - 356. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Evet, geriye kalan 300 kişi, bunun... 
AHMET YENİ (Samsun) - Yuvaya dönersen çoğalır bu sayı. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Efendim, benim ayrılmamı fazla konu etmeyin, onun 

üzerine söz söylersem biraz ağır gelir, kaldıramazsınız. Onun üzerinden çok yağmurlar geçti, çok 
mevsimler geçti, isterseniz o konuyu tekrar açmayalım; ama, açmak istiyorsanız her zaman için de 
açarım. Açtığım zaman da açanlar mahcup olur. 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Açma, açma. 
MUSTAFA BAŞ (istanbul) - Tamam, kapat 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Gerçekten, önemli bir tasan üzerinde konuşuyoruz, gönül 

ister ki, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere, AK Parti Grubunun, tamamım demeyelim, 
büyük bir çoğunluğu dahil olmak üzere bu salonda bulunsun. Sayın CHP işin kolayına kaçıyor 
"protesto ediyoruz, salonu boşaltıyoruz" diyerek... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Onlar hep öyle. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) • ...evlerinin sıcak ortamlarına, sıcak yuvalarına hemencecik 

gidiveriyorlar. AK Partinin de onlardan kalan tarafı yok, onlar protesto etmiyorlar ama, onlar da 
çalışıyor görüntüsü içerisindeler ki... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Abuşoğlu. 
Konuyla ilgili konuşmak üzere, maddeyle ilgili konuşmak üzere söz aldınız; Adalet ve Kalkın

ma Partisinin işleyişi, çalışmaları, Cumhuriyet Halk Partisinin kararlarıyla ilgili görüşüyorsunuz. 
Genel bir görüşme için söz almadınız, maddeyle ilgili söz aldınız, madde üzerinde konuşmanızı rica 
ediyoruz. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sizin konuşmanız çerçevesinde geçen süreyi 
de herhalde benim süreme eklersiniz. Ben öncelikle dedim ki: Burada çok önemli bîr tasarıyı 
görüşüyoruz. Gönül ister ki tüm Parlamento -muhalefetiyle İktidarıyla- büyük bir katılımla, ne 
yapıldığının farkına vararak bu tasarıyı gerçekleştirelim, görüşelim. Ama, ne yazık ki, CHP'nin hiç 
olmadığı, İktidarın da sadece altıda 1 çoğunluğunun burada olduğu bir sayıyla böyle önemli bir 
tasarıyı gerçekleştiriyoruz. 
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Ayrıca, Sayın Başkan, dünkü, içtüzükle ilgili benim İtirazlarım, iki kere, sizin, konuyu takdir
lerinize arz etmeme rağmen, konu üzerinde hiçbir işlem yapmamanız, hatta görmezlikten gelmeniz 
sonucunda, Başkanlık Divanının bu esnekliği karşısında, milletvekilinin de konuya bağlı kalıp kal
mamak noktasında birazcık esnekliği olmasını diliyorum. 

O bakımdan, AK Partinin bu görüntüsü hiç hoş değü. Milletvekilleri olarak toplumumuz bize 
büyük bir bel bağladı. Toplumun meselelerini gelip burada dile getirmek -iktidar olsun muhalefet 
olsun- temel görevimiz ve bu görev karşılığında da bize karınca kararınca bu milletin takdir eylediği 
harcırah, yolluk, maaş, her ne ad altında olursa olsun Ödenenleri hak etmek gibi bir mecburiyetimiz 
var. AK Partinin açılımını ben tekrar etmek istemiyorum, hepiniz biliyorsunuz, Adalet ve Kalkın
ma. öncelikle adalet. Adaletin temelinde de ne vardır, aldığını hak etmek vardır. 

Şimdi, gecenin bu saatinde bir karar yetersayısı istemeye kalkacak olsak, belki bulamayacak
sınız; ama, böyle bir davranışın böyle önemli bir tasarının yasalaşmasını geciktireceği gerekçesiy
le, bu yola, biz, muhalefet olarak, tevessül etmiyoruz; ama, muhalefet partisi olarak, gecenin bu 
saatinde ve daha da İlerleyen saatlerinde, burada bulunan milletvekillerine, İktidar milletvekillerinin 
de birazcık saygı gösterip, bırakınız evlerine gidenleri, sıcak yuvasında oturanları pijamasını giyip, 
eşofmanını giyip, hiç olmazsa, kuliste oturan milletvekillerinin Genel Kurula gelmesiyle, bu çalış
ma daha zevkli hale gelebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tararından kapatıldı) 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Milletvekilleri odalarında çalışıyor. 
ÖMER ABUŞOGLU (Devamla) - Bu çalışmanın daha zevkli, daha milletin yararına olmasını 

sağlamak konusunda da İktidar Partisinin görevi, muhalefetin görevinden daha yukarıda. O bakım
dan, bir sonraki maddenin görüşmeleri ve oylanması esnasında, diliyorum ki, İktidar Partisi millet
vekili sayısı burada artacaktır ve daha zevkli bir çalışma ortamı içerisinde bulunacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Sayın Dursun Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, şûralarımı yöneltiyorum. 
1- Tasandan önceki ve sonraki emekliler arasındaki gelir farkını giderecek mi bu tasan? 
2- Emeklilerin ulusal gelirden hak ettikleri refah payını almalarına engel olmayacak mı bu 

tasan? 
3- Aynı görevi yapmış, tasandan önceki ve sonraki emekliler arasında hakkaniyete aylan 

biçimde gelir farkı yaratmayacak mı? 
4- Daha önce aynı görevlerde bulanan eski ve yeni emeklilerin maaşları arasında farklar ortaya 

çıkmayacak mı? 
5- Emekli aylıklannm yalnızca TÜFE oranı kadar artırılması, ulusal gelirden artan refah 

payının emekli aylıklarına yansıtılmasını sağlayacak mı? 
Bu sorulanına cevap verirseniz memnun olurum Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Buyurun Saym Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOÖLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Saym Başkan, değerli milletvekilleri; kürsüdeki konuşmamda da ifade ettiğim üzere, emekli 

aylıklannm artışı şu anda -Emekli Sandığı emeklileri hariç- Bağ-Kur ve SSK'da TÜFE oranlanyla 
bağlantalıdır, yani, TÜFE"ye göre artınlmaktadır. Yeni kanunumuzda da sistem yine muhafaza edil
miş ve emekli aylıklannm artuılması TÜFE'ye bağlantılı olarak korunmuştur. Ancak, konuşmamda 
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da söyledim, bu, hiçbir zaman, hükümetlerin, siyasî otoritenin elini kolunu bağlayan bir husus 
değildir; aksine, bundan aşağı bir artış olmayacağını, asgari bir gelir korumasını öngören, enflas
yonun altında bir artış olmayacağını öngören bir düzenlemedir. Her zaman, hükümetler, bu TÜFE 
üzerinde, refah payını, verme konusunda serbesttir, Nitekim, Hükümetimiz, üç yıllık dönemde bu 
TÜFE oranlarının üzerinde emekli aylıklarına zam yapmıştır. Bunun üç yıllık toplam tutan 12 mil
yar YTL'dir; yani, 12 katrilyon liralık bîr refah payım, bir iyileştirmeyi Bağ-Kur ve SSK emek
lilerine vermiş bulunmaktadır. Yeter ki, ülkedeki yaratılan katmadeğer ve büyüme oranlan ve diğer 
makroekonomik istikrar sürekli olsun, sürdürülebilir olsun. Her zaman emeldi aylıklarında bu artış 
yapılabilir. 

Diğer taraftan, emekli aylıklarının satın alma gücü itibariyle derecelendirilmesi, çalışırken 
alınan ücretlerle bağlantılıdır. Maalesef, ülkemizde. Özellikle hizmet aktiyle çalışanların bildirimleri 
asgarî ücret seviyesi üzerindedir; yani, asgari ücret üzerindendir. Yaklaşık 3 100 000, asgari ücret 
üzerinden, bildirim, SSICya, söz konusudur; ama, bu yasa yürürlüğe girdiği zaman, ben eminim ki, 
çalışanlarımız, kendilerine ödenmiş olan bütün ücret ve aylıkların düzgün bir şekilde Sosyal Güven
lik Kurumuna bildirilmesi için bir hassasiyet içerisinde olacaklardır; çünkü, bu, kendilerinin emek
li aylıklarının seviyesi açısından da önemli bir husustur; dolayısıyla, bu şekildeki bir denetim aynı 
zamanda kayıtdışılığı da önlemiş olacaktır, buna faydası olacaktır. 

Daha Önce aynı görevde çalışmış olanlar ile daha sonra aynı görevde çalışmış olanların emek
li aylıklarının farklı olacağı konusunda bir görüş dile getirildi. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; yeni sistemimizde, artık, unvana ve kadroya bağlı emek
lilik sistemi ortadan kalkmaktadır; yani, son üç ay, son altı ay işgal edilen unvana göre, kadroya 
göre emeklilik, emekli aylığı olmayacaktır. Ya neye göre olacaktır, bütün çalışma hayatı boyunca 
kesilen tasarruf, birikim ve çalışma yılı, artı, ücretlerin seyrine ilişkin olarak bir emekli aylığına hak 
ediş söz konusudur. Dolayısıyla, eski ve yeni, bu unvanlarda, çalışanlar arasında, bu yapmış ol
duğum izahattan da anlaşılacağı üzere, aylıklarında farklar olması doğaldır, bu fark olacaktır; ama, 
dediğim gibi, sistem unvana ve kadroya göre emekliliği değiştirmekte ve tüm çalışma hayatını 
içeren bir değerlendirmeyi önplana almaktadır. 

Şimdilik arzım bu kadar, eğer eksik varsa onu tamamlamak isterim. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Refah payı?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGIOĞLU (İstanbul) - Refah 

payım açıkladım; yani, şu anda TÜFE'ye endeksli; ama, hükümetler, her zaman, bu TÜFE üzerin
de emekli aylıklarında iyileştirme yapabilirler. 

Tabiî, değerli arkadaşlarım, birçok ülkede olduğu gibi belki zamanla bizim ülkemizde de ikin
ci ayak veyahut da üçüncü ayak dediğimiz emeklilik sistemleri de sistemimize girebilir. Bugün 
itibariyle bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde yer almıştır. 1 000 000 
katılımcıya yaklaşmıştır bireysel emeklilik sistemi. İmkânı olanların bu İkinci emeklilik sistemin
den de yararlanmalarında fayda var. Belki, dediğim gibi, bu zorunlu emeklilik sistemini belli bir 
müddet uyguladıktan sonra, ülkemizde, ikinci ayak emeklilik sisteminin veyahut da tamamlayıcı 
sağlık sigortalarının da sistemde alternatif olarak yer alması mümkün olabilecektir. 

Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Muhsin Koçyİğit... 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Ben de Sayın Bakanıma bir soru sormak istiyorum. Sayın Bakanım, zor koşullar altında, asgari 

ücretle görev yapan ve kendilerine yeşilkart ve silah verilen köy korucularına emekli olma hakkını 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGÎOĞLU (İstanbul) - Koy 

koruculanyla ilgili, içişleri Bakanlığımızca, bildiğim kadanyla, bir çalışma söz konusu. Sağlık 
konusunda bazı iyileştirmeler yapıldı, kapsama alındı. Emeklilik konusunun, tabi!, etraflıca tartışıl
ması lazım. 

Emeklilik sistemi, netice itibariyle, prim ödeme esasına dayalı bir sistemdir, ama, köy 
koruculan, diğer güvenlik güçlerimiz yamnda, bu ülkenin bütünlüğü için, birliği için, beraberliği 
için teröre karşı mücadele eden kişilerdir. Onların bu hizmetlerini, geçmiş hizmetlerini ve gelecek
lerini de, elbette, devlet olarak düşünmemiz gerektiği inancındayım. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Düşünmediniz mi? 
BAŞKAN - Dördüncü bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra, ayn ayn oylarınıza sunacağım. 
60 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
MADDE 60-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili 
MADDE 61-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
MADDE 62-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 
MADDE 63-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
MADDE 64-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
MADDE 65-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt dışında tedavi 
MADDE 66-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlan ve Katılım Payı 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlan 

MADDE 67-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katılım payı alınması 

MADDE 68-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler 

MADDE 69-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet basamaktan ve sevk zinciri 

MADDE 70-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimlik tespiti ve acil haller 

MADDE 71-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malt ve Çeşitli Hükümler 

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi 

MADDE 72-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi 

MADDE 73-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için 
yapılan sağlık harcamaları 

MADDE 74-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğal afetler veya savaş hali 

MADDE 75-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

îşverenin, genel sağlık sigortalısınm ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 

MADDE 76-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme ser
bestisi 

MADDE 77-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi 
MADDE 78-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.27 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21J8 

BAŞKAN: BaşkanvekHİ AU DtNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

1189 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Vn.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER tŞLER (Devam) 
4.- 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1206) (S. Sayısı: 1189) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. (AK Parti sıralarından "geliyor, geliyor" sesleri) 
Geliyor mu? 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Hükümet geliyor, tamam. 
BAŞKAN - Bu, biraz, Osmanlı padişahlarının Lehistan elçisine söyledikleri gibi: "Yolda, 

geliyor..." 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Hükümet geliyor şu anda. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hükümet koşarak geliyor. 
BAŞKAN - Hükümet burada. 
Şimdi, beşinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Besinci bölüm 79 ilâ 98 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Beşinci bölümün üzerinde söz isteyen, Anavatan Partisi Grubu adına ibrahim özdoğan, Er

zurum Milletvekili. 
Sayın özdoğan, kişisel söz isteminiz de var; ikisini birleştirelim mi? 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Birleştirelim Saym Başkan. 
BAŞKAN - 15 dakikalık konuşma süreniz var. 
Buyurun Sayın özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Saym Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1189 sıra sayılı, 19.4.2006 tarihli ve 5489 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen yasa tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu ve şah
sım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuya geçmeden Önce bir üzüntümü belirtmek istiyorum. Maalesef, bu 
Meclis, haftalardır, Hükümetin, AK Parti Grubunun Meclise devamsızlığı dolayısıyla yeterince 
çalışmamaktadır. Neyse ki, Anamuhalefet Partisinin Meclisi terk etmesinden sonra karar yetersayısı 
istenmediğinden dolayı, şu anda, baba muhalefet partisi olan Anavatan Partisi tarafından çalıştırıl
maktadır ve yiğitçe, milletimizin haklarım, burada, AK Parti Grubu karşısında savunmaya devam 
ediyoruz ve devam edeceğiz. (AK Parti sıralarından alkışlar!) 
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FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Siz 3 kişisiniz. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bizim 3 kişimiz sizin 300 kişinize bedeldir. Bunu söy

lemek istiyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!) 
HASAN KARA (Kilis) - Bravo! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Var ol! 
HASAN KARA (Kilis) - Yeter bu kadar. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir şey demiyorum; yani, burada 

konuşuyorum, bir şey demiyorum; ama, başka bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. Burada, sürek
li devam eden arkadaştan, tabii, benim eski Partimin arkadaştan, hepsini tanıyorum. Sayın Baş
bakanımızın bir dahaki seçimlerde, bugünkü milletvekillerinden kimleri aday edeceği artık mey
dana çıkmıştır. Tavrını Sayın Başbakanımızın İyi biliyoruz ve tabiî, sizleri kutluyorum, sizleri mut
laka aday edecektir; gözünüz aydın olsun. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sağ ol, var ol! 
SABRt VARAN (Gümüşhane) - İbrahim Ağabey, gözün hâlâ bizde demek ki. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) • Değerli arkadaşlar, seviyorum, sizleri ben çok seviyorum. 

Sizler benim başımın tacısınız. Bunu söylemek istiyorum. Hakikaten ben sizi çok seviyorum. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - AK Parti velinimetindir. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Çok büyük emeğim vardır; onu sonra konuşuruz. 
Değerli arkadaşlar, şimdi. Cumhurbaşkanının, bu yasa tasarısını gönderme gerekçelerini, 

Anavatan Partisi Grubu olarak biz çok haklı buluyoruz. Elbette ki bunun gerekçeleri önünüzdedir, 
ama, zannediyorum, birkısun arkadaşlar Cumhurbaşkanının gerekçelerinden haberi yok; ama, ben 
milletimizin adına da, burada, bu kürsüden. Sayın Cumhurbaşkanının gerekçelerini paylaşmak is
tiyorum, geri gönderme gerekçelerini; çünkü, ilk görüşüldüğü zaman, bu gerekçeleri, aynen, bu kür
süden bizler ve arkadaşlarımız burada söylemiştik, tekrarında fayda olduğunu düşünüyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu yasa tasarısını geri gönderirken birçok ibarelerinde şunları söy
lemektedir değerli arkadaşlar: Yasanın incelenmesine geçilmeden önce "Anayasada Türkiye Cum
huriyetinin nitelikleri arasında sayılan sosyal devlet ilkesi ve herkes için öngörülen sosyal güvenlik 
hakkı üzerinde durulması gerekmektedir" diyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve devam ediyor 
"Yasanın genel olarak maddeleri incelendiğinde sosyal güvenlik sistemindeki kimi konular yönün
den adil, makul ve ölçülü olma Ölçütünün gözetilmediği görülmektedir. Aşağıda bu konulara ve 
buna ilişkin gerekçelere ayrıntılarıyla yer veriyoruz" diyor. 

"a- Yasanın 28 İnci maddesinde, 01.01.200Tden sonra sigortalı kapsamına girenlere, kadın için 
58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 000 gün malullük, yaşlılık ve Ölüm sigor
taları primi bildirilmiş bulunması koşuluyla aylık bağlanacağı belirtilmektedir. Yaş sının, 
01.01.2036'dan başlayarak, kadınlar için 01.01,2048'e, erkekler için 01.01.2044'e kadar artırılıp, 
65'e yükseltilmektedir." 

Tabiî, bunlar resmi gerekçe. Burada biraz da espri babından diyorum. Yani, geçen dönem buna 
benzer yasa tasarısı görüşülürken, bugün hakikaten AK Partide önemli görevlerde, bakanlık görev
lerinde olan veya Başbakanlık görevlerinde olan birkısun zevat, o yasa için "mezarda emeklilik" 
demişlerdi; ama, buna baktığımız zaman, mezarda emeklilik deme gibi bir lüksümüz yok; 
hakikaten, ahrette emeklilik demek geliyor benim içimden değerli arkadaşlar. 

Devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı "Ülkemizde ortalama yaşama süresinin 66 yıl olduğu 
gözetildiğinde, yasayla tüm sigortalılar yönünden emekli aylığı bağlama yaş sınırının zaman içinde 
de olsa 65'e yükseltilmesi, sürekli çalışma olanağı işverenin inisiyatifinde olan sigortalılar yönün
den de prim ödeme gün sayısının 9 OOO'e çıkanlmasımn gelecek kuşakların emeklilik hakkına 
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kavuşmasını olanaksız kılacağı, bu niteliğiyle adil, makul ve ölçülü olmadığı açıktır" diyor Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve devam ediyor: "İşçiler İçin prim ödeme gün sayısının 7 000'den 9 000 güne 
çıkarılması Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi, esnek çalışmanın, sendikasızlaştırmanın, 
kayıtdışı çalıştırmanın ve yoğun işsizliğin yaşandığı ülkemizde 9 000 prim ödeme günü gerçekçi 
görünmemektedir. Üstelik, emekli olabilme yaşı ile aylık bağlama yaşı arasındaki kimi durumlarda 
uzun yılları içeren fark da ölçüsüzlüğün bir başka göstergesidir, örneğin, 01.01.2007 gününde 18 
yaşındayken sosyal sigorta kapsamına giren, 43 yaşında emekli olma hakkı kazanan bir sigortalı, 
ancak 22 yi! sonra, 65 yaşında aylığa hak kazanabilecektir. Yani, 43 yaşından sonra 22 yıl geçecek 
ve aylık bağlanmaya hak kazanabilecektir . 

"Yukarıda da belirtildiği gibi, Yasanın 28 inci maddesinde, emeklilik yaşının 01.01.2007 
gününden sonra ilk kez sigortalı olacaklar yönünden kadın için 58, erkek için 60 olarak belirlen
mesine karşın, bu yaş koşulu 2036 yılından başlayarak kademeli olarak artırılmakta ve emeklilik 
yaşı 65'e yükseltilmektedir." Sayın Cumhurbaşkanımız devam ediyor: "Bu düzenlemeye göre, kadın 
İçin 58, erkek için 60 yaşım 01.01.2036 gününden önce dolduramayan sigortalılar, emeklilik yaşını 
kademeli olarak yükselten kurala bağlı olacak ve bunun sonucunda, kendisine emekli aylığı bağ
lanabilmesi için 65'e kadar uzanan yaşları beklemek zorunda kalacaklardır." 

Şimdi buradan soruyorum: 48 yaşında, 43 yaşında emekli olmuşsa, 65 yaşına kadar ne yiyecek 
bu vatandaşımız; çoluk çocuğu ne yiyecektir?! 

"Aynca, yine bu durum nedeniyle, aynı gün işe başlayan ve prim ödeme süreleri eşit olan fark
lı yaşlardaki sigortalılar, yaşlılık aylığına aynı yılda hak kazanamayacaklardır." Devam ediyor Sayın 
Cumhurbaşkanımız: "80 İnci maddenin birinci fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İş
tirakçisi olanların aylık prime esas kazançlarının belirlenmesinde yapılan ödemelerin tümünün brüt 
tutarlarının göz önünde bulundurulacağı öngörülmektedir. Oysa, bugünkü sistemde zam ve tazminat 
ödemelerinin yasada hesap biçimi belirtilen sınırlı tutan emeklilik keseneğine bağh tutulmaktadır. 
Aynca, yasanın 82 nci maddesinde, tüm sigortalılar yönünden prime esas kazancın hesaplanmasında 
alt ve üst sınır getirilmişken, 46 ncı maddesinde, kamu görevlilerinin prime esas kazancının saptan
masında 82 nci maddedeki üst sınırın aranmayacağı belirtilmiştir. Böylece, kamu görevlilerinin tüm 
aylık gelirlerinden prim kesintisi yapılması olanaklı kılınmıştır. Bu durumda, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı iştirakçileri yönünden, çalışanlar için prim oranı yüzde 14'e düşürülmesine karşın, 
prime esas matrahın artması nedeniyle görev aylıklarında azalma olması kaçınılmazdır." Bu da, zaten 
zor durumda olan emeklilerimiz için büyük bir zulüm ve haksızlıktır diyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız devam ediyor: "Aynca, bugünkü sistemde Türkiye Cumhuriyeti 
Emekti Sandığı iştirakçileri yönünden aylık bağlama oranında üst sınır yüzde 100'dür. Aylık bağ
lama oranının düşürülmesinin daha az emekli aylığı anlamına geleceği, bu durumun, çalışanların 
emeklilik statüsü yönünden olumsuz bir gelişme olduğu açıktır." Tamamen bu görüşe ben de 
katılıyorum ve gerekçede devamla şunlar yazılı: "Yaşlılık aylığının hesaplanması yönteminde en 
köklü değişiklik Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri yönünden yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinin emeldi aylıklarının nasıl hesaplanacağı 
5434 sayılı Yasanın 41 ve ek 70 inci maddelerinde gösterilmektedir. Bu maddelere göre, emekli ay
lıktan, memur aylık katsayısı, emekli olunan günde bulunulan emeklilik keseneğine esas derece ve 
kademe göstergesi, çalışma yasamı boyunca elde edilen en yüksek ek gösterge, kıdem aylığı, taban 
aylığı, zam ve tazminat Ödemeleri varsa yasada gösterilen oranın, en yüksek Devlet memuru ay
lığının brüt tutarına uygulanması suretiyle hesaplanan emeklilik tazminatından oluşmaktadır. 

Aynca, 5434 sayılı Yasanın ek 68 inci maddesine göre de, makam tazminatı ile yüksek yargıç
lık tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara, bulunduk
tan en üst görevin makam, yüksek yargıçlık, temsil ve görev tazminattan emekli aylıklarına eklen
mektedir. 
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"Özetle, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinin emekli aylıklarının hesaplan
masında, iştirakçinin bulunduğu en son görevinin aylığı ve yapılan ödemelerin brüt tutarları göz 
önünde buldurulmaktadır. 

Oysa, Yasa'da, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri yönünden de yukarıda açık
lanan yöntem benimsenmiştir. Bu yöntem uyarınca, devlet memurunun, göreve başladığı yıllarda 
daha düşük olan aylık öğeleri üzerinden hesaplanan prime esas kazançları yaşlılık aylığının belir
lenmesinde de dikkate alınacak ve sonuca etkili olacaktır. 

Bu durumun, yaşlılık aylığı bağlama oranının da düşürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, 
kamu görevlilerine bağlanacak yaşlılık aylıklarının bugüne göre daha düşük olmasına yol açacağı 
ortadadır" diyor Sayın Cumhurbaşkanı. 

"Günümüzde uygulanan emekli aylıklarının, insan onuruna yaraşır asgarî yaşama düzeyini sağ
lamaktan uzak olduğu gözetildiğinde, bu tutarları daha da azaltan yeni kuralın adil, makul ve ölçülü 
olmadığı; emeklilerin ulusal gelirden hak ettikleri payı almalanm sağlayamayacağı açıktır" diyor 
Sayın Cumhurbaşkanı. Devamla şunları belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanımız: "Yasanın 40 inci mad
desinde yer verilen ve fiilî hizmet süresi zammını gerektiren işyerleri ve işler ile sigortalıları gös
teren cetvel incelendiğinde, 

- 12 nci sırada, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmeti yapan ve haber hizmet
lerinde fiilen çalışanlardan unvanları sayılanların TRT Kurumu haber hizmetlerinde, 

• 14 üncü sırada, Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef ve 
üyelerinin, Devlet Tiyatroları ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında, 

geçen çalışmaları nedeniyle fiilî hizmet süresi zammından yararlanmalarına olanak tanındığı; 
ancak, aynı ya da benzer etkinlikleri özel televizyon kuruluşları ve özel tiyatro ya da orkestralarda 
yürütenlerin ftilî hizmet süresi zammından yararlandınlmadığı görülmektedir." 

"Anayasanın 10 uncu maddesinde herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu belirtil
miştir" hatırlatmasını yaptıktan sonra Saym Cumhurbaşkanım söyle devam ediyor: "Yasanın 40 in
ci maddesinde yer verilen ve fiilî hizmet süresi zammı verilmesini gerektiren işyerleri ve işler ile 
sigortalıları gösteren cetvel bu ilke ve kararlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumunda haber hizmeti yapan ve haber hizmetlerinde çalışanlar ile Devlet Tiyatrosu 
sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının şef ve üyelerinin fiilî hizmet süresi zammın
dan yararlanmalarına olanak tanındığı; ancak, aynı ya da benzer etkinlikleri özel televizyon kuruluş
ları, özel tiyatrolar ve orkestralarda yürütenlerin fiilî hizmet süresi zammından yararlandınlmadığı 
görülmektedir." Devamla, "Oysa, televizyon haber hizmetlerini TRT Kurumunda yürütenler ile özel 
televizyon kuruluşlarında yürütenler arasında, bu etkinliğin gerektirdiği teknik uygulamalar ile 
çalışanların görev ve sorumluhıklan arasında, çalışanların..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım artık. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
...yıpranması yönünden bir fark bulunmamaktadır" diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Devamla, 

"Aynı durum, Devlet Tiyatroları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları ile özel tiyat
ro ve orkestra sanatçıları yönünden de geçerlidir" hatırlatmasını yapıyor. Devamla: "Yasanın 63 ün
cü maddesinde, genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin giderleri Sosyal 
Güvenlik Kurumunca karşılanacak sağlık hizmetleri düzenlenmiştir." Bu düzenlemeye göre bazı 
haksızlıkları Sayın Cumhurbaşkanımız dile getiriyor ve diyor ki: "Kurala göre, 18-45 yaş arasındaki 
kişilerin diş protez giderleri Kurumca karşılanmayacak; 45 yaş ve üzerindeki kişilerin diş protez 
giderlerinin de ancak yansı Kurumca ödenecektir." 
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Değerli arkadaşlar, bu haksız tutuma baktığımız zaman ve milletimizin sosyal durumuna bak
tığımız zaman, hakikaten, bu, üzüntü verici, zulüm derecesinde bir durumdur. Aynen, Sayın Cum
hurbaşkanımızın fikirlerine kanlıyorum. 

Son cümleyi söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı son olarak şunları söylüyor: "Bu nedenle, diş 
protez giderlerinin 18-45 yaş arasında Kurumca ödenmeyeceği, 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 
45 ve yukan yaşlarda İse yalnızca yüzde 50*sinin ödeneceğine ilişkin yasa kuralı, sosyal devlet il
kesi ve sosyal güvenlik hakkıyla bağdaşmamaktadır." 

Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşlerine Anavatan Partisi Grubu olarak aynen katılıyoruz. Bu 
yasaya oy vermeyeceğimizi buradan beyan ediyoruz; çünkü, bu yasa, hakikaten, mezarda emeklilik 
değil -tekrar ediyorum- ahrette emekliliği getirmektedir. 

Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Beşinci bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, beşinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
79 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Primlere İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranlan ve Asgari İşçilik 

Prim alınması zorunluluğu 
MADDE 79-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Prime esas kazançlar 
MADDE 80-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Prim oranlan ve Devlet katkısı 
MADDE 81-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Günlük kazanç sınırlan 
MADDE 82-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kısa vadeli sigorta kollan prim tarifesi ve işkollannın ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin 

belirlenmesi 
MADDE 83-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
MADDE 84-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Asgarî işçilik uygulaması 
MADDE 85-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ÎKİNCÎ BÖLÜM 
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 

Prim belgeleri ve işyeri kayıtlan 
MADDE 86-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Prim ödeme yükümlüsü 
MADDE 87-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 88-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler 
MADDE 89-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tlişiksizlik belgesinin aranması 
MADDE 90-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi 
MADDE 91-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞtNCt KISIM 
Ortak ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası 
MADDE 92-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı 
MADDE 93-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kontrol muayenesi 
MADDE 94-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi 
MADDE 95-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yersiz ödemelerin geri alınması 
MADDE 96-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Zamanaşımı, haklan düşmesi ve avans 
MADDE 97-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleş

melerinin yürütülmesi 
MADDE 98-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ellerini kaldırmayanlar çekimser mi 

sayılıyor?! Kabul edilmiştir. 
Beşinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, altmcı bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Altıncı bölüm, geçici 1 ilâ 13 üncü maddeler dahil, 99 ilâ 109 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Altıncı bölüm üzerinde söz isteyen, Anavatan Partisi Grubu adına, Hüseyin Güler, Mersin Mil

letvekili. 
Buyurun Sayın Güler. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, bu kanun üzerinde, Grubum adına söz almış 

bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, gecenin ilerleyen saatinde, İktidar milletvekili arkadaşların, çok acelesi var ki, ya bu 

konuyu çok konuşmaya gerek yok, çok konuşuldu, kısa keserseniz iyi ohır diye telkinleri oldu; biz
ler de bunlara uymaya çalışacağız; çünkü, İktidarın böyle bir niyeti yok. Bu inadım anlamakta zor
lanıyoruz. Biz, muhalefet olarak üzerimize düşen eleştirileri yaptık; dinlemeye niyetiniz yok. Sayın 
Cumhurbaşkanı ikaz etti; gene dinlemeye niyetiniz yok. Acaba, bu inadınız neden?! 

Sayın Bakanı dinledim, genel görüşme üzerinde söyleminde şu noktanın altını çizmekte, tüm 
milletvekili arkadaşlarımın ve kamuoyunun dikkatini çekiyorum: Dediler ki, biz, Acil Eylem 
Planında bunun allını çizdik, onun için de kimseye verdiğimiz sözümüz yok. O zaman, biz de sor
mak isteriz; bir siyasî partinin seçim vaadinde, politikalarında, zaten ülkeyi nasıl yöneteceğinin gös
tergesi belli; bunlar, seçim bildirgeleridir; yani, halka verdiği sözlerdir. Acil Eylem Planlan ise, 
bunu bir an Önce hayata geçirmek için gerekli bir süreç. O zaman biz de Sayın Bakana soruyoruz: 
Oçbuçuk yıldır neredeydiniz?! 

Bugün, IMF'nİn ve Dünya Bankasının dayatması dediğimizde alınıyorsunuz; ama, o da bir ger
çek ki, sürekli IMF"yle görüşmeler üzerine yapıldığında, işin özü belli; kulak çekilmeden İş yap
mıyorsunuz. 

Bugün, her kanun üzerinde "devrim" derken, bugün, konuşmak ve "kayıtsız şartsız egemenlik 
milletindir" diye altını çizdiğiniz noktada katılım dahi yok. "Kabul edenler... Etmeyenler..." Elinizi 
bile kaldırmaya tenezzül etmiyorsunuz; çünkü, her şeyin nasıl olsa istenildiği gibi geçtiğini 
görüyoruz. Bu, milletin iradesine, bana göre, çok büyük bir darbe. Bunu yirmi yılların, otuz yılların 
yapılandırıldığını söylüyorsunuz. 2007 yılında başlamak üzere olan bir Sosyal Güvenlik ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu... Lütfen, dikkatinizi çekerim... 

Sayın Bakan, yine, dedi ki "tüm sosyal tarafların görüşlerini aldık." O zaman, biz de Sayın 
Bakana hatırlatıyoruz: Bugün, Emek Platformunun yapmış olduğu, 2 228 592 kişinin katıldığı 
kamuoyu yoklamasında hepsi "hayır." Nasıl kaülımcılık bu?! 

Türk Kamu-Senin yapmış olduğu "hayır" süreci, hepsi elimizde, sizlere de ulaşmıştır. 
Sayın Bakanım, tekrar, 2007'ye kadar, birçok katılımcıya da açık olduğunun İfadesi yapılmak

ta; çünkü, iş yönetmeliklerle yönetilecek, kanunlarla değil. Yani, inisiyatif tamamıyla Hükümetin, 
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icraatın eline bırakılmış; ama, bu da bir gerçek ki, bugün, gerek sosyal güvenlik açısından yarınların 
hayalini kurmak isteyen, emekliliğinde rahat ve huzur içerisinde yaşamak isteyen büyük, milyon
larca kitle artık isyan halinde "açız" diyor. Bunlara da kulak tıkadınız. Tıkayın beyler! Onlar da, san
dıkta, sizlere zaten hesabını soracak. 

Bir ellerinde kaldı sağlık sigortası. Yapmayın!.. Birçok "katkı payı" adı alanda, bu insanların 
sağlık standardından yoksunlaştığını göreceksiniz. Yani, o sağlık hizmetini, sunumunu almaya git
tiğinde, karşısına katkı payı çıkacak. Yani, dolaylı bir ek vergi çıkacak. 

Biz de diyoruz ki, bu toplumun kaderiyle oynamayın, toplumu kaderiyle baş başa bırakmayın. 
Dört yıldır ne yaptınız, sormak istiyoruz. Her geçen gün, trend yukarı mı, aşağı mı?!. Bir bak
tığımızda, en ufak bir olumlu göstergeye maalesef rast gelemedik; ama, buna aktüeryal dengeler 
açısından baktığımızda, II 000 000 özellikle yeşilkartıyla hiçbir ülkenin başbakanı asla Övün-
memeli. Bu 11 000 0O0, açlığın, sefaletin göstergesi. Siz, her gün iaşeye bağımlı bir kitle yarattınız 
ve onların oylarıyla da tekrar iktidar olacaksınız; çünkü, bu toplum, bir kahvenin hatırını kırk yıl öl
çecek kadar da minnettar bir kültür; ama, bu topluma balık tutmayı öğretmediniz, bahk vererek 
bağımlı hale getirdiniz ve bununla da Övünüyorsunuz. Bizler de diyoruz ki, bu, işin daha bir boyutu. 

İkincisi, Sayın Başbakan iki üç gün Önceki toplantısında "Bağ-Kurrolanrı borç ödemesini bir 
ay daha uzatıyoruz" dedi, hepiniz alkışladınız. Arkadaşlar, bu, borç, borç; Bağ-Kurlular dahi 
ödeyemiyor. Peki, genel sağlık sigortası içerisinde devlete olacak katkı payı nedir düşünebiliyor 
musunuz; bunu kim karşılayacak? O zaman diyeceksiniz ki, borcunuzu ödemedikten sonra sağlık 
sunumundan faydalanamayacaksınız. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Acil durumlarda... 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Onun adına da acil durum diyorsunuz. Acil duruma aslında 

ihtiyacı olan herhalde AKP'nin kendisi, SOS vermeye başladı; haklısın Alimciğim. 
Şimdi, bu ülkenin huzurunu, barışını bozmaya hiçbirimizin hakkı olmadığı gibi, siz iktidarın 

asla hakkı olmamalı. İnsanlarımıza şunu ifade ediyorsunuz, diyorsunuz ki, yarınların, kırk yılların 
planlamasını yaptık, böyle bir vizyona sahibiz diyorsunuz; ama, bırakın kırk yılı, yarmı göremez 
haldesiniz. Bugün, ülkemin birçok vatandaşı, yarınlarının kaygısı ve korkusu içerisinde. Açlık ve 
sefalete mahkûm edilen, her geçen günde ulusal değerlerden yoksun; ama bu değerlerini, maddî ve 
manevî değerlerini korumaya çalışan onurlu kitlemin mücadelesini görüyoruz. 

Evet, bu genel sağlık ve sosyal güvenlik, kulağa o kadar hoş geliyor ki, suiistimale de çok açık. 
Sayın Başbakan bunu açıkladığı zaman, işte, İS yaşın altındaki herkese, genel sağlık sigortası 
içerisinde sağlık primi... Biz de sorduk. Sayın Başbakan, bugün, 18 yaşın altındaki, Bağ-Kur, SSK 
ve Emekli Sandığı gibi kurumlardan zaten büyük bir kitle bundan faydalanmakta; çok küçük bir 
azınlıgın faydalandığı bir ortamda onların da katılımından dolayı mutluluk duyarız; ama, bunu da 
suiistimal etmeye başladı, Sayın Başbakanın hakkı yok. Peki, sormak lazım, 18-25 yaşından sonra, 
okumamışsa, bugün, emeklilikten pay alan kadınlarımızın hakkı ne olacak? Aramızda kadın millet-
vekillerimiz var. Bugün, pozitif ayırımcılık diyoruz. Her geçen gün yaşamın zorlaştığı, tüm değer
lerin yozlaştıgı bir süreç içerisinde kadınlarımız kaderiyle baş başa mı bırakılacak?! Ama, kadın 
rnilletvekilterimizin bu konuda da hassasiyeti yok. Yeri geldiğinde biz diyoruz ki: Pozitif ayırım
cılıktan yanayız. 18 ve 25 yaşından sonra kadmlanmız maalesef kaderleriyle baş başa bırakılacak. 

Sadece sağlık hizmeti için bir derece devlet imkânı sunulacağı söyleniyor; ama, göreceğiz ki, 
bu iş... Geçenlerde çıkan kanunla tüm sağlık kurumlan tek çatı altında toplandığı zaman biz onlara 
şunu söylemiştik: "Bu bir balayı!" Balayı bitti. Bugün cicim aylan; o da bitiyor. 

Bugün IMFnin -duydunuz- "faiz dışı fazlalıkta lütfen dikkat edin..." Peki, gücünüz yetiyor mu 
bir bonodan, bir tahvilden, bir borsadan vergi almaya?! Gücünüz yetmiyor. Ama, halkın sırtına bin
meyi maalesef marifet zannediyorsunuz. Dolaylı vergilerden dolayı, binebildiğiniz kadar, alabil-
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diğiniz kadar tüm vergileri almaya devam ediyorsunuz. Neden; ödenecek faizlere para bulmak... 
Ha, olan halka olacak, faturalar halka mal edilecek. Biz de diyoruz ki: Bu ülkede toplumun kaderi 
açlık, sefalet, gözyaşı değil. 

AKP yıllan maalesef bir kayıp yıllandır, üç yıl vaat ettiniz, dördüncü yıla geldik, en ufak bir 
somut gösterge yok. İstihdamda her geçen gün çığ gibi büyüyen bir işsizler ordusu. Her geçen gün 
artan o üniversite mezunları dediğimiz gençlerimizin hayalleri ve umutlan söndü. Bu kadar karam
sar tablodan hiç rahatsız olmuyor musunuz?! Biz hep söylüyoruz, Sayın Başbakana da söylüyoruz: 
O kendi kongrelerinizden çılan da, sokağa çıkabüiyorsanız biz o zaman görelim sizleri. O sokağın 
arasında dolaşabilir misiniz bakalım?! 

ALÎM TUNÇ (Uşak) • Her zaman dolaşıyoruz. 
HÜSEYtN GÜLER (Devamla) - Ama, halk sessiz bir şaşkınlık içerisinde hesap soracağı günü 

bekliyor, yani, kısaca, sandığı bekliyor. Bugün halkın o sandık Özlemini... İnanıyoruz ki, bir an Ön
ce tüm sağduyunun ve soğukkanlılığın olduğu bir dönemde o sandıkta çıkacak sonucu birazcık 
hayal ettiğimde AKFnin de şaşkınlığını göreceğim. 

ZÜLFÜ DEMİRBAû (Elazığ) - 400 milletvekiliyle iktidara geleceğiz. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - 5001e gelsen ne değişiyor?! Bugün Anayasayı değiştirecek 

çoğunluktasınız, ne yaptınız?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Değiliz. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - En ufak bir olumlu, somut bir katkınız varsa onu söyleyin. 

IMF diretiyor, siz burada "evet" diyorsunuz: "Kabul edenler.... Etmeyenler..." Avrupa Birliği sureci 
dayatıyor. Sizler "Kabul edenler... Etmeyenler...Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi! En ufak 
masum önerilere bile, kendi Önerilerinize bile sıcak bakmıyorsunuz. Arkasından 550 milletvekili 
gelseniz ne ohır! Daha ne istiyorsun?! Bu halk size neyi verecek?.' Ama, o korku ve kaygılar, 
inanıyorum ki sizde kâbusa dönüştü. Kısaca, bu ülkenin çözümü, yine erken genel seçimdir, yani 
halkın iradesine başvurmaktır. 

Bu doğrultuda bu kanun, önümüzdeki çalışma hayatını, maalesef, arkadaşlarım da söyledi, ah
rette emeklilik, sosyal ve sağlık açısından da her geçen gün kayıp sureci devem edecektir. 

Bugün IMF'nin size dayattığı bu kamuoyunda sık tartışılan kolesterol düşürücü ilaçlar... Daha 
birçokları gelecek arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım... 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, bu tür dayatmalar karşısında ne kadar direnebileceksiniz? Herhalde 1 000 milletvekili 

de olsanız dayanacak gücünüz yok, direnme gibi şansınız yok. Size verilen her türlü görevi, bir emir 
eri gibi, liyakat içerisinde, burada "Kabul edenler... Etmeyenlerden öteye en ufak bir sorumluluk 
taşımadığınızdan dolayı ben üzülüyorum. 

Burada halkın iradesinin, milletvekilinin iradesinin yansımasını bekliyoruz. Son derece soğuk
kanlı ve sağduyulu çağrıda bulunuyoruz. Kanunda aksayan yönler var, Bu ülkenin huzurunu 
bozacak, ülkenin temel değerlerine dinamit sokacak süreçler yaşanacak. 

Sizlere söylüyorum: Bu ülkenin temel değerleriyle lütfen oynamayın. 60 yaş emeklilik!... Dile 
kolay. Sayın Bakan konuşmasında tekrar değindi "9 000 işgünü Emekli Sandığında olup, herkesi 
aynı standarda getiriyoruz dendi. Sormak lazım: 9 000 işgününü sağlayacak iş güvencesi nerede? 
Her geçen gün iki dudak arasında olan bir iş güvencesinden yoksun bir kitlenin emeklilik gibi bir 
hakkının olmadığını düşünüyoruz. Sadece emeklilik değil, aynı zamanda, malulen emeklilik veya 
değişik orandaki emeklilik sürecinde ciddi anlamda aksamalar olacaktır. 
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Sağlık derseniz, tekrar aynı. Yine de bu toplum adına inşallah bizler yanılırız da... Hayırlı, 
uğurlu olsun diliyoruz; çünkü, toplum bu yapılanları unutmayacaktır. 

Herkese saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz istemi Sayın Dursun Akdemir'de; fakat, daha önce Sayın Bakan söz İs

tedi, Sayın Bakandan sonra size söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; değerli konuşmacıların konuşmalarında geçen veyahut da şahsıma 
soru olarak yöneltilen bazı hususlara cevap vermek üzere huzurunuzu tekrar işgal ettim; bu vesiley
le, Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Bu kolesterol ilacıyla ilgili birkaç milletvekilimiz konuyu dile getirdi, biz de arkadaşlarımızla 
değerlendirdik; bu, bütçe uygulama talimatına ilişkin bir konu. Zannediyorum, bir anlama, bir al
gılama konusunda bir sıkıntı var, yazım konusunda. Bunu ilgili arkadaşlarımıza da ileteceğiz, bir 
yanlış anlama varsa bunu ortadan kaldınp eski uygulamanın devammı sağlayacağız diye 
düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yeni düzenlememiz, çok dağınık ve parçalı olan ve 
yaklaşık 950 maddeyi bulan sosyal güvenlik mevzuatımızı 172 maddeye İndirmektedir. Gayet basit, 
gayet anlaşılabilir bir sosyal güvenlik mevzuatı sizlerin de onayıyla Yüce Genel Kuruldan geçtik
ten sonra mevzuatımıza kazandırılmış olacaktır. 

Tutanaklara geçmesi açısından bazı rakamları Genel Kurulumuzla paylaşmak istiyorum. Bun
lardan birisi, ortalama yaşam süresi veyahut da teknik adıyla doğuşta hayatta kalma beklentisidir. 
2004 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta hayatta kalma beklentisi 66 değil 71,1'dİr. 2004 
yılı verilerine göre sıfır yaşında 71,1 olan hayatta kalma beklentisi, 55 yaşında 77,6; 60 yaşında 77,7; 
65 yaşında İse 79,2 yıl olarak gerçekleşecektir bu resmî kurumumuzun vermiş olduğu bilgilere göre. 

Diğer bir husus, sayın milletvekilleri, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara borcu olması 
durumunda sağlık hizmetinin verilmeyeceğine ilişkin konudur. Bugün, bildiğiniz üzere, Bağ-Kura 
borcu olan vatandaşlarımız ve yalanlan sağhk hizmetlerinden istifade edemiyor idi. Borç Yapılan
dırma Yasamızda buna kısmen bir iyileştirme getirdik. Borcun dörtte Kini ödediği takdirde sağlık 
hizmetlerinden yararlanma imkânı kendisi açısından ve çocukları açısından söz konusu olacak. Yeni 
düzenlememizde, sağlık hizmetlerinden, yani bu Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlarımız açısından 
konuşuyorum, yeni düzenlememizde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri şu şekilde olacak: 
Eğer bu kişilerin 18 yaşın altında çocuktan varsa, bu çocukların muayene ve tedavileri için "borcu 
vardır-yoktur" noktasına bakmayacağız; yani, bizim taahhüdümüz, Saym Başbakanımızın söy
lediği, bizim söylediğimiz noktalardan biri budur. Yani, 13 yaşındaki çocukların anne babası Bağ-
Kurlu olsa, başka sosyal güvenlik kurumuna bağlı olsa ve bunların borcu dahi olsa, bunların 
tedavileri ve muayeneleri karşılanacaktır. 

İkincisi, acil hallerde, yani, Bağ-Kurlu vatandaşımızın acil hallerde sağlık kurumlarına 
müracaatı halinde yine tedavisi karşılanacaktır. Analık halinde, tıbben başkasının bakımma muhtaç 
olan kişiler, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda, kişisel koruyucu sağlık hizmetlerinde, afet ve 
savaş halinde, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, grev ve lokavt hallerinde de bu kişilerin bor
cu olup olmadığına bakmaksızın kendilerine sağlık hizmetleri verilecektir. 

Saym milletvekilleri, diğer bir konu kız çocuklarının durumu. Bu konu da çok dile getiriliyor. 
Sanki kız çocuklarının bugünkü uygulamadan daha aşağıya düşürüldüğü ve bunların mağdur 
olacakları konusunda bazı eleştiriler geldi. Bu eleştirilere katılmıyoruz. Bu, doğru da değildir. Böy
le bir amacımız da yoktur. Genel sağlık sigortası bakımından, çocuklar, 18 yaşına kadar, anne ya da 
babalarının GSS kapsamında tescil olup olmadığına bakılmaksızın, demin de ifade ettiğim gibi, sağ-
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lık hakkından yararlandırılacaklardır. Çocuğun anne ya da babası yoksa, primi devlet tarafından 
ödenmek suretiyle, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık haklarından yararlandırılacaktır. 

18 yaşından sonra ise, evli olmamak, kendisinin çalışmaması, gelir ya da aylık bağlanmamış ol
ması şartlan ile lise veya dengi öğrenim görmesi, çıraklık eğitimi görmesi, mesleki eğitim görmesi 
halinde 20 yaşına kadar, yükseköğrenim görmesi halindeyse 25 yaşma kadar anne ya da babasının 
Üzerinden sağlık hakkından yararlanacaktır. Yani, bu saydığım şartlar içerisinde bulunan çocuklar, 
yine, eskide olduğu gibi, anne ya da babasının üzerinden sağlık haklarından yararlanacaktır. 

Malul olduğu tespit edilen çocuklara ise, kız ya da erkek olmasına, yaşına bakılmaksızın, anne 
ya da babasının üzerinden sağlık hakkından yararlanma imkânı verilecektir. 

Kişi, 18, 20 ya da 25 yaşından sonra ise, sağlık hakkının vatandaşlık temeline dayandırılması 
nedeniyle bir vatandaş olarak ele alınacak, GSS kapsamında olmaya devam edecektir. Yani, bu 
sayılan yaşlardan itibaren eğer bir geliri varsa, prim sorumlusu olarak kendinden prim alınacak; 
hayır, herhangi bir işi yoksa, prim Ödeme gücü ve bir geliri yoksa, bunun da sağlık primi genel sağ
lık sigortası tarafından, daha doğrusu, devlet tarafından karşılanacaktır. 

Bütün bu saydığım alternatiflerde, kız çocuklarının hiçbir şekilde sağlık hizmetlerinden mah
rum edilmesi kesinlikle söz konusu değildir, sadece 25 yaşından sonra, kendi gelirine göre, bu
dunun değişikliği karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıya üçbuçuk yıldır emek verdik, hep birlikte 
emek verdik, komisyonlarda emek verdik, alt komisyonlarda emek verdik, Genel Kurulda emek 
verdik. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

"Niye geç kaldı" dediler. Geç kalmasının nedenini konuşmamın başında da ifade ettim. Katılım
cı bir anlayışla, bütün sosyal taraflarla, konfederasyonlarla görüşmemizin bir zaman maliyeti vardı, 
bir uzlaşma arıyorduk. Bu uzlaşmayı sağlamak adına, üçbuçuk yıllık bir süreci takip ettik. 

Geldiğimiz nokta itibariyle, sosyal tarafların hâlâ itiraz ettiği noktalar vardır, bu doğaldır, 
hükümet ile sosyal tarafların bir tasan hakkında, noktası, virgülüne kadar anlaşmaları her zaman 
mümkün olmayabilir; ama, biz şunu yaptık değerli arkadaşlarım: Belki de Türkiye'de ilk defa 
duyulan ve kurumsallaşmasına özen gösterdiğimiz sosyal diyalog mekanizmasını işlettik. Yani, 
bütün ilgili taraflarla, bir masa etrafında oturarak, bu tasanyı tartıştık ve gelen önerilerin, yine, daha 
önce de ifade ettiğim gibi, sosyal taraflardan gelen önerilerin yüzde 65'ini biz bu tasarıya monte et
tik. Bu önemli bir gelişmedir. 

Peki, bundan sonra, bu kadar bir süreci yaşadıktan sonra... Evet, sosyal tarafların, sendikaların 
hâlâ rezervlerim kamuoyuyla paylaşmaları doğaldır; ama, artık, halktan yetki almış, yasa yapma 
konusunda yetkisi olan, sorumluluğu olan bir iktidarın da sorumluluk anlayışını hoş görmeleri 
gerekmektedir. 

Şimdi, burada, aşağı yukan itiraz edilen maddeler açıkça ortaya çıkmıştır. Aslında 4 veya 5 
madde vardır değerli arkadaşlarım, 172 maddenin içerisinde 4, bilemediniz 5 madde vardır. Kurum
sal yapıya ilişkin bir madde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından iade edilmiş ve iade gerekçeleri 
doğrultusunda, o yasayı, bildiğiniz gibi, Genel Kurulumuzdan geçirmiştik. Şimdi, bu konuda 4 veya 
5 madde var, birbirleriyle İlintili olduğu için 15 maddeyi bulmaktadır. Bu maddelere ilişkin görüş
lerimizi daha önce de açıkladım. Biz, bu taşanları, geleceğe bir sorumluluk duygusu içerisinde, bu 
anlayış içerisinde yapıyoruz. Eğer popülist olmaya kalksak, bunun 50 türlü yolu var, ama, biz, 
bugünü hoş etmek, kısa dönemde aferin almak adına bu popülist yaklaşıma yanaşmadık. Asimda, 
bu, takdir edilmesi gereken bir konudur. Bu anlamda, Hükümetin cesaretlendirilmesi ve takdir edil
mesi gerekir, üçbuçuk yılını devirmiş bir Hükümet, sosyal güvenlik reformu gibi bütün vatandaş
larımızı ilgilendiren, spekülasyona ve istismara açık bir konuda, cesaretle bu konunun üzerine git
miştir. Bunun için, bu hususun da, zannediyorum zamanı geldiğinde. Yüce Milletimiz tarafından 
takdir edileceğine inanıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun, tekrar, sizin oylarınızla Yüce Genel Kuruldan geçecek. Bunun 
uygulanması için önümüzde yedi aylık bir süre var. 2007 yılı ocak ayında, herhangi bir değişiklik 
olmazsa, yürürlüğe girecek. Bu zamana kadar, yani, önümüzdeki yedi aylık dönemi de, biz, gelecek 
her türlü eleştiriye açık olarak bekleyeceğiz. 

Aynca, Ekonomik Sosyal Konseyi bu gelen görüş ve öneriler doğrultusunda son kez bir kere 
daha toplayıp, en son şekliyle olgun ve hak kaybına meydan vermeksizin hayata geçmesini, sür
dürülebilir olması için Ekonomik Sosyal Konseyde son kez bu kanunu bir kez daha görüşeceğimi, 
bu vesileyle, bu Yüce Meclisin kürsüsünden, bütün sosyal taraflara, bütün kamuoyuna açıklamak 
istiyorum. 

Amacımız herhangi bir dayatma değildir, herhangi bir hazır metni size onaylatmak değildir, 
Türkiye'nin gerçeklerine uygun, sürdürülebilir, vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyan, gelecek 
kuşaklara da fazla yük devretmeyen bir sosyal koruma sistemini hayata geçirmektir; bunun dışında 
başka, açık kapalı, hiçbir amacımız yoktur. Yüce Meclisimiz tarafından ve milletimiz tarafından bu 
hususun böyle bilinmesini özellikle istirham ediyoruz. 

Değerli zamanlarınızı almadan, belki son konuşmada söyleyeceğim hususları burada tekrar 
ederek sözlerimi bitiriyorum. 

Bu tasarının bu aşamaya gelinceye kadar gecen süreçte emeği geçen bütün arkadaşlarıma, grup 
başkanlarına, gruplara çok teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kişisel söz istemi, İğdır Milletvekili Sayın Dursun AkdenuVindir. (Anavatan Par

tisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19.4.2006 tarihli -1189 

sıra sayılı- ve S489 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Anayasanın 89 un
cu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi Üzerinde şahsım adına görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan; bu Sosyal Güvenlik Yasasının son konuşmacısı olarak kür
süde bulunuyorum. Uygulamadan gelen birisi olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinde 
hekimlik yapmış birisi olarak, sosyal güvencenin, özellikle sağlıkta sosyal güvencenin ne olduğunu 
bire bir yaşayan, bu güvenceden yoksun olan insanlarının çektiği ıstırabı kalp sırasıyla hisseden bir 
hekimim. Dolayısıyla, benim bu söyleyeceklerimi arkadaşlarımın son söz olarak iyi dinlemesini 
temenni ediyorum. 

Sayın Bakanın da buradan son konuşmasını yaparken siz Yüce Heyetinize belirttiği bir konu 
oldu: "Bu kanunda eksiklikler vardır, olması da muhtemeldir, tam çıktığını iddia edemiyoruz" dedi; 
"gelecek olan eleştirileri dikkate alacağız, Ekonomik ve Sosyal Konseyde değerlendireceğiz" diye 
bir söz verdi. Sayın Bakanımın verdiği bu sözler çerçevesi İçerisinde, Yüce Heyetinize, bu kanunun 
getiremedikleri nelerdir, onları şuayla saymak istiyorum, zabıtlara geçsin. Ekonomik ve Sosyal 
Konseyde belki yararlanırlar, ülkemiz, insanlarımız, gelişen dünyada, dünya standartlarına uygun 
şekilde bir sağlık hizmeti, sosyal güvenlik hizmeti verilmesine kavuşur. 

Ülkemiz, potansiyel bakımından dünyada 17 nci, 18 inci sıradayken, sağlık ve sosyal güvenlik 
hakkı yönünden 100 üncü sıralardan geridedir. O nedenle, bu söylediklerimin anlamı vardır; tek tek, 
madde olarak sıralayacağım burada. 

1. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı mevcut iştirakleri etkilemeyecek, dolayısıyla, sos
yal güvenlik kurumlarının açıklarına, yirmibeş yıllık dönem içerisinde, pozitif bir katkı sağ
lamayacaktır. 
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2. Esnek çalışanların sosyal güvenceye kavuşmaları zorlaşacak, emekli olabilmek için çok 
uzun süre çalışmaları gerekecektir. Bu katı sistem yerine, esnek çalışanlan mutlak surette sosyal 
güvenlik sistemi içerisine katabilmek gerekmektedir. Taslak, esneklik ile güvenliği birleştirmediği 
gibi, istihdam boyutuna, da sahip değildir. 

3. Prim oranı yükselecek ve devlet katkısı azalacaktır. Reform, prim oranını ve miktarını ar
tıran, emekli aylık bağlama oramnı ve emekli aylıklarını azaltan, bu tür harcamalan kısıtlamaya 
odaklı bir şekilde yapılmıştır. Sistemi rasyonelleştirmek ve verimli kılmak yerine sosyal haklarla 
oynamak bu yasada tercih edilmiştir. 

4. Aylık bağlama oranlan düşürülecek ve üç kurum iştirakçisi için eşitlenecektir. 
5. Malullük ve özürlü aylığı almak zorlaştınlmaktadır. 
6. Sağlıkta dönüşümün, ne aile hekimliği ne de genel sağlık sigortası uygulamalarıyla, maliyet 

etkin hale gelebilmesi olanaklı gözükmemektedir. 
7. Toplumsal yeniden yapılanma, Özerkliği esas almıyor; fon birikimi ve kullanımı rasyonel 

hale getirilmiyor. 
8. Taslakla gelen düzenlemelere göre, sosyal güvenlik sistemi açıklarının gayri safî yurt içi 

hâsılaya oranı 2055 yılında ancak sıfırlanabilecektir. 
Değerli arkadaşlarım, zaten, tasarıyı temel yasa kabul edip, maddeler bazında görüşmememizin 

en büyük nedeni, bu eksikleri gözden kaçırmaktı. Gerçekleri söylemediğiniz bu şekilde ortaya çık
mıştır. Tasarıyla, sağlık haklarının büyük bir kısmı yetersiz hale getirilmiştir. Hükümet, bu tasarıyla, 
sağlık sigortası kapsamına alınmış kişileri, prim ödeyenler ve ödemeyenler diye ikiye ayırmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Değerli Başkan, müsaade ederseniz, son sözlerimi söy

lüyorum. 
Sonuç olarak, bu tasarının benimsenmesi mümkün değildir. Sağlık ortamının, bütün yapısal 

sorunların yeniden değerlendirilmesi, sağlığın temel bir hak olması temelindeki evrensel yaklaşım 
temelinde, uluslararası malî kuruluşların çıkartan yerine, halkın ihtiyaçlarının gözetilmesi 
gerekiyordu. Bu, maalesef, yapılamadı. 

Bu çerçevede, bu ihtiyaçları gözetmeden hazırlanan tasarıya içerik olarak katılmayacağımı, 
Grup olarak da katılmayacağımızı bildirir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlanın. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - ikinci kişisel söz istemi. Alim Tunç, Uşak Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tunç. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; ben, aslında, söz atmayacaktım; 

ama, bir arkadaşımızın bana hitaben söz söylemesinden dolayı söz aldım. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bu arkadaşımıza cevabı Sayın Bakanımız verdi aslında. Ben sadece şunu söylemek istiyorum: 
Bu arkadaşımız "bu millet sizi unutmayacak" dedi. Gerçekten teşekkür ediyorum, çok büyük iltifat
ta bulundu. Bu millet bizi unutmayacak. Gücünü vatandaşından, milletinden atan bir partiyiz. O 
nedenle, bugün, geçmişte yapılan hatalın düzeltmekle meşgulüz. O nedenle bizi unutmayacaktır. 
Hastaneleri birleştirdiği için, Bağ-Kurlu, SSK'tı, Emekli Sandığı gibi ayınmlan ortadan kaldırdığı 
için bu millet bizi unutmayacaktır. Yine, diğer partileri de bu millet unutmamıştır! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Hüseyin Güler... Sorunuzu sorabilirsiniz. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sizin aracılığınızla Sayın Bakanıma üç sorum var. 
Birincisi, cezaevlerinde yatan insanların cezası bittikten sonra hayata atılırken, bunların koşul

lan ne olacaktır? Birinci sorum bu. 
ikincisi, isteğe bağlı sigortalıların bu sistem içindeki konumu ne olacaktır? Birkısım isteğe bağ

lı sigortalıların da borçlarının olduğu bilinmekte ve ödeme zorluğu içerisine çekilmektedir. 
Üçüncüsü ise, yeşilkartların, zaten elde ediliş koşullan çok belli; ama, buna karşın, sağlık sis

teminin sunumunu alırken, katkı payı alınacaktır. Yeşilkaıtlılann bu konudaki katkı paylanndaki 
durumu ne olacaktır? Muaf mı olacaktır, yoksa, yine, kendileri mi karşılayacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Birinci soruyu, açıkçası anlayamadım, cezaevlerinde cezasını çekip, normal hayata atılmak is

teyen vatandaşlarımız, hangi açıdan, yani, istihdam açısından, hayata uyum açısından?.. O 
konuda... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Genel sağlık sigortası bakımından. 
ÖMER ABUŞOGLU (Gaziantep) - Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine dahil olmak açısından; 

geç yaşta başladıktan için sisteme Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOGLU (İstanbul) - Şu an

da, cezaevinde bulundukları süre içerisinde isteğe bağlı sigortalı olma imkânları var cezaevlerindeki 
vatandaşlarımızın. 

İkinci soruya ilişkin, isteğe bağlı sigortalıların borçları, çıkartmış olduğumuz borç yapılandırma 
programına dahil. Yani, onların da belli şartlar dahilinde borçlarının taksitlendirilmesi mümkün olacak. 

Katkı payı konusu, değerli arkadaşlarım, çok İfade edildi. Aslında, bugün aldığımız katkı 
payının ötesinde, yeni sistemde herhangi bir katkı payı almıyoruz. Sadece, muayene Ücreti 
dediğimiz, sizin daha iyi bildiğiniz, şu anda, çok cüzi olan muayene ücreti, 85 kuruş olan muayene 
ücreti 2 YTL civarına çıkıyor. Onun dışında, ilaçta, iyileştirici sarf malzemelerinde almış ol
duğumuz katkı paylarını artırmadan, sistemde koruyoruz, hatta bunun azaltılması konusunda bir im
kân da getiriyoruz. Yani, yüzde 20'den daha az oranlarda alınması konusunda da, asgari flcretin de 
yüzde 75'ini geçmeyecek bir sınır söz konusu. Öyle, milyarlarla ifade edilecek bir katkı payı alın
ması da söz konusu değil. 

Yeşilkartlılann adına tahakkuk edecek katılım payının ise, yine fondan karşılanması ön
görülüyor. Zaten, aslından da, yeşilkartlıdan bir para almadığımız için, katılım payı almamız da söz 
konusu değil. Evet, bunları ifade ediyorum. 

Deminki konuşmamda Başkanlık Divanına teşekkür ermeyi unuttum. Onun için, kendilerine 
de, bu dirayetli yönetimleri için çok teşekkür ediyorum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Biz de teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Altıncı bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, altıncı bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayn ayn oylarınıza sunacağım. 
Okuyun lütfen: 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler 
MADDE 99-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü 
MADDE 100-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 101-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
tdari Para Cezalan ve Fesih Hükümleri 

Kurumca verilecek idarî para cezalan 
MADDE 102-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İdarî yaptırımlar ve fesih 
MADDE 103-
BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

YEDİNCİ KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Diğer kanunlardaki atıflar 
MADDE 104-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Değiştirilen, eklenen ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 105-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 106-
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetmelikler 
MADDE 107-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu Kanundan Önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlanna tâbi geçen çalışmalar için 
bağlanacak aylıkların hesabı 

GEÇİCİ MADDE 2-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı ve geçici iş göremezlik ödeneği 

GECÎCİ MADDE 3-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 4-

BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 5-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 6-

BAŞKAN • Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

506,1479, 5434,2925,2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 7-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 8-

BAŞKAN -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 9-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

506 sayılı Kanunun malûllük, sakatlık hükümleri ile sosyal güvenlik destek primi ödemesi 
geçiş bükümleri 

GEÇİCİ MADDE 10-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş 
hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 11-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 12-

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları 
GEÇİCÎ MADDE 13-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük 
MADDE 108-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 109-
ÖMER ABUŞOÖLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Karar yetersayısı aranacaktır. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, iki Kâtip Üye arasında anlaşmazlık var; elektronik 

cihazı kullanın. 
BAŞKAN - Tereddüt varsa, cihazı kullanalım... 
3 dakika süre veriyorum. 
Oylamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yetersayısı vardır, madde kabul edilmiştir. 
Altıncı bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kanunun görüşmeleri de tamamlanmıştır. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kamın kabul 
edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 5 inci şuada yer alan, Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz 

5.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/1201) (S. Sayısı: 1191) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1191 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde gruplar adına söz istemi?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteminde bulunanlardan Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Cemal Uysal?.. Yok. 
Ünal Kaçır?.. Yok. 
tik defa soyadını doğru telaffuz ettim; ama, o yok burada. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) • Ben buradayım; ama, konuşmayacağım. 

(x) 1191 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE 
YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 40 racı maddesinin yedinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

"Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borç, gecikilen her gün İçin yıllık % 5 gecikme faizi ile 
tahsil olunur. Vadesinden önce iki yıllık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten 
ödeyen hak sahibinin borcu % 20 indirime tâbi tutulur." 

"Evini yapana yardım yöntemi ile konut veya işyerinin yapımı için yatırım programında yılı 
ödeneği ayrılan hak sahiplerinden, 29 uncu maddeye göre yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen 
mücbir sebeplerin dışında mazereti olmadan iki yıl içinde konut veya işyerlerinin İnşaatına baş
lamayanlar ile mücbir sebep kapsamında mazereti bulunanlardan mücbir sebebin ortadan kalktığı 
tarihten itibaren kırkbeş gün içinde inşaatına başlamayanların veya ayrılan ödeneğinin bir kısmını 
kullandıktan sonra inşaatına devam etmeyen hak sahiplerinin, konutlarının veya işyerlerinin yapımı 
yatınm programından çıkarılır ve hak sahipliği kendiliğinden sona erer. 

Yılı ödeneği aynlan hak sahiplerinden kendilerine açılan kredinin bir kısmım kullanıp İnşaatın 
geri kalan kısmım kendi imkânları ile projesine uygun olmak kaydıyla fen ve sanat kurallarına uy
gun olarak tamamlayan hak sahiplerinden, açılan kredinin; 

a) % 20'sine kadarım kullanmış olanların kredileri defaten faizsiz olarak, 
b) % 20'lik dilimden fazlasını kullanmış olanların kredileri ilk iki yılı ödemesiz, konutlar için 

onbeş yılda faizsiz, işyerleri İçin yedi yılda ve yıllık % 4 faizli olarak yıllık eşit taksitler halinde, 
tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksitlerden geçen günler için yıllık % 5 gecikme faizi tah

sil olunur. 
Yılı ödeneği ayrılmasına rağmen mücbir sebep bulunmadığı halde iki yıl içinde inşaatına 

devam etmeyen hak sahiplerinden, açılan kredinin; 
a) % 35'ine kadarını kullanmış olanların kredileri defaten ve yıllık % 5 faizli olarak, 
b) % 35'lik dilimden fazlasını kullanmış olanların kredileri beş yılda ve yıllık % 5 faizli olarak 

yıllık eşit taksitler halinde, 
tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksit miktarları için tebligat tarihinden itibaren tahsil 

tarihine kadar geçen günler için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine 
İlişkin Kanundaki temerrüt faizi oranlan uygulanır." 

BAŞKAN • 1 inci madde üzerinde kişisel söz isteyen Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Cemal Uysal?.. Yok. 
Ünal Kaçır?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 12- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 
bu Kanun veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre hak sahibi olan ailelere veril
mek üzere konut yaptırılabilir ya da Başkanlığın yaptığı veya yapacağı konutlar satın alınabilir. 

Söz konusu islerin karşılığı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden Top
lu Konut İdaresine kaynak aktarmak suretiyle sağlanır." 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde kişisel söz isteyen Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Cemal Uysal?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3 - Bu Kanunun 2 nci maddesi 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde kişisel söz isteyen Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Cemal Uysal?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde kişisel söz isteyen Ümmet Kandoğan?.. Yok. 
Mehmet Eraslan?.. Yok. 
Cemal Uysal?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümünün oylanmasından önce, oyunun rengini açıklamak üzere söz isteyen, lehte, Ümmet 

Kandoğan?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 

edilmiş ve yasalaşmıştır. 
6 nci sırada yer alan, İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluştur

duğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

6.- İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim 
Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1007 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Onur Öymen, İs

tanbul Milletvekili. 
Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 

(x) 1007 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 14 numaralı protokolünün onaylanmasına ilişkin olarak. Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, bildiğiniz gibi, çok Önemli bir işlev 
görmektedir, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin denetimi bu mahkeme tarafından sağlanmak
tadır. Türkiye, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden biridir ve biz, 1987 
yılında, 28 Ocak 1987 yılında, fertlerin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine başvurusunu kabul et
tik, başvurma hakkına sahip olmalarını tanıdık. Daha sonra da, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin 
zorunlu yargısını kabul ettik, mecburî kazasını kabul ettik. O bakımdan, Türkiye'yi de, bu, çok 
yakından ilgilendirmektedir. Mahkemenin başarılı bir şekilde çalışması, İnsan Haklan Sözleş
mesinin denetimini tam olarak yapması, Türkiye Cumhuriyetini de çok yakından ilgilendiriyor. 

Bu protokol ihtiyacı nereden kaynaklanıyor, bu protokol ihtiyacı şuradan kaynaklanıyor: Av
rupa İnsan Haklan Mahkemesine son yıllarda başvurular olağanüstü ölçüde artmıştır ve 2005 yılın
da, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine, toplam 41510 başvuru yapılmıştır ve şu anda bekleyen 
dosyalanıl tamamı, geçmiş yıllardan da bekleyen dosyalann tamamı 81 000 dolayındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dosyalann yaklaşık 10 000'i Türkiye'yle ilgilidir, Türkiye'yle ilgili 
10 000 civarında dava var. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, artık, bu kadar büyük bir yükü kal
dıramaz hale gelmiştir. Mevcut yöntemlerle, bu çalışmalann sürdürül emeyeceği anlaşılmıştır. O 
nedenle, bir değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur ve bu 14 numaralı protokol de buradan kaynak
lanıyor. Yeni bir yöntem öngörülüyor; daha az sayıda yargıçla ilk müracaatların ele alınması ön
görülüyor, hızlandırılmış usuller öngörülüyor. Müracaat sahiplerinin iddia etlikleri davada hak
larının ciddî olarak zarara uğramış olması gibi kıstaslar dikkate alınıyor. Bütün bu değişiklikler 
yapıldığı takdirde, İnsan Haklan Mahkemesinin daha verimli biçimde çalışacağı düşünülüyor. 

Biz de, bu protokolün onaylanmasını destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu 
protokolün onaylanmasıyla ilgili bir sorunumuz yok; ama, bu vesileyle, bir iki hususu Yüce Mec
lisin dikkatine sunmak istiyorum, 

Türkiye, bildiğiniz gibi, çok uzun yıllardan beri, insan haklan ihlali konusunda çeşitli çevreler
ce, özellikle Avrupa Birliği çevrelerince, Avrupa Parlamentosunca sürekli olarak eleştirilmektedir. 
Şimdi, bu konuda en son belgesi Avrupa Birliğinin, 9 Kasım 2005 tarihli İlerleme Raporudur. Bu 
raporu incelediğiniz zaman, Hükümete yönelik çok ciddî iddialar, eleştiriler bulunduğunu görüyor
sunuz. Tamamını burada anlatarak vaktinizi almayacağım; ama, bir iki hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

Bir tanesi; raporda "Türk Hükümeti Avrupa İnsan Haklan Mahkemesiyle yeterince işbirliği 
yapmıyor" deniliyor. Yani, bizim Hükümeti Avrupa İnsan Haklan Mahkemesiyle işbirliğinde bulun
mamakla suçluyor. Bunu dikkatle not ediyoruz. 

İkinci bir unsur; "polis ve jandarma, gözaltına alınanları hukukî yardım talebinde bulunmaktan 
vazgeçirmeye çalışıyor" deniliyor. Bu da, çok ciddî bir iddiadır. Polisi ve jandarmayı çok ciddî bir 
şekilde eleştiriyor, suçluyor. 

Ondan sonra "genel olarak Türk yasalarının ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin hüküm
lerinin Türkiye'de tutarlı biçimde yorumlandığı söylenemez" deniliyor ve gazetecilerin ifade özgür
lüğünü kısıtlayan mahkeme kararlarından bahsediyor. Buna benzer pek çok şikâyetlerde bulunuyor, 
eleştirilerde bulunuyor. 

Mahkûmlara kötü muamele yapıldığı iddiası var. özellikle, nakil sırasında, mahkûmlara kötü 
muamele yapıldığı söyleniyor, işkence yapan kamu görevlilerinin cezalandırılmaması için özel bir 
çaba harcandığı ifade ediliyor. İşkence veya kötü muamele suçlan için zamanaşımının kaldırıl
mamasının üzüntü verici olduğu söyleniyor. 
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Bütün bunların -daha fazla örnekleri de var- hepsini sıralayabilirim; ama, şimdilik şu kadarını 
ifâde edeyim ki, bu eleştirilerin bir bölümüne katılmamak kabil değildir. Yalnız, esas dikkat çekici 
taraû işin, üzüntü verici (aran, Hükümetimizle ilgili, ülkemizle ilgili bu ciddî iddiaların yer aldığı 
rapor yayınlandığı zaman, Sayın Dışişleri Bakanımız "bu rapor çok dikkatli bir dille kaleme alın
mıştır" diyor; yani, benimsiyor bu iddiaları; başka türlü izah edilemez, bu başka türlü anlaşılamaz. 
Bu iddialar doğru değilse, hemen çıkacaksınız, tepki göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki, gerçekler 
böyle değildir. Doğruysa, o zaman derhal gereğini yapacaksınız. Şimdi, ne onu yaparsanız ne bunu 
yaparsanız, o zaman bizim ciddiyetimiz azalır. Avrupa Birliğiyle ilişkilerde, maalesef, bu insan hak
lan meselesi bizim İçin en ciddî sıkıntı kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir boyutunu daha bunun bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Tür
kiye'yle ilgili bu şikâyetlerin büyük bir bölümü Türkiye'den kaynaklanıyor. Türkiye'deki bazı çev
reler, insan haklarıyla ilgili Avrupa'daki çevrelere gidiyorlar, insan haklarıyla ilgili Avrupa Par
lamentosunun komisyonlarına gidiyorlar, başka komitelere gidiyorlar ve onlara Türkiye'yi şikâyet 
ediyorlar. Şimdi, insan Haklan Mahkemesinin işleyişinde şöyle bir usul var: Eğer, hakkınızdaki bir 
muameleden şikâyetçiyseniz, önce iç yargı yollarını tüketeceksiniz, iç hukuku tüketeceksiniz, önce 
Türk mahkemelerine gideceksiniz, Türk mahkemelerinin aldığı karara da itiraz ediyorsanız, ancak 
o zaman Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine gidersiniz; hukuken bu böyle işliyor; ama, siyaseten 
böyle işlemiyor. Türkiye'de herhangi bir kurum, Türkiye'yle ilgili, ülkemizdeki herhangi bir uy
gulamayla ilgili bir şikâyeti olduğu zaman size gelmiyor, bize gelmiyor, Meclise gelmiyor, doğ
rudan doğruya soluğu Brüksel'de alıyorlar veya Strasbourg'da alıyorlar ve ülkemizi şikayet ediyor
lar. Şikâyet etmek herkesin hakla, bunu kısıtlamak aklımızın köşesinden geçmez; ama, şu hususu 
Özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Bu bizi biraz üzüyor ve rencide ediyor. 

Türkiye'yle ilgili insan haklan şikâyetlerinin Önemli bir bölümü dinî hürriyetlerle ilgilidir. İs
tanbul'da özellikle Ortodoks Rumlar bu şikâyetlerini Avrupa Birliğine intikal ettiriyorlar ve onlar da 
Türkiye'yle ilgili yazdıktan raporlarda bu şikâyetleri dile getiriyorlar, başta Patrikhane olmak üzere. 

Değerli arkadaşlarım, Patrikhane benim seçim bölgemdedir ve Sayın Patrik'i de gayet iyi 
tanırım. Bugüne kadar Patrikhaneyle ilgili tek bir şikâyet bana gelmiş değildir. Sizlere gelip gel
mediğini de bilmiyorum, başka arkadaşlanma geldiğini de duymadım. Yani, en küçük bir 
şikâyetiniz olduğu zaman "benim milletvekillerini var, Parlamentoya gideyim, onlara derdimi an
latayım" demeyeceksiniz, soluğu Brüksel'de atacaksınız ve kendi ülkenizi şikâyet edeceksiniz. Bun
da sizi rahatsız eden bir unsur yok mu, size biraz tuhaf gelmiyor mu bu?! Doğrusunu isterseniz, bu 
bize biraz üzücü geliyor. Aslında mecburiyetleri var mı; bayır, yok. Ama, gene de, doğduğunuz ül
ke burasıdır, yetiştiğiniz ülke burasıdır, askerlik yaptığınız ülke burasıdır, bu ülkenin ekmeğini 
yiyorsunuz. En azından, lütfedin, bu ülkenin milletvekillerine şikâyetlerinizi bildirin. Biz takip 
edelim öncelikle. Eğer haklı bir şikâyetiniz varsa, Avrupalılara müracaat etmeden önce biz burada 
bu Mecliste bunu çözeriz. Ama, bunu yapacağınıza, gidiyorsunuz ve onbİnlerce dava Türkiye aley
hine birikiyor. Aynı şey bazı insan haklan örgütleri için de söz konusudur. Bize müracaat etmeden, 
şikâyetleri bize duyurmadan soluğu Brüksel'de alıyorlar ve ülkemizi orada şikâyet ediyorlar. Bu 
kadar çok şikâyet üst üste birikince, Türkiye, insan haklarını son derece ihlal eden, sürekli olarak 
ihlal eden bir ülke gibi gözüküyor. Bu da bizi gerçekten üzüyor. 

Bu iddialarda gerçek payı yok mudur; vardır. Takip etmeyecek miyiz; edeceğiz. Bir tek ihlali 
bile biz sineye çekemeyiz, bir tek ihlali bile mazur göremeyiz. Ama, arkadaşlarım, meselenin bu 
boyutunu da unutmayalım; çünkü, bu, bizim Avrupa Birliğiyle İlişkilerimizi olumsuz yönde et
kilemektedir. Bu hususu Özellikle bilginize getirmek istiyorum ve Hükümetimizin de bu insan hak
lan konularında çok daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. 

Değerli arkadaşlarını, son olarak bu konu gündeme getirildiğinde, bazı Avrupalı parlamenter
ler tarafından bu insan haklan konusunda ülkemize yönelik şikâyetler yapıldığında, kendilerine hak 
ettikleri cevabı verdik. Bundan kuşkunuz olmasın. Özellikle dinî hürriyetler konusunda Türkiye'nin 
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örnek alınabilecek bir ülke olduğunu söyledik. "Amerika kıtası keşfedildiğinde Türkiye din! azın
lıklara hoşgörü gösteriyordu" dedik ve biz, Batı'da engizisyon zulmüne uğrayan Yahudileri Tür
kiye'ye getirdik. O zamandan beri, Türkiye'de beşyüz yılı aştan zamandan beri onlara her türlü dini 
özgürlüğü tanıyoruz. "Bu ülkeye hiç kimse dinî özgürlükler konusunda tavsiyede bulunamaz. Hiç 
kimseden alınacak dersimiz yoktur" dedik; ama, görüyoruz ki, işte aleyhimizde bir sürü dava 
açılıyor ve bu davaları da biz göğüslemek zorunda kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin gündeminde olan çok 
önemli bir dava var, o da Alevilerin haklanyla ilgilidir. Bu konuda Hükümetimizi dikkatli olmaya 
davet ediyoruz. Bizim de bu konuda bazı gözlemlerimiz var. Alevi mezhebine mensup vatandaş
larımızın bazı haklı şikâyetleri var. İşte tnsan Hakları Mahkemesi bu karara varmadan gerekli 
düzenlemeleri biz kendi içimizde yapmalıyız. Aksi takdirde, mahkemenin zorunlu yargısına uyma 
mecburiyetinde olduğumuz için bunu yapacağız. Halbuki bizini kültürümüz, bu konuda başkasın
dan tavsiye almadan, başkasından telkin işitmeden bunları düzeltme geleneğine sahip olduğumuzu 
gösteriyor. Hükümetin dikkatini çekiyoruz. 

Aynı şekilde, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesiyle ilgili olarak gündemimizde birkaç konu 
daha var; bu konularda da ciddî sıkıntı içindeyiz. Bir tanesi Louzidou karandır. Hükümetin 
Louzidou kararını benimsemesi bizce yanlış olmuştur. Çünkü, o noktada Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesi yanılmıştır. Avrupa tnsan Haklan Mahkemesinin bazı kararlarını da eleştirme hakkına 
sahibiz. Bunlardan bir tanesi bu Loizidou karandır; çünkü, bu karar Kıbns'ta Türkiye'nin egemen 
olduğunu söylüyor, "Kıbrıs'ta olup biten her şeyden doğrudan doğruya Türk Hükümeti sorumludur" 
diyor ve buna bağlantılı olarak da bir Rum müracaat sahibinin müracaatını kabul ediyor, Türkiye'yi 
büyük bir tazminata mahkum ediyor. Biz bunu kabul ettik. Bizce, hata ettik. 

İkincisi, bir başka Rumun Maraşla ilgili bir talebini Avrupa tnsan Hakları Mahkemesi ele al
dı, Arsenis davası. Bu davada da Kuzey Kıbns'ta iç hukuk yollannın tüketilmesi için orada bir 
hukuk komisyonu kurulması isteniyordu ve bu hukuk komisyonunu oluşturmuştu Kıbnslı Türkler. 
Bundan tatmin olmadılar "içine yabancı uzman koyacaksınız, yabancı yargıç -bir anlamda-
koyacaksınız" dediler. Ne yazık ki, Türkiye'nin telkiniyle Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti bunu 
kabul etti. Bunlar gerçekten bizim için çok üzüntü vericidir, cumhuriyet tarihimizde hiçbir hukuk 
kuruluşumuzun İçine biz yabancı yargıç koymadık, yabancı uzman koymadık ve bunu bir millî 
egemenlik meselesi haline getirdik; ama, ne yazık ki, burada çok önemli bir taviz vermiş 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu davalar devam ediyor ve bu davaların mevcudiyeti bile Türkiye'nin 
görünümünü olumsuz yönde etkiliyor ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde attığı adım
lan gölgeye düşürüyor. Şimdi, başka adımlar, başka gelişmeler de ne yazık ki Türkiye'nin üyelik 
sürecini tehlikeye düşürmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, son gelişmeleri, dilerdik ki, Hükümet, gelip Yüce Meclisin huzurunda 
anlatsın ve Meclise bilgi versin. Bakın, daha birkaç gün önce Lüksembuorg Başbakanı Jean Claude 
Juncker kalkıyor bir demeç veriyor Alman radyosuna, Deutehlaudrank'a. Lüksembourg Başbakanı 
diyor ki: "Ben, Türkiye'nin üyeliğine taraftarım; ama, Türkiye, hiçbir zaman Belçika gibi, Alman
ya gibi, İtalya gibi, Lüksembourg gibi bir ülke olamaz hiçbir zaman bu ülkelerin statüsüne sahip ol
mayacaktır Avrupa Birliğinde." Bu nasıl üyeliktir arkadaşlar?! Bu nasıl üyeliktir?! Yani, biz, eğer 
eşit haklara sahip bir ülke olmayacaksak, neyin mücadelesini veriyoruz bu kadar zamandan beri?! 
İşte bu gibi gelişmelerin altında büyük ölçüde insan haklan konusu yatıyor. 

Bir başka şeyi de son olarak söyleyeyim Yüce Heyetinize. Değerli arkadaşlanm, kısa bir süre 
önce biz bir milletvekili heyetiyle Fransa'ya gittik. Fransa'da milletvekilleriyle, işadamlarıyla, çeşit
li çevrelerle görüşmeler yaptık, bu Ermeni soykınmı tasarısı vesilesiyle. Bu görüşmeler sırasında 
açıkça sorduk, dedik ki: "Fransa'yla ilgili bir sıkıntı görüyoruz biz, boyuna Avrupa Birliği 
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üyeliğimizi engelleyici bir tavır içinde gözüküyor Fransa, sebebi nedir bunun? Niçin bizim 
üyeliğimizi engellemek istiyorsunuz?" Eskiden politikada çok önemli görev yapmış olan ve şimdi 
de Fransa'nın TÜSÎAD'a benzer kuruluşunun çok fist düzey yönetiminde bulunan bir zat bize aynen 
şunu söyledi: "Bakın, bizim ülkemizde şu anda 4 000 000 civarında Kuzey Afrika'dan gelen Müs
lüman insan yaşıyor ve bunların çok ciddî entegrasyon sorunu var. Bunları henüz halledemedik. 
Şimdi, Türkiye, görüyoruz ki, süratle laiklikten uzaklaşıyor. Zina davasından bu yana meydana 
gelen bazı gelişmeler Fransız Halkında ve Fransız siyasî partilerinde Türkiye'nin gerçekten laikliğe 
sahip bir ülke olup olmadığı konusunda kuşkular yarattı ve Fransa'da Türkiye'nin üyeliğine yönelik 
bazı endişelerin, bazı tepkilerin Türkiye'nin üyeliğini geciktirme, hatta önleme girişimlerinin ar
kasında büyük ölçüde bu laiklik konusu yatıyor." Son derece önemlidir. Yüce Heyetin bilgisine 
getirmek istiyorum -değerli arkadaşlarımızla beraberdik- bu konunun üzerinde dikkatle durmak 
lazım, Türkiye'nin laiklik konusunda izleyeceği tavır, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğini önemli öl
çüde etkileyecektir. 

İşte bu konuları biz görüşürken bugün basma intikal eden bir bilgi hepimizi son derece şaşırt
mıştır. Biliyorsunuz, tarama süreci biten maddelerin müzakeresine geçilmesi için çaba gösteriyoruz. 
Bu maddelerden bir tanesi de, İki maddeden bir tanesi de eğitimle ilgili olacak. Öyle anlaşılıyor ki 
basına intikal eden bilgilerden, bu eğitimle İlgili maddenin görüşülmesi vesilesiyle, Türkiye, Av
rupa Birliğine sunduğu tutum belgesinde nasıl bir tavır sergileyecek, bu tartışılırken, ilgili 
kuruluşumuz, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğimiz "Türk eğitiminin laik özelliğe sahip olduğunu 
lütfen burada vurgulayalım" demiştir. Gene, basın haberlerine göre, çok Değerli Devlet Bakanımız 
Sayın Babacan bunu reddetmiştir, yani, eğitimde Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu o metne sok
turmamak İçin 'bir çaba sarf etmiştir ve basına intikal eden bilgilere göre, sokturmamıştır. Sayın 
Bakan bugün bir açıklama yapıyor. O açıklamayı dikkatle okuduk; fakat, onun içinde, hayır, koy
durduk biz bu laiklik ilkesini demiyor; "efendim, o, zaten Anayasamızda yazılı" diyor. Vazıh, ama, 
içinde bulunduğumuz bu ortamda, izah ettiğim gelişmeler nedeniyle, bunları Türkiye ne kadar vur-
gularsa o kadar iyidir. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Bu dönemecin 
en önemli unsurlarından birini de, işte, bu laiklik oluşturuyor. Biz, iktidarı, Hükümeti bu konularda 
daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. 

îşin başka boyutlarını çeşitli vesilelerle dile getirdik, burada onları tekrarlamayacağım; ama, şu 
kadarım belirteyim ki, bu insan haklan meselesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ne kadar 
yakından ilgilendiriyorsa, laiklik de o kadar yakından ilgilendirmektedir, işte, değerli arkadaşlarım, 
biz, bütün bu konularda Hükümeti daha duyarlı olmaya davet ediyoruz, İnsan Haklan Mah
kemesinin çalışmalarım daha yakından izlemeye davet ediyoruz. 

Çok yakında, gene gündemimize gelecek olan Ocalan'ın yeniden yargılanması konusu da bizim 
çok önemli İlgi alanlarımızdan birine giriyor. Mahkemenin geçen sene Türkiye hakkında verdiği 
olumsuz karann takibinde Türkiye'nin izleyeceği tutumu herkes merak ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Biz, Öcalan'la ilgili kararında da mahkemenin hata yaptığım düşündük ve bunu da o vesileyle 

açıklamıştık; ama, bilesiniz ki, bu konu da yakında gündemimize gelecektir. 
Çok değerli arkadaşlarım, bütün bu unsurları Yüce Meclisin dikkatine sunmak istedim. Biz, 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu vesileyle bir kere daha söylemek istiyorum, insan haklan 
konusunda çok büyük bir duyarlık İçindeyiz. Bu konuda söylediklerimizi hiç kimse yanlış an
lamasın. İnsan haklan konusunda en küçük bir kuşkumuz yoktur, insan hatlarına sonuna kadar 
sahip çıkıyoruz; yalnız, İnsan haklannm başka amaçlarla istismar edilmesine karşıyız. Bunu söy
lüyoruz ve insan haklanyla birlikte, insan haklannm da bir parçası sayılabilecek olan laiklik 
konusunu da bir kere daha bu vesileyle Yüce Meclisin dikkatine sunuyoruz. 
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Bu vesileyle. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan; buyurun. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Sayın Özdoğan, süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1007 sıra sayılı İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleş
menin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz al
mış bulunmaktayım; bu vesileyle. Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 5 Mayıs 1949'da Londra'da kurulan Avrupa Konseyi statüsünün başlan
gıcında kişisel özgürlük, siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanıldığı belirtilmek
teydi. Bu çerçeve içinde Avrupa Konseyi üyeleri 4 Kasım 1950'de Roma'da İnsan Haklan Sözleş
mesi diye bilinen İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme, 4 Kasım 1950 tarihinde, Avrupa 
Konseyi üyesi olan devletlerin hükümetlerince Roma'da imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşmeyi 18 Mayısl954 tarihinde imzalamıştır. 

Sözleşmenin başında, âkit hükümetlerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 
ISMS'de ilan edilen İnsan Haklan Evrensel Beyannamesini, bu beyannamedeki haklann her yerde 
ve fiilen tanınmasını, Avrupa Konseyinin gayesini, insan haklan ve ana hürriyetlerinin korunma ve 
gelişmesini göz önünde tutacaktan belirlenmiştir. 

Aynı yerde, dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve sürdürülmesi her şeyin üstün
de olan gerçek demokratik bir siyasi rejime ve insan haklan ile ana hürriyetlere saygılı olmayı taraf
ların kabul edecekleri açıklandıktan sonra "âkit hükümetler, aynı telakkiyi taşıyan ve ideal ve siyasi 
ananeler, hürriyete saygı ve hukukun üstünlüğü hususlarında ortak bir mirasa sahip bulunan Avrupa 
devletleri hükümetleri sıfetryla, Evrensel Beyannamede yazılı bazı haklann müştereken sağlan
masını temine yarayacak ilk tedbirleri almayı kararlaştırarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır" 
denilmektedir. 

Sözleşme 66 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerde önemli ilkelere yer verilmektedir. 
Örneğin: "Yüksek âkit taraflar kendi kaza haklarına tabi her ferde işbu sözleşmenin birinci fas

lında tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar." (Madde 1) 
"Her ferdin yaşama hakkı kanunun himayesi altındadır. Kanunun olum cezası ile cezalandır

dığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı dışında, hiç kimse kasten 
öldürülemez." (Madde 2) 

"Hiç kimse işkenceye, gayri insanî yahut haysiyet kinci ceza veya muameleye tabi tutulamaz." 
(Madde 3) 

"Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz, hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya mecburi çalış
maya tabi tutulamaz." (Madde 4) 

İnsan haklan ve ana hürriyetlerim düzenleyen diğer maddelerde de, örneğin, kişi özgürlükleri, 
savunma hakkı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlükleri, toplanma, demek ve sendika kur
ma veya bunlara üye olma haklan, evlenme ve aile kurma haklan gibi hak ve özgürlükler düzen
lenmektedir. 

Sözleşmenin 14 üncü maddesinde, bu hak ve özgürlüklerden yararlanmada, cins, ırk, renk, dil, 
din, siyasî ve diğer kanaatler, mili! ve sosyal menşe, servet ve doğum ayırımı gözetilmeksizin her 
kişiye sağlanması gereği saptanmaktadır. 

BAŞKAN - İbrahim Bey, biraz durur musunuz. 
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Değerli arkadaşlarım, biliyorum, çok geç oldu, yorgunluk da var. Uyumamak için konuşma 
durumu oluyor, ama, o da gürültü yaratıyor, uğultu yaratıyor. O nedenle, sessizliği sağlayalım ve 
Sayın özdoğan'ın konuşmasını hepimizin duyması gerçekleşsin. 

Sağ olun. 
Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar "Sözleşmede tanınan hakların âkitlerden biri tarafından ihlalinden zarar gör

düğü iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet dışı her kuruluş veya her insan topluluğu, hak
kında şikâyet yapılan âkit tarafın bu işte Komisyonun yetkisini tanıdığını beyan etmiş olması halin
de, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulacak bir dilekçeyle Komisyona müracaat edebilir." 
(Madde 25) 

Düzenlemeyle, Sözleşmede tanınan haklara taraf ülkelerce aykırı davranılması halinde, bundan 
dolayı mağdur olan kişilere İnsan Haklan Komisyonuna başvurma imkânı sağlanmaktadır. 

Bu tasarının gündeme gelmesi vesilesiyle, insan haklan kavramının ve bu kavrama ilişkin kurum 
ve akitlerin tarihsel planda oluşumunu, motivasyonunu bir kez daha anımsatma gereği duyduk. 

Anavatan Partisi olarak, bizler, kavramsal çerçevesi doğru çizilmiş, istismarlara yol ver
meyecek, sağlam, içi dolu bir insan hakları bilincinden yanayız; çünkü, değerli arkadaşlar, bizim 
tarihimiz insan haklarıyla doludur, bizim inancımız ve millî kültürümüz insan haklarıyla doludur. 
Avrupa, Ortaçağ karanlığında, vahşet içerisinde yaşarken, bizim büyük ceddimiz, onlara, insan hak
larını, inançları gereği, insanlara saygılı olmayı, inançlara saygılı olmayı Avrupa'ya öğreten bizim 
büyük milletimizdir. Biz bunun bilincindeyiz; ama, çeşitli vesilelerle, maalesef, Avrupalının bey
ninde bazen Haçlı damarlan patlayarak. Önümüze çeşitli engeller çıkarmaktadırlar. Aslında, insan 
haklarını, özgürlükleri, bizden gerçek manada öğrenen Avrupa'dır. Bunu, buradan, Anavatan Partisi 
milletvekili olarak ilan ediyorum. Avrupa, zaman zaman art niyetlerle, gerçekten İyi niyetle değil, 
art niyetlerle, Türkiye'nin Önüne çeşitli engeller çıkarıyor. Tarihimizi unutmasın. Eğer, Osmanlı İm
paratorluğu isteseydi, bugün, Avrupa'nın yansı Müslümandı; takat, din ve vicdan hürriyetine, inanç
ları gereği, imkân tanıdığı için, bugün, Avrupa, kendi inancını yaşamaktadır. Bu tarihimizi Avrupa 
milletleri çok İyi hatırlasınlar. 

Değerli arkadaşlar, tekrar ediyorum: Anavatan Partisi olarak, bizler, kavramsal çerçevesi doğ
ru çizilmiş, istismarlara yol vermeyecek, sağlam, içi dolu bir insan haklan bilincinden yanayız. Bu 
bilincin ülkemizde tesis edilmesi yolunda da elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. İnsan hak
lan kavramı, sivri ve saldırgan bir üslubun diğer insanlara saldırmasına gerekçe olmaktan, insan 
haklan kavramının zıttı ve yok edicisi olan savaşlara gerekçe yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Diğer 
yandan, bu kavramın art niyetli kişi ve kurumlar tarafından demokratik sistemleri kilitlemek için 
kullanılmasına da karşıyız; birkısım art niyetli insanların Türkiye Cumhuriyeti Devletini Avrupa İn
san Haklarına şikâyet ettikleri gibi. 

İnsan haklan kavram ve kurumlarının sağlıklı bir yapıya kavuşması için hükümetlere büyük 
görevler düştüğünün bilincindeyiz; fakat, ne yazık ki, AK Parti Hükümetinin bu bilinci çok fâzla 
taşımadığını, insan haklan kavramının cumhuriyet ve demokratik rejim aleyhtarı sivri uçlar tarafın
dan kullanılmasının önüne çok fazla geçemediğini gözlemliyoruz. 

Pek çok konuda olduğu gibi, bu konuda da hakkıyla hizmet verebilmek için, büyük mil
letimizin hizmetine talip olduğumuzu buradan bir kez daha dile getiriyor, hepinizi, tekrar, saygıyla 
selamlıyorum. 

BAŞKAN • Komisyon Başkanvekili Sayın Eyyüp Sanay, buyurun. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ EYYÜP SANAY (Ankara) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; fazla vaktinizi almayacağım. Bu sözleşmede getirilen nedir, 
kısaca onu açıklamak istiyorum, bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi için. 

Bu sözleşmede, hemen söyleyeyim ki, insan haklarım daraltma veya genişletme diye herhangi 
bir şey söz konusu değil. Daha önceki İnsan Haklan Sözleşmesi aynen devam ediyor ve yürürlük
te. Sadece, bu protokolle, ek protokolle yapılan şey, insan Haklan Mahkemesine başvurular çok faz
la olduğu için, bir ön incelemeden geçip, mahkemeyi daha az meşgul etmek için alınan birtakım 
kurumsal, yapısal değişiklikten ibaret 

Nedir bunlar: önce, sözleşmede altı yıl olan ve tekrar seçilmeleri mümkün olan yargıçların 
görev sürelerini dokuz yıla çıkarıyor ve bir daha da tekrar seçilmelerine imkân vermiyor. Daha ön
ce bu sayı 6 ve tekrar secilebiliyorlardı. Bir defa seçilebiliyor. 

Bir diğer değişiklik: "3 yargıçtan oluşan komiteler, 6 yargıçtan oluşan daireler ve 17 yargıçtan 
oluşan büyük daire ile faaliyet gösteren İnsan Haktan Mahkemesinde değişiklikle bunlara bir şey 
ilave ediliyor; İlk derece görev yapmak üzere tek yargıçlı bir düzenleme getiriliyor. Tek yargıçlı... 
Bu yargıç, eğer, incelemesinin sonucunda bunu büyük mahkemeye göndermek gerekiyorsa, ona 
havale ediyor, değilse, gitmesine gerek yoksa, kararım veriyor ve bu karar kesin oluyor. Böylece, 
büyük mahkemenin de yükü hafiflemiş oluyor. 

Diğer yandan, yine, bu sözleşme değişikliğinde, önceden mevcut olduğu gibi, komiteler mev
cut, yeni oluşturulan düzene göre yeniden belirleniyor bunlar, komiteye verilen en önemli yetki, 
maddenin (b) bendiyle verilen ve davanın mahkemenin yerleşmiş içtihatlarına ilişkin olduğu 
durumlarda, davanın esasına girip, karar verilebiliyor. 

Bir diğer değişiklik: Sözleşmede başvuruların kabul edilebilirlik koşullarını düzenleyen 35 in
ci maddesinin yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasına bazı durumlarda başvuruların önemli mağ
duriyetlerinin bulunmaması halinde başvuruyu kabul edilmez bulma yetkisi verilmiştir. Böylece, 
mahkeme, yaptığı ön incelemede, başvurunun, mağduriyetini önemsiz bulursa, davanın esasına gir
meyecek ve böylece iş yükü hafiflemiş olacaktır. 

Getirilen bir diğer husus, yine yapıda; sözleşmenin 36 ncı maddesine eklenen üçüncü fıkrayla, 
daire ve büyük dairelerde görülen davalarda, Avrupa Konseyi İnsan Haklan Komiserine, yazılı 
görüş bildirme ve duruşmalara katılma hakkı veriliyor. 

Dolayısıyla, burada görüldüğü gibi, İnsan Haklan Mahkemesinin insan haklan konusundaki 
herhangi bir maddesi, ne çıkanlıyor ne de indiriliyor. Bunu dikkatlerinize sunmak istedim yanlış an
laşılmasın diye; çünkü, İrısan Haklan Mahkemesinin çalışmasına, verilen bizim hakkımızdaki 
kararlara veya insan haklarının diğer hususlarla ilgili konulara girildiği için yanlış anlaşılabilir diye 
düşündüm, bunu açıklamak mecburiyetinde hissetim kendimi. 

Saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
5 dakika ara veriyorum birleşime. 

Kapanma Saati: 23.28 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 2333 

BAŞKAN - Başkanvekfli Sadık YAKUT 
KÂTtP ÜYELER: Hanın TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

1007 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Vn.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim 

Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN 
OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 14 NOLU 
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Avrupa Konseyi bünyesinde 13.5.2004 tarihinde imzaya açılan ve ülkemiz adına 
6.10.2004 tarihinde imzalanan "İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 
Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokol"™ onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN • Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen 
Algan Hacaloğlu, İstanbul Milletvekili. 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Saym Hacaloğlu, süreniz 15 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Saym Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 

inci maddesi üzerinde, Grubum ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Konu, insan hakları ve bugün bizim katılmadığımız oturumda, bilerek, siyasî irademizi kul

lanarak katılmadığımız oturumda, sizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın geri çevirmiş olduğu sosyal 
güvenlik ve sağlık haklarım ilgilendiren yasa tasarısını onayladınız. 

Sosyal güvenlik ve sağlık hakları, temel İnsan haklan arasında yer alır. Bizim tespitimize göre, 
ne yazık ki, siz, burada kabul etmiş olduğunuz, IMF'nin düzenlemiş olduğu şablon üzerinde geliş
tirilmiş bir yasal düzenlemeyle insanlarımızın sosyal güvenlik ve sağlık haklan üzerine bir kırmızı 
çizgi çizdiniz. Birçok yönleriyle, bugün kabul etmiş olduğunuz yasa, gelecekte, yurttaşlarımızın 
sosyal güvenlik ve sağlık haklarının ihlal edilmesine yasal bir zemin oluşturacaktır. Biz, bazı -
ANAP'lı zannediyorum- milletvekili arkadaşların ifade ettiği gibi, bugün, bu toplantıya katıl
mamakla bir görev ihmali içinde olmadık; sizin, bu geleceğe yönelik temel hak ihlalinize yasal 
zeminde katkıda bulunmak istemedik. 

Değerli arkadaşlanm, benden evvel söz alan arkadaşlar ifâde ettiler; ben de bir kısa çerçeve 
çizmek istiyorum. 
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Bilindiği gibi, 1948 Evrensel insan Haklan Bildirgesinin denetimini sağlamaya yönelik olarak 
Eylül 1953'te Avrupa İnsan Haklan Komisyonu faaliyete geçmişti ve bu çerçeve, Avrupa însan 
Haklan Komisyonu, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komisyonu 
olarak, bir üçlü mekanizma halinde İşlev gördü bir sûre. Ancak, giderek, Komisyonun yükü 1981 
yılında 404 iken, 1997 yılında 199Tye... Keza, mahkemenin yükünde benzeri şekilde artış oluştu ve 
tıkanma belirlendi. Bunun üzerine, I Kasım 1998 yılında 11 Sayılı Protokol kabul edildi. Buna göre, 
o zamana kadar part time dediğimiz, belirli sürelerle çalışan Avrupa insan Haklan Mahkemesi ve 
Komisyon lağvedildi; yerine, tam gün faaliyet gösteren insan Hakları Mahkemesi şekillendi. An
cak, benden evvel söz alan değerli arkadaşım öymen'in de irade ettiği gibi, mahkemenin yükü hız
la arttı. Bu artış, Özünde, temelinde, belki insan baklan ihlallerinin artışından kaynaklanmıyordu. 
Artış, böyle hak ihlallerini denetleme yollan konusunda ülkelerin, insanların giderek daha yaygın 
bir şekilde bilgilenmesinden ve hak arama yollanın kullanmalarından kaynaklandı. 

Balanız, 1998 yılında 18 200 yeni müracaat olmuştu. 2004 yılında bu rakam 44 000'e yüksel
di; artış, yüzde 140 oldu. Bu, doğal olarak, mahkemenin denetim işlevini geliştirebilmek için daha 
etkin yollar aranmasına yol açtı ve sonuçta, 14 Nohı Protokol gündeme geldi ve bu protokolü, Tür
kiye, 6 Ekim 2004 yılında imzaladı. Bugün, burada, bu protokolün onaylanmasına ilişkin 
müzakereyi sürdürüyoruz. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu protokolü onaylıyoruz ve ona olumlu oy vereceğiz. 
Tabiî, bu protokolün onaylanmasıyla Avrupa însan Haklan Temel Özgürlükleri Koruma Sözleş
mesinin denetimi ve bu konuda hak ihlallerine yönelik hak arama kanallarının daha etkinleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Burada, tek yargıçlı sistem, 3 yargıçlı sistem -yani, komiteler- 7 yargıçlı daireler ve 17 yargıçlı 
büyük daire şekillendi, işlev üstlendi ve mahkemenin sürati arttı, görev alam genişledi. Halen 46 ülke 
bu mahkemede temsil edilmektedir, onaylanmış durumdadır. 44 ülkeden 46 hâkim görev yapmaktadır. 
Bilindiği gibi, yıllardır, çok değerli bir yargıcımız Rıza Türmen de bu mahkemede görev yapmaktadır. 

Mahkemenin, 2005 yılında almış olduğu 1 105 karardan 290 tanesi Türkiye'yle İlgili değerli ar
kadaşlarım, yani, yüzde 26'sı Türkiye hakkında idi ve bunun devamında, Ukrayna yüzde 10,9; 
Yunanistan yüzde 9,5; Rusya yüzde 7,5; italya ise yüzde 7,2"yle yer edindi. 

Bu, şu demektir değerli arkadaşlarım: Avrupa Birliği kapısında müzakere sürecini sürdürmek
te olan Türkiye'nin insan haklan karnesi kırıktır. 2005 yılı, yani, iktidarda olduğunuz dönemin şu 
geçen yılında Türkiye, Avrupa insan Haklan Mahkemesinde en çok çizik yiyen, aleyhinde karar 
alman bir ülke durumundadır. 

2005 yılında alınmış olan kararlar içinde yaşam hakkı... Yani, Avrupa İnsan Haklan Sözleş
mesinin 2 nci maddesi kapsamında 28 karar alınmıştır yaşam hakkına ilişkin; bunun 23 adedi Tür
kiye'yle ilgilidir. Keza, 3 üncü maddeyle ilgili -yani, işkence ve kötü muameleyle ilgili- alınmış olan 
55 karardan 29 adedi, yine Türkiye'yle ilgilidir. Özgürlüklerin kısıtlanması; 18 karardan 4'ü Tür
kiye'yle ilgilidir. Din ve inanç Özgürlüğü konusunda 1 karar alınmıştır; o da türbanla ilgili bir karar
dır, Leyla Şahin'in; reddedilmiştir; o da Türkiye'yle ilgilidir. İfade Özgürlüğü konusunda -10 uncu 
madde- alınmış olan 18 karann 3 tanesi Türkiye'yle ilgilidir; yani, bunlar, bu alanlarda temel hak 
ihlallerini ilgilendiren kararlar. Keza, örgütlenme hakkı konusunda alınmış olan 12 karardan 7 
tanesi, Türkiye'de örgütlenme hakkının çiğnendiğine ilişkin kararların tescili niteliğinde olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu alınmış olan kararlar 2005 yılında işlenmiş olan hak İhlalleriy
le ilgili değildir, bunlar, 901ı yılların ikinci yansında açılmış olan davalann sonuçlanmasıyla ortaya 
çıkan kararlardır, ama, ne yazık ki insan haklan, büyük bölümü 90'lı yıllann İkinci bölümünde, 
bazıları 2002-2003 yıllarında gündeme girmiştir- Türkiye'de, günümüzde, yıllardır, temel hak ve 
özgürlüklerin çiğnenmesi, İhlal edilmesi hızla devam etmektedir. 12 Eylülle başlayan temel hak ve 
özgürlüklerin tırpanlanması sürecine yönelik yasal zemin, ne yazık ki, yeterince ikame edilememiş
tir. Demokrasimizin çıtası, ne yazık ki, yeterince yükseltilememiştir. 
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Bakınız, bu yıl, mayıs ayı içinde, geçen üç -dört hafta içinde, bildiğiniz gibi, piyasalar, yüzde 
17,6 düzeyinde bir kısmî devalüasyonu kendiliğinden gerçekleştirdi. Bunun pek çok yansımaları ol
du; faizler de bir miktar arttı, yüzde 2,5 oranında. Ama, bir alanda, çok net olarak bunun bir yan
sıması oldu: Bildiğiniz gibi 2006 yılında, program, kişi başına millî geliri 5 216 dolar olarak belir
lemişti. Sayın Başbakanımız, geçen yıl, kişi başına millî gelir S 008 dolar olduğu zaman "bakınız, 
Türkiye, artık, gelişmekte olan ülkeleri aştı, Avrupa'yla arasını kapatıyor ve 2006 yılında ciddî bir 
mesafe kat edeceğiz" demiş idi. Ne yazık ki, geçen üç hafta içinde, piyasalarda yapılan bu düzelt
meyle makyaj döküldü ve aniden, Türkiye'de kişi başına milli gelir 918 dolar azaldı. Yani, bu yıl, 
eğer, kur yeniden geriye İnmezse, dolar ucuzlamazsa, bu düzeyde kalırsa, hiç artmazsa, kişi başına 
millî gelir, yıl sonunda 4 298 dolar olacak; geçen yıl 5 008'di. 

Bunu niye söylüyorum değerli arkadaşlarım; Türkiye'de, 1 000 000 insan açlık sınırında yaşıyor; 
Türkiye'de 20 000 000 insan yoksulluk sınırında yaşıyor, oysa, sağlıklı yaşam için, Türkiye'nin, Tür
kiye insanının gelirinin artması gerekiyor, sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Ancak, bir tarafta, Türkiye 
çiftçisi son yılların en yoksullaşUnldığı bir dönemden geçmekte, diğer taraftan, genel anlamda, Tür
kiye'de kişi başına millî gelirin Avrupa ülkeleriyle göreli olarak arası açılmaktadır. 

Bir diğer temel insan haklan alanı, çalışma yaşamıyla ilgilidir. Değerli arkadaşlantn, TÜİK, 
yani, Devlet İstatistik Enstitüsü, rakamlan yaldızlıyor. îddia ediyorum buradan; işsizlik, yüzde 11,8 
değildir Şubat 2006 ayında -yani, en son, geçenlerde ilan edilen rakamlar- işsizlik, yüzde 23'tür! 
Bunu, birçok kere buradan ifade ediyoruz; çünkü, çalışmak isteyip de iş aramayan 3 000 000'a yakın 
kişi, bu hesaplara dahil edilmemektedir. Keza, gençler arasındaki işsizlik, kentlerde yüzde 34 
düzeyindedir. Gerçekten, bugün, soracak olursanız, en ciddî İnsan haklan ihlali nedir diye sorarsanız, 
işsizlik derim; yani, insanların o en temel haklarından olan çalışma hakkını kullanmak konusunda 
karşılaşmakta olduktan zorluk derim. İktidarınızın, IMF'ye endeksli politikalarla Türkiye insanını 
getirdiği bu nokta, ne yazık ki, demokrasimizin bir ayıbı olarak Önümüzde durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, çocuk haklan ihlali, çok temel bir alan. Bugün, binlerce, binlerce 
çocuğumuz, sokakta yaşamakta, eğitim hakkım kullanamamakta, sağlıklı beslenememekte ve sağ
lıklı bir şekilde yaşamını sürdürememektedir, bunu, hepimiz görüyoruz. Özellikle doğu ve güney
doğuda rakamlar son derece yüksektir. Buna yönelik mahkemelere gidilmese dahi, Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesine çocuklarımız müracaat etmese dahi, bunu, toplumumuzun, demokrasimizin 
en temel sorunlarından biri olarak görmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ayırımcılık, kadın-erkek eşitliği konusunda yeterince duyarlı olmamak, 
resmî kongrelerde haremlik selamlık düzenlemelerine gitmek, kadınlarımız için pozitif ayırımcılık 
İlkelerinin yaşama geçirilmemesi; bunlar, Türkiye'nin demokrasisinin eksiklikleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir temel hak ihlali alanı, barınma hakkıyla ilgili Barınma hakkı, sadece 
doğu, güneydoğuda değil; büyük kentlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, gecekon
duların yeşerdiği o sağlıksız konutlarda, çocuklarımız, aileler, sağlıklı barınma hakkını gereğince 
kullanamıyorlar. Ama, bu kürsüden, birçok defalar ifade ettim; doğu ve güneydoğuda, o bir daha 
yaşanmasını istemediğimiz -ancak, son zamanlarda yeşeren terörle- geçmişi gözlerimizin önüne bir 
karabasan gibi getiren terör olayları sürecinde, çatışma döneminde, 3 428 köy ve mezra boşaltılmış
tı. Burada, bir yasa geçirdik. Yurttaşlarımızın Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kapısında haklarını 
aramaları yerine, geçirdiğimiz yasayla, hem o çatışma döneminin mağduriyetlerinin karşılanması 
hem de güvenlik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(AK Parti sıralarından "yeter'1 sesleri) 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Sayın Hacaloğlu, buyurun. 
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ALGAN HACALOûLU (Devamla) - Bağlayacağım efendim. 
...ve bireysel tercihler için de, kendi özgün tercihleri için de, gönüllülük için de, köye geri 

dönüsün zeminini yaratmak üzere yasa geçirdik. Esasında, bu, devletin temel anayasal sorum
luluğuydu. Güvenlik nedeniyle boşaltılan bu köylerden göç ettirilmek zorunda kalan yüzbinlerce in
sanımıza ya kendi köylerinde veyahut da bulunduktan yerlerde sağlıklı barınma haklarım sağlamak 
zorundaydık. Ne yazık ki, bu alanda da, çok laf edildi, az mesafe katedildi. 

Değerli arkadaşlarım, keza, o çatışma dönemine ilişkin hakların ve mağduriyetlerin giderilmesine 
yönelik atılması gerekli adımlarda da, ne yazık ki, geri kalınmıştır, yaralatın sarılması konusunda, o 
çatışma döneminde gerçekten çok yaygınlaşan hak ihlallerinin, en azından günümüzde, daha sakin or
tamda karşılanması konusunda gereği, ne yazık ki, bugüne kadar pek yapılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, rejimimizi ve düzenimizi tanımlarken bazı temel röperler 
vardır; laiklik, cumhuriyet ve demokrasi bir ahin üçgendir; keza, hukuk devleti, barış ve insan hak
lan bir diğer altın üçgendir; keza, emeğe saygı, sosyal adalet ve eşitlik, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, bizim, temel aldığımız bir diğer altın üçgendir. Eğer bu üçgenlere, bu temel ilkelere sahip 
çıkarsak, Türkiye demokrasisinin önünü açar, insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini olabil
diğince almalarına katkı sağlarız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tararından kanatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen... 
Teşekkür için, buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - En derin saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen istan

bul Milletvekili Algan Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yok, konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu vazgeçti. 
Başka söz talebi olmadığı için, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adma söz isteyen An

kara Milletvekili Yakup Kepenek. 
Buyurun Sayın Kepenek (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hiç 

canınızı sıkmayacağım, merak etmeyin. 
însan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Yönelik Sözleşmenin denetim mekaniz

malarının onayına ilişkin tasarıyı görüşüyoruz. Benden Önce konuşan arkadaşlarım, bu konunun, in
san haklarının değişik yönlerine vurgu yaptılar, önemli ve olumlu noktalara değindiler. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşını izleyen günlerde, Avrupa Konseyinin kurucu üyesidir; Avrupa 
Topluluğunun, Avrupa yapısının, Avrupa Birliğinin içindedir. Avrupa Konseyinin kurucu üyesi ol-
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mak kolay İş değildir. Türkiye, bunu, o yıllarda başarmayı becermiş, başarmış bu İşi ve ancak 
devamında, insan haklarının korunmasında, insan haklarının güçlendirilmesinde, geliştirilmesinde, 
gerekli özeni, gerekli düzenlemeleri, gerekli kurumsal yapıyı oluşturamamıştır. O kadar ki, ül
kemizde insan haklarının korunması ve kollanmasına İlişkin bir dizi hak ihlallerinin, haksızlıkların 
var olduğu bilinmektedir. 

Değerli arkadaşlar, insan haklarının başında yaşama hakkı gelir ve devletin görevi, bireyin 
yaşama hakkını güvence altına almaktır. Üzülerek belirteyim ki, ülkemizde -Uluslararası Af ör
gütünün değişik yayınlarında, diğer uluslararası yayınlarda da kanıtlandığı gibi- insan haklarının bu 
en temel maddesi yaşama hakkı üzerinde gerekli duyarlılık, gerekli koruma Önlemleri alınmamak
tadır. Bakınız, nasıl; Ülkemizde, hâlâ, gözaltında şu veya bu şekilde öldürülenlerin sayısı lOO'ün 
üzerindedir ve bu dosyalar çoğu zaman zamanaşımına uğramakta, hak yerini bulmamakta ve -
üzülerek belirteyim- kimi zaman, ülkemizde, katiller kahraman sayılmaktadır. Şimdi, katilleri kah
raman sayan bir mantığın, mutlaka, insan haklan açısından düzeltilmesi gerekir. Bizim, çok ciddî, 
çok temel eksiklerimizden biri budur. Onca faili meçhul dosya, faili meçhul niteliğiyle tozlu raflar
da bulunmaktadır ve bunların sonuçlandırılması, bu karanlığın açıklığa kavuşturulması, insan hak
lan bakımından en temel noktadır ve bu toplumun en büyük eksiğidir. 

Değerli arkadaşlar, yine, benden önce konuşan arkadaşlarım değindi. Eğer bir toplumda -ikin
ci aşama olarak- birey iş istediği halde çalışamıyorsa, bu da, insan haklan acısından en önemli top
lumsal eksiğimiz sayılmalıdır. Bugün, hem gençler arasında hem kadınlar arasında, geçerli ücretten 
çalışmak istediği halde çalışamayan, iş bulamayan milyonlarca insan vardır ve bu, diğer insan hak
lan ihlallerinin de en önemli noktalanndan biridir ve mutlaka düzeltilmesi gereken bir noktadır. 

Bu bağlamda söylenmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi, ülkemizde, özellikle Bat
man İlimizde, zorla intihar dediğimiz intiharların kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla olması ve ül
ke ortalamasının da bu ilimizde 2 kat yüksek olması. 

Değerli arkadaşlar, zorla intihar, töre cinayeti ya da benzeri noktalarda toplumumuzda, ciddî 
olumsuzlukların, ciddi yetersizliklerin, ciddî hastalıkların bulunduğu ortadadır. Ancak, bu konuyu -
yine üzülerek belirteyim ki- yabancı basın, Birleşmiş Milletler, Avrupa insan haklan kaynaklan, 
Uluslararası Af örgütü ve benzerleri çok yakından izlemekte; ancak, biz Meclis olarak, biz toplum 
olarak, bizim basın yayın kuruluşlarımız, üniversitelerimiz yeterince bu konuya eğihnemektedirler. 
Son zamanlarda bu konuya eğilinilmesi yönündeki girişimleri de, bu bağlamda olumlu bulmak 
gerekir diye düşünüyorum. 

Yine, ülkemizde, insan haklan açısından en önemli eksiklerimizden biri, düşünce özgürlüğü 
üzerindeki sınırlamalardır, eksiklerdir. Hâla, insanlar, düşünceleri yüzünden mahkemelere sürüklen
mektedir. İnsanlar, yalnızca düşünce açıkladıkları için yargılanabilmektedir ve bu çerçevede iki 
önemli son günlerin gelişmesinin de üzerinde durulması gerekir. Bunlardan bir tanesi şudur: Biraz 
evvel, benden önce konuşan Sayın öymen de değindi, bugün basına düşen bir haber Türkiye açısın
dan, Avrupa Birliği açısından hiç de olumlu değildir. Hükümetimiz, müzakere belgesinden Türkiye 
eğitiminin laik olduğu yönündeki bir cümleyi çıkarmıştır. Eğer bu doğru ise, bu bir skandaldir ve 
Türkiye eğitiminin laik olduğu yönündeki bir cümlenin müzakere belgesinden çıkarılmasının, hele 
bugünlerde, bu duyarlı günlerde, Danıştay olayının olduğu, yabancı basının Türkiye üzerinde kara 
bulutların dolaştığını yazdığı, sıcakparamn kaçma ile kaçmama arasında tereddütler geçirdiği günler
de, Hükümetimiz, Avrupa'yla müzakere belgesinden "Türkiye eğitimi laiktir" cümlesini çıkanyorsa 
"buna gerek yok" diyorsa, bu, bizimle ilgili dış kuşkulan çok daha artırır, iç kuşkulan da artırır ve 
kuşkulu bir yapı, kuşkulu bir toplum anlayışı hiçbir zaman insan haklarına saygılıdır denemez. 

Bu bağlamda, yine son günlerdeki bir olaya değinmeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, 
pek çoğunuz gibi, benim de öğrenim gördüğüm yıllarda büyük ozanımız Nazım Hikmet'in şiirlerini 
okumak yasaktı, daha sonra sağcısı, solcusu birçok devlet adamı Nazım'ın şiirleriyle kamuoyunun 
karsısına çıktı. (AK Parti sıralanndan gürültüler) 
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TEVFlK AKBAK (Çankırı) - Suyunu İç sen. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Laf atmak zorunda değilsiniz; dinleyin. Okuyacağım onu da 

bekleyin. 
Şiire geldik, Nereden geldik; insan haklarından geldik. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te Millî 

Eğitim Müdürü ve 3 öğretmen lisede bir şiir düzenlemesinde Ataol Behramoğlu'nun bir şiirinin 
okunmasını sakıncalı buluyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Ataol Behramoğlu'nun şiiri 1977 tarihlidir ve şiirin başlığı "yaşadıklarım
dan öğrendiğim bir şey var" diye gider. Ben, o şiiri, o Marmaris Lisesinde yasaklanan şiiri burada 
okumak zorundayım. Sanatçının, düşünenin, yazan çizenin, insan haklarını savunanın bu ülkede 
yasaklanmaması için, korunması için okumak zorundayım. Bunları burada görüşmezsek başka hiç
bir yerde görüşemeyiz. Şimdi sabırla dinleyin. 

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
Yaşadın mı... 
TEVFlK AKBAK (Çantan) - Saat 12.00... 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bu, hayatı sevdiren bir şiir, bu, yaşamayı sevdiren bir şiir ve 

gecenin 12'sinde de dinlemeye değer bir şiir. İnanın ki değer. 
RESUL TOSUN (Tokat) - Oku oku, sabaha kadar oku!.. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Yaşadın mı yoğunluğuna yasayacaksın bir şeyi, 
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten, 
Sen bitkin düğmelisin koklamaktan bir çiçeği, 
insan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize 
Saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa 
Yaşamak yeryüzüne, onunla karışmaktır, 
Kopmaz kökler salmaktır oraya 
Kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını; 
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin... 
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, 
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. 
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, 
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolamasına. 
İnsan balıklama dalmah içine hayatın 
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına, 
Uzak ülkeler çekmeli seni; 
Tanımadığın insanla bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın 
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu 
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın... 
Ve kederi de yasamalısın, namusluca, bütün benliğinle 
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştım- insanı. 
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, 
Dolaşmak damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. 
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var; 
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Yaşadm mı büyük yaşayacaksın, 
Irmaklara, göğe, bütün evrene kanşırcasına 
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır 
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. 
Yaşama, sevince, hayata bu derece bağlı bir şiiri çocuklarımıza okutmaktan kaçınırsak, yarın

ları karartırız, toplumun geleceğini karartırız. Bunlar doğru tutumlar değildir. Türkiye'nin aydınlığa, 
Türkiye'nin açıklığa, Türkiye'nin insana değer veren, kadın-erkek ayırımı yapmadan, küçük-büyük 
ayırımı yapmadan İnsana değer veren anlayışı, düşünceyi egemen kılmaya gereksinimi var. Bu 
yasanın o doğrultuda yardımcı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkmda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım İstemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için Öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleş

menin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 241 (x) 
Kabul : 241 
Böylece, tasansı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
7 nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 1126) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1126 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporu 1126 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME AN
LAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 25 Aralık 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Özerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme Anlaşması"mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasannın tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

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

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum. 

Kullanılan oy sayısı : 233 
Kabul : 233 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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8 inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 1127 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA HERSEK ARASINDA GELİR VE SERVET 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞ
MASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-16 Şubat 2005 tarihinde Saraybosna'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bos
na Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşması"mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararım alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

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

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

(x) 1127 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasınm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 235 
Kabul : 235 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 
9 uncu sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında Gelir Özerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(I/1I75)(S. Sayısı; 1158) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon Raporu 1158 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PORTEKİZ CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİN
DEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAK
ÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASİ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-11 Mayıs 2005 tarihinde Lizbon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz 

Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN • Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 
BAŞKAN • Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1158 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararım alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cibazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

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

Sayın milletvekilleri, ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana 
vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy 
pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarım rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, iki anlaşma daha var, lütfen, Genel Kurulu terk etmeyelim. 
Oylama işlemim başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı oy
lama sonucunu açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 233 
Kabul : 233 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
10 uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 

Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasındaki 
Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 1091) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1091 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURtYETt HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA 
PROGRAMI ARASINDAKİ TEMEL ANLAŞMAYA EKİN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 25 Mayıs 2005 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş 

Milletler Dünya Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaştna'ya Ek"in onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1091 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşanımı tümü açık oylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için Öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarım rica 
ediyorum. 

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dün

ya Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının acıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 212 
Kabul : 212 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
11 inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasan sı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler ile Dışişleri Komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

II,- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1064) (S. Sayısı: 1034) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 1034 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İstanbul Millet

vekili Onur öymen?.. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) - Yok. 
BAŞKAN - Yok. 

(x) Acıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1034 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, ibrahim Özdoğan?,. 
ÎBRAHÎM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Vazgeçtim... 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, teşekkür ediyoruz vazgeçtiğiniz için. 
Şahıslan adına, Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak?.. Yok. 
İstanbul Milletvekili Onur Öymen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 20.4.2005 tarihinde Kabil'de İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Af
ganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN • Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen, Hatay 
Milletvekili Gökhan Durgun... 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Vazgeçtim... 
BAŞKAN - Sayın Durgun, teşekkür ediyoruz vazgeçtiğiniz için. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen, 

Antalya Milletvekili Nail Kamacı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Kamacı'ya da teşekkür ediyoruz. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Malatya Mil

letvekili Muharrem Kılıç; aynı zamanda şahsı adına söz istemiştir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok. 
BAŞKAN - Sayın Kılıç'a teşekkür ediyoruz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamamn elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan tslam Cum

huriyeti Hükümeti Arasmda Sağlık Alanında işbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 208 
Kabul : 208 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın Fatsa, Sayın Altun ve Sayın Acar, teşekkür ediyoruz. Ayrıca, stenograf arkadaşlara da 

teşekkür ediyorum. 
Alman karar gereğince, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunları hakkın

da Meclis Araşarması Komisyonunun 1006 sıra sayılı raporu ile töre ve namus cinayetten hakkın
da Meclis Araştırması Komisyonunun 1140 sıra sayılı raporunu sırasıyla görüşmek için, 1 Haziran 
2006 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 0036 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, engelli çocukların 23 Nisan çocuk şenliğine 

katılımının sağlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇVnun 
cevabı (7/13710) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Toplumda bir milyon engelli çocuğumuzun yaşamasına rağmen, fark 
edilmeyen ve kendi masumiyetinde bir kenarda unutulan, bu* 
çocuklarımızı gün ışığına çıkarmak ve bu kardeşlerimizin de 
Cumhuriyetimizin çocuklarıdır, onlarında unutulmaması, tüm Devlet 
programlarında yer alması, gelecek onların da olmalı • anlayışıyla 
düzenlenecek ve gelenekselleşen şenliğimize. Cumhuriyetimizin bir 
kenarda unuttuğu yetim ve kendi kaderlerine terk edilen çocukları asla 
olmamalı. 23 Nisan Çocuk Şenliğinde engelli çocuklarımızın tamamına 
yönelik anlamlı günü dolu dolu geçirmeleri ailelerini ve de kendilerini 
mutlu edecektir. 

Bu nedenle: 

1- Tüm engellilerimizin bu bayramımızda kutlama şenliklerine katılımını 
sağlamayı düşünüyor musunuz? 

2- Ülkemizde 8.4 milyon eiıgelli yurttaşlarımızla bitlikte boyram 
coşkusunu yaşatabilmek için ne gibi çalışmalarınız vardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./^^ Ji?J.Xj2006 
KONU ; Yanlı Sorm Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Bttyuk Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kananlar ve 
Kararlar Dairesi Başltanbğı'nın 09.05.2006 tarih ve 
KAN.KARJVlD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7tt3710-20553/51831 sayılı yazısı. 
b) Basbakanhk Kananlar ve Kararlar Genel Mftdllrl&ğa'nSn 17.05.2006 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-514-16/2504 sayın yazısı. 

İlgi (b) yazı ile İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından Sayın 
Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/13710 esas noln yazdı soru 
Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
L&~ 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR.MUHARREM TOPRAK'IN 
7/13710 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

Toplumda bir milyon engelli çocuğumuzun yaşamasına rağmen, fark 
edilmeyen ve kendi masumiyetinde bir kenarda unutulan, bu çocuklarımızı gün 
ışığına çıkarmak ve bu kardeşlerimizin de Cumhuriyetimizin çocuklarıdır, 
onların da unutulmaması, tüm Devlet programlarında yer alması, gelecek 
onların da olmalı anlayışıyla düzenlenecek ve gelenekselleşen şenliğimize. 
Cumhuriyetimizin bir kenarda unuttuğu yetim ve kendi kaderlerine terk edilen 
çocukları asla olmamalı. 23 Nisan Çocuk Şenliğinde engelli çocuklarımızın 
tamamına yönelik anlamlı günü dolu dolu geçirmeleri ailelerini ve de kendilerini 
mutlu edecektir. 

Bu nedenle; 

SORULAR: 

1) Tüm engellilerimizin bu bayramımızda kutlama şenliklerine katılımını 
sağlamayı düşünüyor musunuz? 

2) Ülkemizde 8.4 milyon engelli yurttaşlarımızla birlikte bayram coşkusunu 
yaşatabilmek İçin ne gibi çalışmalarınız vardır? 

CEVAPLAR : 

Konuya İlişkin olarak Bakanlığıma bağlı özürlüler idaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

23 Nisan, 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir yasa ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı olarak adlandırılmıştır. O günden itibaren de Milli Eğitim Bakanlığı 
koordinesinde kutlamalar yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi 1979 ...UNESCO tarafından, Dünya Çocuk Yılı olarak ilan 
edilmiştir. Bütün dünya çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir projeye TRT üst 
yönetiminin de onay vermesiyle, Türkiye'de her yıl kutlanan 23 Nisan Çocuk 
Şenliği'nin, uluslararası çapta organize edilmesine karar verilmiştir. O günden itibaren 
de şenlikler ilgili TRT koordinesinde sürüdürlmektedir. Şenlik kutlamaları 23 Nisan 
ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramına uluslararası bir nitelik kazandırmıştır. 

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da etkinliklerin 
düzenlenmesinde MEB ve TRT etkin görevleri olan kurumlardır. 

Başkanlığımızın; Miili Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü gibi özürlünün eğitim, bakım ve rehabilitasyonuna yönelik 
kurumları bulunmamaktadır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün kurumlarında özürlü çocuklar eğitim almakta ve barındırılmakta olup 
ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen söz konusu etkinliklere 
özürlü çocukların katılmasını engelleyecek bir yaklaşım olduğu gözlenmemektedir. 

özellikle son yıllarda özürlü çocukların etkinliklere katılımının yoğunlaştığı 
izlenmektedir. Bu konu biraz da ailenin özürlü çocuğunu kabullenip, onu gizlememesi 
ile ilgili bir gelişmedir. 

Bunun dışında; 3 aralık Dünya özürlüler Günü, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası 
ve özürlüler için düzenlenen sportif etkinlikler, şenlikler ve her tür organizasyona 
özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak imkanlar ölçüsünde katkı ve katılımda bulunmak 
önemli bir görev olarak Kabul edilmektedir. 

Konuya İlişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdüriğümüzde görev alanı ve yükümlülükleri çerçevesinde; özürlülük 
alanında özürlü çocuk, genç ve yetişkinlerin bakım ve rehabilitasyonunun yanı sıra 
özürlülerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlama yönünde de çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Kurumumuz hizmetlerinde: ayrım gözetmeksizin bütün sağlıklı ve özürlü 
bireylerin, tüm toplumsal etkinleklere eşitlik çerçevesinde katılımları; kuruluşlar, 
merkezler ve il müdürlükleri bazında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
Kurumumuz bünyesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinliklerinde, iller düzeyinde sağlıklı ve özürlü çocuklarımızın gösterilerine yer 
verilmekte, gösteri sunamayacak çocuklanmıztn izleyici olarak katılımı 
sağlanmaktadır. Yine 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının etkinliklerinde özürlü çocuklarımızın da yer almasına azami gayret 
gösterilmektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İstanbul-Tuzla'da bulunan zehirli varillere iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman PEPE'nin cevabı (7/13732) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ[NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞANV 
DYP Denizli Milletvekili^ 

istanbul'un Tuzla İlçesinde içinde kanserojen "fenol" maddesi olan 
varillerin toprağa gömüldüğü tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1-İstanbul gibi büyük bîr kenti tehdit edebilecek boyutta olan ve içinde 
kanserojen "fenol" maddesi bulunan toprağa gömülü variller hangi şirket ve 
kişiye aittir? Şirket ve kişi ismi niçin açıklanmamıştır? 

2- Toprağa gömülmüş bulunan İnsan sağlığını ve çevrenin ekolojik yapısını 
tehdit edebilecek boyuttaki bu varillerden şimdiye kadar kaç adet 
çıkarılmıştır? Halen toprağa gömülü olup da tespit edilemeyen kaç varilin 
olduğu tahmin edilmektedir? 

3 - İçinde zehirli madde bulunan varillerin toprağa gömülmesinden kim yada 
kimler sorumludur? Bu olayda ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında ne gibi 
adli ve idari işlem yapılmıştır? 

4-İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu gibi olaylann bir daha 
yaşanmaması için ilave ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.O.Ü3-02-610.0l/(?M - ^ U " 3£)/£>S/2006 

Konu: Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 
Yazılı Sora önergesi 

2 6 0 9 1 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 09/05/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20502 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alman Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın "tstanbul-
Tuzla'da bulunan zehirli varillere ilişkin" 7/13732 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca İncelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
L 

EK: 
l-Cevabi yazı 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
"İSTANBUL-TUZLA'DA BULUNAN ZEHİRLİ VARİLLERE İLİŞKİN" 

7/13732 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

13- Kaçak olarak gömülen atık varillerle ilgili gerekli kovuşturmanın yapılması İçin 
Tuzla Cumhuriyet Savcılığına 07.04.2006 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili 
savcılıkça bu konuda soruşturma yürütülmektedir. 

2- Bölgeden toplam 640 adet varil, 2000 adet çuval (kontamme toprak vb. malzeme) 
çıkarılmıştır. Çalışma 24.04.2006 tarihinde tamamlanmıştır. 

4- İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için 
13.052006 tarihli ve 5491 sayıh Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
caydırıcı ceza uygulamaları İle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
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3.-Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'İn, Istanbul-TUzla'da bulunan varillere ve zehir
li atıkların bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman PEPE'nin cevabı (7/13733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Sefa SİRMEN 
Kocaeli Milletvekili 

Tuzla'nın Orhanlı Beldesi'nde toprağa gömülü olarak bulunan ve yapılan 

İncelemeler neticesinde içinde başta kanserojen madde olmak üzere zehirli atıkların 

yer aldığı tespit edilen ve günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen varille"rfn 

kamuoyunda, çevre ve insan sağlığı ilişkisi içerisinde derin bir hassasiyet oluşturduğu 

açıktır. 

1. Türkiye'deki ciddi sanayicilerden biri 50-100 bin dolar vermemek İçin bir 

metropolü zehirlemeyi göze atacak kadar paragöz, aç gözlü bir adam" şeklinde 

tanımladığınız bu sanayicinin ve firmasının adlan nelerdir? 

2. Ülkemizde her yıl 770 bin ton tehlikeli atık oluştuğu ve bunun 35 tonunun 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İZAYDAŞ'ta toplanıp bertaraf edildiğini 
açıklamaktasınız. Geri kalan tehlikeli atıklann hangi firmalara ve sanayicilere ait 
olduğu ve bunların nerelerde bertaraf edildiği şeklinde Bakanlığınızca kaytt altına 
alınmakta mıdır ve takibi yapılmakta mıdır? Eğer böyle bir çalışma Bakanlığınızca 
gerçekleştirilmiyor ise bunun sebepleri nelerdir? 
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T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l8.0.SGB.0.03-02-610.0i/# £ - * i/f- Ififl^nSM 

Konu: Sayın Mehmet Sefa SÎRMEN'in 
Yazılı Soru önergesi O z' ""l <"> A 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Ügi : TBMM'nin 09/05/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20502 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Sefa StRMEN'in "tstanbul-
Tuzla'da bulunan zehirli varillere ve zehirli atıkların bertarafına ilişkin" 7/13733 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

OsmaaPEPE 
Bakan 

EK: 
1- Cevabi yazı 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SEFA SİRMEN'İN 
«İSTANBUL-TUZLA'DA BULUNAN ZEHİRLİ VARİLLERE VE ZEHİRLİ 

ATIKLARIN BERTARAFINA İLİŞKİN" 
7/13733 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Zehirli varillerle ilgili soruşturma Tuzla Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. 

2- Tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri Bakanlığımızdan lisans almakla 
zorunludur. Lisans alan tek bertaraf tesisi İZAYDAŞ olmakla birlikte lisans almış geri 
kazanım tesisleri mevcuttur. Lisans alan geri kazanım ve bertaraf tesisleri belli periyotlarda 
çalışmalarına ilişkin verileri Bakanlığımıza göndermektedir. Aynca tehlikeli atık üreten 
tesisler her yıl atık bilgilerini içeren atık beyan formunu güncelleyerek Bakanlığımıza 
göndermek zorundadır. 
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4.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'm, İstanbul-Tuzla'da bulunan zehirli varillere ilişkin 

sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/13734) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12 Nisan 2006 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakam Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Opr. Dr. Canan A 
CHP İzmir Milletvekili 

İstanbul, Tuzla Orhanlı*da bulunan kanserojen madde yüklü zehirli variller ile "Bazı 
fabrikaların yer altı sularını çekerek yerine zehirli atık enjekte ediyorlar" beyanınızla ilgili 
olarak; 

1. Tuzla Orhanlı'da bulunan zehirli varilleri kira gömmüştür? Sorumlular ne zaman 
yakalanacaktır, açıklanacaktır? 

2. Bölgede kirlilik ne zaman tamamıyla bertaraf edilecektir? Ülkemizin başka 
belgelerinde bu tür Tehirli, kanserojen, radyoaktif atık ihtiva eden gizli depolamalar 
var mıdır? Bu tür uygulamaları {İnlemek İçin,bulma konusunda da ihbardan başka bir 
yöntem bulunması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

3. Bölge karantina altına alındı mı? Çevrede oturan vatandaşlar sağlık kontrolünden 
geçirildi mi? Bu kirlilikten etkilenebilecek belge halkı bilgilendirildi mi? Koruyucu 
önlemler alındı mı? 

4. Zehirli, kanserojen, radyoaktif atıkların derhal bulunması için İhbar edenlere teşvik 
edici olması bakımından bir ödüllendirme uygulaması düşünüyor musunuz? 

5. Yer altı sularını çekerek yerine kanserojen maddeler içeren sıvı enjekte ederekyeraltı 
sularını kirletenler kimlerdir, ne zaman açıklayacaksınız, bunları biliyor iseniz niçin 
Halk Sağlığını korumak amacıyla derhal bir işlem yapmıyorsunuz? 

6. Bu tur uygulamaları önlemek amacıyla yetersiz olduğunu belirttiğiniz caydırıcı ceza 
uygulamaları için nasıl ve ne zaman yasal düzenlemeler yapacaksınız? 
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T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 8 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 0 2 - 6 1 0 . 0 1 . / M £ - J ^ T0l>5*/2OO6 

Konu; Sayın Dr.Canan ARIÎMAN'ın 
Yazılı Sora önergesi 2609 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi :TBMM*nâ 09/05/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20302 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan tzmİr Milletvekili Sayın Dr. Canan ARITMAN'ın "lstanbul-
Tuzla'da bulunan zehirli varillere ilişkin" 7/13734 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca İncelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

f Kİ. . . ^ " ¥ Osmaa PEPE 1-Cevabı yazı / _ . 1 ' Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN DR CANAN ARITMAN'IN 
"İSTANBUL-TUZLA'DA BULUNAN ZEHİRLİ VARİLLERE İLİŞKİN" 

7/13734 ESAS SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Zehirli varillerle ilgili soruşturma Tuzla Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. 

2- Bölgeden varil çıkarma ve toprağın temizlenmesi işlemi 24.04.2006 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

3- Metal dedektörü ile varitlerin yerleri tespit edilmiş ve kireçle işaretlenmiştir. Saha 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikili gflvenlik çemberi altına alınmıştır. İlk ve dar olan 
çember uygun kıyafet ve ekipmanlara sahip atık çıkarma faaliyetinde birebir çalışanların 
bulunduğu bölge olup, bu bölgeye uygun kıyafet ve ekipmanlan bulunmayan personelin 
dışında kimsenin girmemesi sağlanmıştır. Bu sabadan çıkan tüm alet, ekipman ve personele İl 
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüğü tarantıdan da kontaminasyon işlemi yapılarak, 
kirleticilerin saha dışına çıkması önlenmiştir. Medya aracılığı ile de halk bilgilendirilmiştir. 

4- Kanunda ve yönetmeliklerde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

5- Bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

6- Caydırıcı düzenlemeleri ve ceza uygulamalarını içeren yasal düzenlemeler 
26.04.2006 tarihinde kabul edilen ve 13.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5491 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2872 sayılı Çevre Kanununda yer almaktadır. 
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5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, yabancı sivil toplum örgütlerinin ülkemizdeki 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abaulkadir AKSU'nun cevabı (7/13778) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak / 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Naü KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Küreselleşme olgusu günümüzde sıklıkla nitelikten tartışılan ve Özerine konuşulan bir konudur. 

Bu olgunun olumlu nitelikleri savunulurken bir yandan da küresel süreçlerin ülkeler için olumsuz 

nitelikler barındırdığı da irade edilmektedir. Bu gelişmelerin bir boyutu da "hükümet dışı örgütler" 

olarak bilinen ve uluslar arası nitelikle olan Non-povemmental Organisations adlı sivil toplum 

örgütleridir. Bu örgütler ülkelerin kamu politikalarında baskı grubu-olacak şekilde büyümekte ve her 

geçen gün dikkat çekmektedirler. Nitekim Türkiye'de de şubeler açmaya başlayan bu örgütlerin 

faaliyetleri ise kamuoyunda fazla bilinmemektedir. Bu çerçevede; 

1. Türkiye'de yabancı kaynaklı sivil toplum örgütü sayısı kaçtır? 

2. Son 3 yıl içersinde Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan yabancı kaynaklı sivil toplum 

örgütü sayısı kaçtır? 

3. Bu Örgütlerin faaliyetleri daha çok hangi illerde yoğunlaşmaktadır? 

4. Bu örgütler arasında adı, hukuki ya da cezai herhangi bir soruşturmaya karışan örgüt var mıdır? 

5. Eğer varsa bunlar hangileridir? 

6. Bu örgütlerden kaç tanesi ve hangileri yasalara aykm eylem ve işlemlerinden dolayı yargı 

mercileri tarafından kapatılmışlardır? 

7. Bu örgütlerin denetimleri nasıl yapılmaktadır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı :B050DDB000007671JAO 31E5.06 C081S 3.1../05/2006 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi :TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 12/05/2006 tarihli ve 032573 sayılı yazısı. 

Ügi yazı ekinde gönderilen Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/13778 sayıh 
soru Önergesi incelenmiş olup, söz konusu hususlar ile ilgili açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sivil toplum örgütü sayısı, 19'u dernek, l l ' i demek 
ve vakıf dışında kâr amacı gOtmeyen kuruluş, 4'ü vakıf olmak üzere toplam 34 'tür. 

2) Son 3 yıl İçinde Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan yabancı sivil toplum örgütü 
sayısı l l ' i dernek, l l ' i kâr amacı gütmeyen kuruluş, 2'si vakıf olmak üzere toplam 24'tür. 

3) Bu sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri daha çok İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmakladır. 
4) Adı, hukuki ya da cezai herhangi bir soruşturmaya kansan 4 sivil toplum örgütü vardır. 
5) Bunların; Konrad-Adenauer-Stiffung Derneği Türkiye Şubesi, Türk İşadamları Dernekleri 

Avrupa Federasyonu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, Friedrich Ebert Demeği olduğu 
tespit edilmiştir. 

6) Bu sivil toptum örgütlerinden yasalara aykırı eylem ve işlemler nedeniyle kapatılan 
bulunmamaktadır. 

7) 5253 sayılı Demekler Kanunu'nun 36 ncı maddesi; "Bu kanun hükümleri; yabancı 
demekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen 
kurutuşların Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte 
uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
hükümleri uygulanır" hükmünü amirdir. 

Bu çerçevede, Türkiye'de bulunan yabancı dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı 
gütmeyen kurutuşlar ülkemizde kurulu Türk dernekleri İle aynı denetleme usullerince İçişleri 
Bakanlığı'nca veya faaliyette bulundukları il valiliklerince denetlenebilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ibdülkadirAKSU 
İçişleri Bakam 
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6.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLÂN'm, Personel Genel Müdürü hakkındaki bir iddiaya 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/13798) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 19.04.2006 » 

Erdoğan KAPLAN 
Tekirdağ Milletvekili 

1- Bakanlığınız Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında Sincan Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından "Kanunsuz emri yerine getirdiği" gerekçesiyle kamu davası 
açıldığı doğru mudur? 

7- Dava açılmasına neden olan kanunsuz emir tarafınızdan mı verilmiştir? Bu kanunsuz 
enirin konusu nedir? Bu kanunsuz emre istinaden Personel Genel Müdürünüz Remzi 
Kaya tarafından tesis edilen idari İşlem veya işlemler nelerdir? 

3- Anayasa'nın "Kanunsuz Emir" başlıklı 137. maddesi gereğince Bakanlığınız Personel 
Genel Müdürü Remzi Kaya, verdiğiniz emrin yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa 
hükümlerine aykırı olduğunu tarafınıza bildirmiş midir? Yine aynı maddenin 1. 
fıkrasında geçen "Ancak, Üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir 
yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz." httkümjen, çerçevesinde 
erinizi yazılı olarak tekrarladınız mı? Personel Genel Müdürü Remzi Kaya 
Anayasa'nın 137. maddesi çerçevesinde hareket etmişse, yani verdiğiniz emrin yasal 
olmadığım tarafınıza bildirmişse ve siz yazılı olarak emrinizde ısrar etmişseniz, 
hukuka aykırı olduğu tespit edilen bu emrin ve bu emre istinaden tesis edilen idari 
işlem veya işlemlerin sorumluluğunu taşıyor musunuz? 

4- Personel Genel Müdürü Remzi Kaya'ya tarafınızdan verilen emrin konusu suç mudur? 
Konusu suç ise, Anayasa'nın yine aynı maddesinin konusu suç olan emrin hiçbir 
suretle yerine getirilmeyeceği, getirenin de sorumluluktan kurtulamayacağı 
hükümlerine rağmen bu emrin Personel Genel Müdürü tarafından yerine getirilmesinin 
gerekçesi nedir? Personel Genel Müdürü olarak atadığınız Remzi Kaya, Anayasa'nın 
bu maddesini ve 138. maddesinin 4. fıkrası hükümlerini bilmiyor mu? 

5- Bu dava ve daha Önce Bakanlığınız Müsteşarı Necat Birinci'nİn aldığı ceza, TBMM 
Genel Kurulu'nda şahsınıza yöneltilen mahkeme kararlarının uygulanmadığı 
eleştirilerine karşılık olarak söylediğiniz "mahkeme kararlarını uyguluyoruz" 
sözlerinin doğruyu yansıtmadığının bir göstergesi midir? 

6- Bakanlığınızda görev yapan hangi bürokrat ve yöneticiler hakkında atama fje görevden 
alma işlemlerinde mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle dava açılmıştır? 

7- Anayasa'sında bir hukuk devleti olarak tanımlanan ve nitelendirilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nde bir bakanın ve bürokratlarının, mahkeme kararlanın 
uygulamadıkları gerekçesiyle davalık olmaları, sizin hukuka bağlı ve hukuka saygılı 
bir yönetim anlayışı gerçekleştirernediğiııizin bir göstergesi değil midir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞtTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.O.O3.06.03-1 İ / l 1 » S- İ l /SV2006 

Konu : Sorti Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 19.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20502 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Erdoğan KAPLAN'ın, "Personel Genel Müdürü 
hakkındaki bir iddiaya ilişkin" ilgi yazı eki 7/13798 esas numaralı yazılı soru Önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürü Tolga YAĞIZATLI. Bakanlık 
Müşavirliğinde. APK'da ve Müsteşarlık'da görevlendirilmesi ve bu görevlendirmelere 
karşı aldığı yargı kararlan zamanında uygulanmış, kişiye yönelik işlemlerin tamamı 
bilgim dahilinde yapılmıştır. 

Davacının, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış 
olduğu suç duyurusuna dayalı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilgililer hakkında 
4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme ve gerektiğinde soruşturma açılmak üzere izin 
verilmesi isteğinde bulunmuş ve 08.02.2005 tarihli ve 124 sayılı yazıyla, işlemler bilgim 
dâhilinde ve talimatım gereği yapıldığından "soruşturma izni verilmemesi" Üzerine Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı 17.02.2005 tarihli ve 2005/6389 sayılı Kararı'nda; konuyu 4483 
sayılı Kanun'un 3 ve ö'ncı maddeleri kapsamında değerlendirerek dosyanın İşlemden 
kaldırılmasına karar vermiştir. 

Ancak, bu Karar'a Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Şikâyetçi Tolga 
YAĞIZATLI'nın Vekili Av. Halil SEVINÇ'in itiraz etmesi Üzerine Danıştay Birinci 
Dairesinin 03.05.2005 tarihli ve 2005/611 sayılı Karan'yla; Personel Genel Müdürü 
hakkındaki 08.02.2005 tarihli ve 124 sayılı "soruşturma İzni verilmemesine" İlişkin 
Karar'uı kaldırılmasına ilişkin karar üzerine müsteşarlar hakkındaki evrak tefrikan 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Evrakı müsteşarlar yönünden inceleyen ve iddianame düzenleyerek sonuca 
bağlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Personel Genel Müdürüne ait bölümü tefrik 
ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İse 24.05.2005 tarihli ve 2005/52790 sayılı 
Karan'nda; kamu davası açılması için yeterli delil, şüphe oluşturacak vaka ve delil 
bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. 

Ayrıca. Tolga YAĞIZATLI Vekili Av. Halil SEVİNÇ'in Yargıtay 4'üncÜ Ceza 
Dairesi Başkanlığına hitaben yazmış olduğu 15.11.2005 tarihli dilekçesinde; müvekkili 
adına yapmış olduğu suç duyurusundan vazgeçtiğini bildirmesi üzerine açılan tazminat 
davası hakkında Ankara 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 27.12.2005 tarihli ve 
E.No.2005/763, K.No:2005/482 sayılı Kararı'nda; feragat nedeni ile davanın reddine karar 
verilmiştir. 

6-7. Bakanlığımız aleyhine açılan İdari davalarda kişiler lehine sonuçlanan kararlar 
Bakanlığımıza tebliğ edildiği tarihten itibaren uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

. Dr. Hüseyin ÇEI 
MüB Eğitim Bakan 
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7.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, köy ve mahallelerdeSd kullanılmayan ilköğretim 
okulları ve lojmanların durumuna ilişkin sorusu ve Miti Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı 
(7/13799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.04.2006 

Osman ÖZCAN / 
Antalya Milletvekili 

Bilindiği gibi köy ve mahallelerimizde ilköğretim okulları bulunmaktadır. Bu köylerimizin 
büyük çoğunluğu taşımalı eğitime geçtiği için bu okullarımız ve lojmanlar camlan kırılmış, 
kiremitlerinin çoğu uçmuş, bakımsız bir vaziyette ve içler acısı bir durumdadır. Hatta bazı 
okulların, bazı muhtarlar tarafından ağıl olarak kullanıldığı görülmektedir. 

1- Bu okullar ve öğretmen lojmanları hakkında ne gibi bir uygulama yapmayı düşünüyor 
sunuz? 

2- Bu okul ve lojmanları satmayı düşünüyor musunuz? 
3- Satılmayacakla okul ve lojman alanındaki meyve ve diğer ağaçların bakımını nasıl 

yaptıracaksınız? 
T.C . 

M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .O8.Q.SGB.0 .O3.O6.03- l l / l - 'V** 3 t İS /2006 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 19.04.2006 tarihli ve A.01-O.GNS.O.l 0.00.02-20252 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN' ın . "Köy ve mahal [e terdeki kullanılmayan 
ilköğretim okulları ve lojmanlarına ilişkin" İlgi yazı eki T/13799 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmişi îr. 

1-3. Bakanlığımızın 2001/66 sayılı Genelge'sinde; "Kamu yararı da göz önünde bulunduru
larak kırsal kesimde kapalı bulunan ilköğretim okulların in alıl dunundan kurtarılıp ihtiyaç 
duyulduğunda boşaltılmak kaydıyla diğer kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi 
ekonomik değer kaybını önleyeceği gibi okullarımızın bakım ve korunmasını da sağlayacaktır. 

Bu bağlamda; 
1. Kırsal kesimde kapalı bulunan okullarımız. Bakanlığımızın muvafakati alınmadan, 

valiliklerce uygun görüldüğü takdirde diğer kamu hizmetlerine tahsis edilebilecektir. 
2. Diğer okul binalarının bakım ve onarımları muhtarlıklarca yapılmak kaydıyla köy konağı, 

köy odası, kütüphane vb. sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere zimmetle köy muhtarlarına 
teslim edilecektir." denilmekte olup bunun gereği yerine getirilmekte ve dolayısıyla boş okul ve 
müştemilatı ile bahçede bulunan her türlü ağacın bakımı ve korunması da sağlanmış olmaktadır. 

3- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 5005 sayılı Kamın' la değişik SI ' inc i 
Maddes i 'nde: "Milli Eğicim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti İl özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait 
taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra: Millî Eğitim 
Bakanlığa ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve (. . .) satmaya Malîye Bakanlığı yetkilidir. 
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Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Okul derslik yapımı, onarımı ve donatımı ile ders araç 
ve gereçleri alımında kullanılmak Üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli Ödenek öngörülür.'' 
denilmektedir. 

Bu bağlamda, söz konusu okullarla ilgili olarak; inceleme raporlarına bağlı valilik teklifi ve 
ilgili birimimizin oluşturduğu karar doğrultusunda işlem tesis edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S.- İğdır Milletvekili Dursun ÂKDEMİR'in, işçi ve memur smavlarma ilkokul ve ortaokul mezun
larının alınmamasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİNin cevabı (7/13869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet 

Ali ŞAHİN taralından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 

ederim. 

Saygılarımla. 

y»*6 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

1- 2006 KPSS sınavından Önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu boş kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca bir yerleştirme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Devlet Memuru, olarak atanabilmek İçin 2006 KPSS sınavına ortaokul 
mezunlarının alınmamasının hukuki gerekçesi nedir? 

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 41. maddesinde ortaokul 
mezunlarının öğrenim seviyesi açısından Devlet memuru olabileceğinin 
düzenlenmiş olmasına rağmen KPSS sınavına alınmaması 657 sayılı 
kanuna aykırı bir hareket değil midir? 

4- Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan, "Her Türk, Kamu Hizmetlerine 
girme hakkına sahiptir" hükmü olduğu halde aykırı olarak ortaokul 
mezunlarının KPSS sınavına alınmaması, Anayasa'nın söz konusu 
hükmüne aykın bir hareket değil midir? 

5- İşsizliğin süratle arttığı ülkemizde, Devlet İşçi Sınavına ilkokul 
mezunlarının alınmamasının sebebi nedir? Vasıfsız işlerde söz konusu 
ilkokul mezunlarının çalışüniabilme olanağının sağlanması hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- 3 8 0 -



TBMM B:109 31 . S. 2006 0 : 6 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/St=,S> 
Kona: 

3O«$2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 10.05.2006 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02/20724 sayılı yazısı. 
b) Devlet Personel Başkanlığının 26.05.2006 tarih ve B.02.1J>PB.0.17/03-0040/ 

10367 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof.Dr.Dursnn AKDEMİR'İn, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/13869 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştu-. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali Ş7 
Devlet Bakanı ve 

Efa İlgi (b) yanve eki Başbakan Yardımcuı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

72006 Sayı :B.02.1X»PB.0.17/03-0040 /0j££ g£ IÇı 
Kona: Soru önergesine cevap 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet AS ŞAHİN) 

İlgi: 1 S/03/2006 tarihli ve B.02.0.002/3405 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMÎR'in, Makamlarınıza tevcih ettiği ve 
cevaplandırılmasını istediği 7/13869 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t c 
DCVLETBAKANUÖİVE 

_ „ BAŞBAKAN YARDMCILlOI 
* * * TARİH: T . b J f - ' K » ' ' 
Soru önergesi cevabı ŞAYI ; 3 t â - ^ 

JBtöS3DL 
Devlet Personel Başkanı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SN. DURSUN AKDEMİRİN, BAKANLIĞINIZA TEVCİH 
ETTİĞİ VE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/13869 ESAS NO'LU YAZDLI 

SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

SORU 1- 2006 KPSS'den önce kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu boş kadro ve 
pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca bir yerleştirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 2- Devlet Memuru atanabilmek için 2006 KPSS'ye ortaokul mezunlarının almraaraasının 
hukuki gerekçesi nedir? 

SORU 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde ortaokul mezunlarının 
öğrenim seviyesi açısından Devlet memuru olabileceğinin düzenlenmiş olmasına rağmen 
KPSS'ye alınması 657 sayılı Kanuna aykırı bir hareket değil midir? 

SORU 4- Anayasanın 70 inci maddesinde yer alan, "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir" hükmü olduğu halde, aykırı olarak ortaokul mezunlarının KPSS'ye alınmaması, 
Anayasa'mn söz konusu hükmüne aykırı bir hareket değil midir? 

CEVAP 1, 2, 3 ve 4 - Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde ,-ersonel 
ihtiyaçlarının karşılanması esnasında, liyakatin esas alınması, torpil ve kayırmacılığın sona 
erdirilmesi amacıyla tik Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak 
Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği 30/01/1986 tarih ve 
19004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğe 02/02/1999 
tarih ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle Ek-1'înci madde eklenmiş, müteakiben de bu 
madde, 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu Yönetmelik hükmü gereğince, Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) 17/10/1999 tarihinde 
(deprem nedeniyle bu sınava giremeyenler için 12/12/1999 tarihinde) Devlet Personel 
Başkanlığınca öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına yapunlmış ve bu Sınav sonuçlarına 
göre 5 merkezi yerleştirme işlemi Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. Bu sınava 
ortaokul mezunları da alınmış ve yerleştirme işlemlerine başvurmuşlardır. 

Diğer taraftan, Kamu Görevlerine tik Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Smavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olup, bu Yönetmelikle Kamu Personel Seçme Sınavım yapma ve yerleştirme işlemleri 
ÖSYM'ye verilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 50'nci maddesinin birinci 
fıkrasında. Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak 
Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, bu smava İlişkin 
usul ve esasların genel bir Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olup, bu hükme dayanılarak 
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ük Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Smavlar Hakkında 
Genel Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde, "KPSS'nin usul ve esastan, içeriği, yapılacağı yer ve 
zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların 
ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların Öğrenim düzeyi, 
adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına 
çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin 
esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir." hükmü yer almıştır. 
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Söz konusu sınavlar, Devlet memurluğuna girmede tek başına bir hak teşkil etmeyip, 
memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi 
amacıyla açılan yansma sınavları olup, bu sınavlara giren adayların istihdamı kamu kurum ve 
kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları, bütçe imkânları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum 
dikkate alınarak ilan edilmiş kadro ve pozisyonlarla sınırlı bulunmaktadır. Ayrıca, merkezi 
sınavlar, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu kurum ve kuruluşların 
talep ettikleri öğrenim düzeylerinden açılmakta olup, kamu kurum ve kuruluşları Devlet Personel 
Başkanlığından son iki yıl içerisinde ortaöğretünflise), Öniisans ve lisans düzeylerinden personel 
talebinde bulunmaktadırlar. 

Kaldı ki; Anayasanın "Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı"mn düzenlendiği 70"inci 
maddesinde yer alam "Her Türk Kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, 
görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez." hükmünde yet alan "çalışma 
hakkı"; kişilerin, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımına tabi tutulmadan, eşit şekilde ise 
alınabilinmelerinin sağlanmasını öngörmektedir. Yoksa, ise alımlarda, eğitim durumu ve hizmet 
gerekleri de dahil olmak üzere, hiçbir şekilde şart konulmaması emredilmiş değildir. Bu 
meyanda, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlannı en hızlı ve etkin biçimde temin amacıyla 
hizmetin gereği olarak eğitim durumuna ilişkin şartlar koymakta ve bu talepler çerçevesinde de 
açılacak KPSS'lerin kapsamı belirlenmektedir. 

Mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde, son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve bütçe 
kanunlarıyla getirilen sınırlamalar İle kamu kurum ve kuruluşlarının personel politikasında kamu 
yaran ile kariyer ve nitelik yönünden donanımlı personel çalışanlması yönündeki değişim de 
göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri çerçevesinde, 01-02 
Temmuz 2006 tarihlerinde lisans düzeyinden (4 yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun KPSS 
(A) grubu, KPSS (B) grubu ve öğretmenlik kadrolarına başvuracak adaylar için), 17 Eylül 2006 
tarihinde ise ortaöğretim ve önüsans düzeyinden (lise ve 2 yıllık meslek yüksekokullardan 
mezun adaylar İçin) KPSS yapılması planlanarak kamuoyuna duyurulmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca, başvurulan 27 Nisan 2006-10 Mayıs 2006 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca 
alınan ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılacak olan 2006-KPSS/l Kılavuzu ile başvuruları 
22 Mayıs 2006-26 Haziran 2006 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca alınmakta olan ve 17 
Eylül 2006 tarihlerinde yapılacak olan 2006-KPSS/2 Kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının 
2006 Yılı içinde açıktan atama izni alınmış B Grubu boş kadro ve pozisyonlarının 2006 Yılmda 
yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının açıklanmasını müteakip, ÖSYM Başkanlığının hazırlayacağı 
Tercih Kılavuzu ile ilan edileceği kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu hüküm uyarınca belirleyecekleri 
2006 yılında atama yapabilecekleri kadro ve pozisyonlarından ne kadarını İlk defa, istife sonrası 
dönüş ya da nakil yoluyla alacaktan ilgili kurum ve kuruluşların takdirinde bulunmaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapabilecekleri kadro ve pozisyonlardan, Uk defa açıktan 
atama yoluyla karşılamak istedikleri ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığına 
intikal ettirmeleri halinde bu Başkanlıkça Nitelik-Kod Kılavuzuna uygunluğu yönünden 
incelenerek ÖSYM Başkanlığına gönderilmesi, adı geçen Başkanlıkça da 2006 Yılında yapılacak 
KPSS'lerin sonuçlanmn açıklanmasını müteakip, KPSS Tercih Kılavuzu ile söz konusu kadro ve 
pozisyonların ilan edilmesi ve adaylardan tercih alınması suretiyle yerleştirilme işlemi yapılması 
mümkün olabilecektir. 

ilaveten, söz konusu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kama 
konun ve kuruluşları, ...yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu 
hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler." 
hükmü çerçevesinde 2006 Yılında, Tanın ve Köyişleri Bakanlığı, Posta İsletmeleri Genel 
Müdürlüğü ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına yerleştirme yapılmış, ayrıca Çevre ve Orman 
Bakanlığından gelen yerleştirme talebi değerlendirilmiş ve ilan edilmek üzere ÖSYM 
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Başkanlığına gönderilmiştir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da bu çerçevede acil ihtiyaç 
bildirmeleri halinde, bu kuruluşlara da yerleştirme yapılabilmesi değerlendirilebilinecektir. 

SORU S- işsizliğin süratle arttığı ülkemizde, Devlet İsçi Sınavına İlkokul mezunlarının 
alınmaması sebebi nedir? Vasiüsız işlerde sez konusu ilkokul mezunlanmn çalıştınlabilme 
olanağının sağlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP 5-18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle yürürlüğe giren Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İsçi Olarak Alınacaklar Hakkında 
Uygulanacak Sınav Yönetmelikle, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa işçi olarak alınacaklar 
ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçilerin 
seçimi ve yerleştirilmelerine ilişkin görevler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin sınava alınacak işçilerde aranacak şartların belirlendiği lî 'inci 
maddesinin c fıkrasında sınava girecek adayların en az ortaöğretim düzeyinden mezun olmaları 
gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, adı geçen Yönetmeliğin ek 3 Üncü maddesinde, eğitim düzeyleri itibarıyla 
(okur-yazar, ilkokul ve ortaokul mezunları) KPSS'ye giremeyenlerden kamu kurum ve 
kunıhıslarmca istihdam edilecekler için, Türkiye İş Kurumu tararından taleple aranılan koşullan 
taşıyanlardan oluşturulan listelerin mülakat sınavının yapılacağı kamu kurum ve kuruluşlarına 
gönderileceği, oluşturulan listeler esas alınmak suretiyle talep sayısuun iki katmı geçmeyecek 
şekilde noter huzurunda kura çekimi yapılacağı ve kura sonrası kamu kurum ve kuruluşlarınca 
mülakatla ataması yapılacaklar belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

T.C 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

Başkanlık 

22.05.2006 
Sayı:B.30.].ÖSM.O.0O.00.00/471-1128 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIÖINA 
(Sayın Mehmet Ali Sabin) 

İlgi: 15.05.2006 tarih ve B.02.0.002/3405 saydı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in Bakanlığınıza tevcih ettiği 7/13869 esas 
nolu yazılı soru önergesinde yer alan konularda Merkezimiz Başkanlığının karar verme yetkisi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 

TC. 
DEVLET BAKAMJGl VE 

BAŞBAKAN YARDIMCUÖI 
TARİH: t » . V . 2 — 1 > 
«" ; 3H(2_ 

Prof. Dr. A.Ünal-YA 
Başkan 

ÎMAÖAN 
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9.- İstanbulMilletvekili Onur ÖYMEN"in, cemaat vakıflarının denetimine ve gayrimenkutlerine 

ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13870) 
TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda kayıtlı sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması İçin gereğini saygılarımla arzederim. 

£>v-w~ ^ > —V^-y 

OnurÖYMEN 
CHP İstanbul Milletvekili 

Evvelce cemaat vakıflarına ait olup 8 Mayıs 1974 yılında Yargıtay Genel kurutu kararıyla 
Haziaheye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen gaynımenkıulerden ne kadan üçüncü 
şahıslara satılmıştır? 

Bu gayrımenkulterin yaklaşık değeri nedir? 

2003 yılı başmdan itibaren Cemaat vakıftan 4771 ve 477S sayılı kanunlar çerçevesinde kaç 
gayrimenkulu kendi adlanna tescil etmek için başvuruda bulunmuşlardır? Bunların kaçına 
izin verilmiştir? 

2004 yılı sonundan itibaren kaç cemaat vakfı denetlenmiştir? 

Beş yıldan uzun süreden beri denetlenmeyen kaç cemaat vakfi vardır? 

T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ '3>>^'Z-
Konn: 

ZSUShm 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 10.D5J006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/20724 saydı yazısı. 
b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 29.05.2006 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.00.303. 

99-5865/8282 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onar ÖYMEN'm, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/13870 
esas no'lu vazıh sora Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunnlmoştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet ı 
Devlet Bakacı ve 

Ek: Ihn (b) yazı ve eki Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.12.00.303.99 - 5865 S 9 » 2 #/05/2006 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

ilgi: 15/05/2006 tarih ve B.02.0.002/3406 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, İstanbul Milletvekili Onur öymen'in 19/04/2006 tarih 
ve 7/13870 saydı yazılı sora önergesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER : . 
Yazı ı V. , ^ - e r ™ ™ . S7 •SnmetTANYOLAÇ 

Genel Müdür V. 

UcVLPTfc 'KANUĞIVE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI . 
TARİH ; 2 - 9 . T- J - " » * * 
SAYI : 3 J - & 2 — 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ Onur ÖYMEN'İN 
19/04/2006 TARİH VE 7/13870 SAYILI SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

SORU 1 - Evvelce Cemaat Vakıflarına ait olup 8 Mayıs 1974 yılında Yargıtay Genel 
Karnin kararıyla Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 
gayrimenkullerden ne kadarı üçüncü şahıslara satılmıştır ? 

Bu gayrimenkullerin yaklaş uı değeri nedir ? 

CEVAP 1 - Cemaat Vakıflarından, 08/05/1974 tarihli Yargıtay Genel Kurulu kararı 
neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçip de üçüncü şahıslara satılan taşınmaz mal 
bulunmamaktadır. 

SORU 2 - 2003 yılı basından itibaren cemaat vakıfları 4771 ve 4778 sayıh Kanunlar 
çerçevesinde kaç gayrimenkulu kendi adlarına tescil etmek için bugvnruda 
bnlnnnuflardır ? Bunların kaçına izin verilmiştir ? 

CEVAP 2- 4771 saydı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe 
girdiği 09/08/2002 tarihinden itibaren 4771 ve 4778 sayıh Kanunlar çerçevesinde 1262 
adet taşınmaz malın cemaat vakıftan adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunulmuş olup, 
bunlardan 364 adedinin tescili uygun görülmüştür. 
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SORU 3 - 2004 yılı sonundan itibaren kaç cemaat vakfı denetlenmiştir ? 

CEVAP 3 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetim 
programı çerçevesinde; cemaat vakıflarından, 2004 yılında 32 adedi, 2005 yılında 17 adedi 
denetlenmiştir. 

SORU 4 - Beş yıldan uzun sureden beri denetlenmeyen kaç cemaat vakfı vardır T 

CEVAP 4 - Son beş yıldır denetlenmeyen 43 adet cemaat vakfı bulunmaktadır. 
10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, bazı vakıfların faaliyetlerine ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/13933) 
TORKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayn Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazıtı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2l.04.2006.. ^** * 

İstanbul MtLJUETVEKtLİ 
Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıfların; gayrimenkul alım, satım, kat mülkiyeti 
esasına göre inşaat yaptırmaları, işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınması 
gerekmektedir 

Buna göre: 

1- Bilim Araştırma Vakfi ve Milli Değerleri Koruma Vakfı bu güne kadar yapmış oldukları 
işlerde Vakıflar Genel MndürlÜğU'nden İzin almış mıdır? 

2- Bilim Ara$tınna Vakfi'na ve Milli Değerleri Koruma Vakfına ait kurulan ve bünyesinde 
bulunan yurt, pansiyon ve benzeri gibi kurumlar bulunmakta mıdır? Bu tür kurumlar 
bulunmakta ise bunlar Vakıflar Genel Mudürlüğü'ne bildirilmiş midir? 

3- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların mal edinmesi; Türk Medeni 
Kanunun 80/A maddesi uyarınca Vakıflar Genel MüdurlügO'nün İznine tabi tutulmaktadır. 
Bilim Araştırma Vakn ve Milli Değerleri Koruma Vakfi adına kurulmuş İşletme olup olmadı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından arastmlnuş mıdır? 

4- 2860 saydı Yardım Toplama Kanutuı'nun 2. maddesinde;"Bu Kanun, yardım toplamaya 
yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım toplama 
faaliyetlerine ait esasları kapsar" demektedir. 

Kanunun 6. maddesinde ise; Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin atmadan yardım 
toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan demek, kuram ve vakıflardan hangilerinin izin 
almadan yardım toplayabilecekleri, içişleri Bakanlıgı'nın önerisi özerine Bakanlar Kuruhı'nca 
belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik 
kuvvetlerince derhal men edilir ve sorumlular baklanda kovuşturma yapılır." hükmü yer 
almıştır. 

Buna göre izin vermeye yetkili makamlar ise, aynı Kanunun 7 nci maddesinde belirlenmiştir. 
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a- Yukarıda belirtilen kanun maddeleri doğrultusunda. Bilim Araştırına Vakfi ve Milli 
Değerleri Koruma Vakfi'nm toplamış olduğu yardımlar ve bağışlar nasıl ve kimler tarafından 
toplanmıştır? 

b- Yukarıda bahsi geçen kamın doğrultusunda Bilim Araştırma Vakfi ve Milli Değerleri 
Koruma Vakrj'mn kamu yararına çalışan bir vakıf statüsünde midir? 

5- Bilim Araştırma Vakfi ve Milli Değerleri Koruma Vakfi'nm bastığı ve dağıttığı yayınlar, 
Medeni Kanun ve Vakıflar Kanununun tevdii yükümlülüğü gereği Türk Vakıfları Araştırma 
MerkezTne gönderilmekte midir? 

6-Bilim Araştırma Vakfi ve Milli Değerleri Koruma Vakfi'nm dönen varlıkları, daran 
varlıkları, kısa vadeli yabancı kaynaklan, uzun vadeli yabancı kaynaklan, ve öz kaynaklan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce arastuılmış mıdır? 

7- Belirtilen Vakıflara ait gelir ve gider cari hesap tablolarının açık dökümünün yapılmış 
mıdır? 

8- Bilim Araştırma Vakfi ve Milli Değerleri Koruma Vaka, düzenlediği toplantılar ve 
getirdikleri konuklar için yapılan masrafları gider tablosuna kaydettirmiş ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne sunmuş mudur? Sunmaraışsa bu yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeni 
nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıfların düzenledikleri toplantıların gelir gider 
tablolarım denetlemekle yükümlü değil midir? 

9- Bilim Araştırma Vakfı tarafından 03/OS/2Û03 tarihinde basında da genişçe yer bulan ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na konuşmacı ve 
katılıma olarak İstanbul'dan Vakıf üyeleri haricinde 160 kişilik bir heyet uçak kûalanaraktan 
Kıbrıs'a götürülmüştür. Heyet için kiralanmış olan uçak ve otel masraflarının tamamı nasıl ve 
nereden kaynaklanmaktadır? Bu masraflar gider olarak vakfın denerlerinde kayıt edilmiş 
midir? Kayıt edilmesiyse sebebi nedir? Kanuna ihlal teşkil eden bu durum için uygulanan 
yaparını nedir? Konuyla ilgili olarak Vakfin demüenmesidûsümllınekte midir? 

10- Makbuzların Vakıflara her verilişinde teslim tesellüm formu doldurulacağı, bankadan 
alınacak dekontlarla birlikte bir defterde izleneceği, bu İş için tutulacak defterin her 
sayfasının Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmiş olacağı, teftiş sınmada gelen müfettişe ibraz 
edileceği, vakıfların makbuz hareketlerinin her Üç ayda bir Valuflar Genel MMüriuğüne rapor 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

a- Bilim AraştmnaVakfina yapılan bağıs>rdab^ hüküm yerine getirilnüş raidir? 
b- Bilim Araştırma Vakurun bağış defterlerinin bir müfettiş vasıtasıyla denetlenmesi 

düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ J > t, \ 
Kona: 

1&&ÜK006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM BasluıiM, 1S.05J006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.OtGNS.0.10.00.02-
7/13933-20863/52507 taydı yazısı. 

b) Başbakanhğm 22.05.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-517-9/2625 
saydı yazısı. 

c) Vakıflar Genel Mudurluglnun, 29.05J0O6 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.00.319. 
06.6114/8284 saydı yazısı. 

İstanbul MUletveküi Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/13933 esas no'lu yazdı som Vnergesİ cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuş tur. —. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. M ^ c t A ş A M N 
Ek: İlgi (c) yazı ve eki D e v l r t Bakan ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM-O-12-0O-319-06-6114. 8 2 8 4 «»05/2006 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 24/05/2006 tarih ve B.02.0.002/3577 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'İn 7/13933 esas sayılı yazılı soru Önergesine 
tiBTirtaitf" cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

DfcVLET6"K»NUÛIVE 
BASBMO*. rARMMOUÛl 

Ek TARİH: 2 < V Ç . 2 * " » f e 

1-CevapYazısı •*" : 3>fc / 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/13933 ESAS NOLU 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Türk Medeni Kanununa göıe kurulan vakıfların; gayrimenkul alım, satım, kat mülkiyeti 
esasına göre inşaat yaptırmaları, işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınması 
gerekmekledir. 

Buna göre: 

Soru : 1- Bilim Araştırma Vakti ve Milli Değerleri Koruma Vakfı bu güne kadar yapmış 
oldukları işlerde Vakıflar Genel Müdürlüğünden İzin almış mıdır? 

Cevap : I- Her iki vaktin da kuruluşundan bu güne kadar gayrimenkul alım, satım ve kat 
karşılığı inşaat yaptırılması konularında Vakıflar Genel Müdürlüğünden herhangi bir talebi 
bulunmamaktadır. 

Soru : 2- Bilim Araştırma Vakfına ve Milli Değerleri Koruma Vakfına ait kurulan ve 
bünyesinde bulunan yurt, pansiyon ve benzeri gifci kurumlar bulunmakta mıdır? Bu tür 
kurumlar bulunmakta ise bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilmiş inidir? 

Cevap : 2- Her iki vakfın da yurt, pansiyon ve benzeri gibi kurumlan bulunduğuna dair 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Soru : 3- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların mal edinmesi; Türk 
Medeni Kanununun 80/A maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine tabi 
tutulmaktadır. Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı adına kurulmuş 
işletme olup olmadığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından araştırılmış mıdır? 

Cevap : 3- Her İki vakfın da İktisadi işletme kurmak İçin "Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin 
talebi olmamış olup, vakıfların denetimi sonucu düzenlenen raporlarda da iktisadi işletmeleri 
bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yer almamakta, ayrıca işletmelere sahip olan vakıfların, 
bilançoları ile kar ve zarar hesaplan ve bunların sınai, iktisadi ve ticari esas ve raporlara 
uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, verimli ve rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 20. maddesine 
göre İncelenmektedir. 

Soru : 4- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 2. maddesinde; "Bu Kanun, yardım 
toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım 
toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar.'' demektedir. 

Kanunun 6. maddesinde ise; "Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım 
toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan demek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin 
almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirlenip İlan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik 
kuvvetlerince derhal men edilir ve sonımtular hakkında kovuşturma yapılır." hükmü yer 
almıştır. 
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Buna göre izin vermeye yetkili makamlar ise, aynı Kanunun 7. maddesinde belirlenmiştir. 

a- Yukarıda belirtilen Kanun maddeleri doğrultusunda, Bilim Araştırma Vakfı ve Milli 
Değerleri Koruma Vakfının toplamı; olduğu yardımlar ve bağışlar nasıl ve kimler tarafından 
toplanmışta? 

Cevap : a-Yardım Toplama Kanununun hükümleri İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olup, 
bu hususta Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

b- Yukarıda bahsi geçen Kanun doğrultusunda, Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri 
Koruma Vakfının kamu yararına çalışan bir vakıf statüsünde midir? 

Cevap : b- Tüm vakıflar kamu yükünü azaltıcı niteliklere sahip olup, vakıflara Maliye 
Bakanlığının önerisi Özerine, Bakanlar Kumlu Kararıyla vergi muafiyeti tanmabilmektedir. 
Her iki vakfın vergi muafiyeti bulunmamaktadır. 

Soru : S- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfının, bastığı ve dağıttığı 
yayınlar, Medeni Kamın ve Vakıflar Kanununun tevdii yükümlülüğü gereği, Türk Vakıfları 
Araştırma Merkezine gönderilmekte midir? 

Cevap : S- Her iki vakfın da bastığı ve dağıttığı yayınlan anılan merkeze gönderdiği 
hususunda her hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Soru : 6- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakanın, dönen varlıkları, 
duran varaklan, kısa vadeli yabancı kaynaklan, uzun vadeli yabancı kaynaklan ve öz 
kaynaklan Vakıflar Genel Müdürlüğünce araştırılmış mıdır? 

Cevap : 6- Vakıfların her teftişinde, vakfın bir önceki teftişinden itibaren geçen bütün işlem 
ve hesaplan incelenerek, vakıf senedindeki hükümlerin yerine getirilip getirilmediği, vakıf 
mallannın uygun şekilde idare edilip edilmediği ve vakfın gelirlerinin amacına uygun olarak 
sarf olunup olmadığı araştırılmaktadır. 

Soru : 7- Belirtilen vakıflara ait, gelir ve gider cari hesap tablolarının açık dökümü yapılmış 
mıdır? 

Cevap : 7- Vakıflar Türk Medeni Kanunu ile uygulamasını gösterir Tüzüğün ilgili maddeleri 
gereğince işletme hesabı esasına göre defler tutuyorlarsa hesap özetini; bilanço esasına göre 
defter tutuyorlarsa bilanço İle kar ve zarar hesaplarını Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
göndermek zorunda olup, mali tabloların açık dökümleri vakfın denetiminde incelenmektedir. 

Soru : S- Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Konuna Vakfı, düzenlediği toplantılar 
ve getirdikleri konuklar için yapılan masrafları gider tablosuna kaydettirmiş ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne sunmuş mudur? Sunmamışsa bu yükümlülüğü yerine getirmeme nedeni nedir? 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların düzenlediği toplantıları gelir- gider tablolarını 
denetlemekle yükümlü değil midir? 

Cevap : 8- Vakıflar, yürüttükleri her faaliyet sonrası giderlerini Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bildirmek zorunda değildir. Ancak, vakıfların her teftişinde, vakfın bir önceki teftişinden 
itibaren geçen bütün işlem ve hesaplan, gelir-gider tabloları incelenerek, vakıf senedindeki 
hükOmlerin yerine getirilip getirilmediği, vakıf mallannın uygun şekilde idare edilip 
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edilmediği ve vakfın gelirlerinin amacına uygun olarak sarf olunup olmadığı 
denetlenmektedir. 

Soru : 9- Bilim Araştırma Vakfı tarafından 03/05/2003 tarihinde basında da genişçe bir yer 
bulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansına, 
konuşmacı ve katılımcı olarak İstanbul'dan vakıf üyeleri haricinde 160 kişilik bir heyet uçak 
lciralanaraktan Kıbrıs'a götürülmüştür. Heyet için kiralanmış olan uçak ve otel masraflarının 
tamamı nasıl ve nereden kaynaklanmaktadır? Bu masraflar gider olarak vakfın defterinde 
kayıt edilmiş midir? Kayıt edilmediyse sebebi nedir? Kanuna ihlal teşkil eden bu durum İçin 
uygulanan yaptırım nedir? Konuyla ilgili olarak vakfın denetlenmesi düşünülmekle midir? 

Cevap : 9- Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünde her hangi bir bilgi ve belge 
bulunmamakta olup, konu adı geçen vakan denetiminde incelenecektir. 

Soru : 10- Makbuzların vakıflara her verilişinde teslim tesellüm formu doldurulacağı, 
bankadan alınacak dekontlarla birlikte bir defterde İzleneceği, bu iş için tutulacak defterin her 
sayfasının Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmiş olacağı, teftiş sırasında gelen müfettişe ibraz 
edileceği, vakıfların makbuz hareketlerinin her üç ayda bir Vakıflar Genel Müdürlüğüne rapor 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

a-BİIim Arastuma Vakfına yapılan bağışlarda bu hüküm yerine getirilmiş midir? 

Cevap :a-Yukarıda belirtilen husus. Vakıflar Genel Müdürlüğünce bastırılan yardım ve bağış 
makbuzlarının, vakıftarca Bölge Müdürlüğünden alınmasına ilişkindir. Bu çerçevede; söz 
konusu vakıflann istanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden aldıktan bağı; makbuzu bilgileri 
mevcuttur. 

b-Bîlim Araştırına Vakfının bağı; defterlerinin bir müfettiş vasıtasıyla denetlenmesi 
düşünülmekte midir? 

Cevap :b-Vakrflara yapılan bağışlar sonucu kesilen bağış makbuzlarının denetimi, müfettişler 
tarafından vakıflann denetimlerinde yapılmaktadır. Halen Ülkemizde kurulu bulunan Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine tabi 4460 adet vakıf, diğer vakıflarla birlikte Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan program çerçevesinde denetlenmektedir. 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların son 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti île Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerd 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanon Taşansın* verilen oyların so 

Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Ahnan Vergilerde Çifte Vergile 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S 

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Ahnan Vergilerde Çifte Vergile 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya 
Kanun Tasarısına verilen oyuma sonucu: (S. Sayısı: 1091) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşb 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. S 
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Adına 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afronkarahear 
Afyoakarahısar 
Afvorıkarahıaar 
Afyoakarahısar 
Afyonkatahnar 
Afvonkaıabısar 
Afyonkarahoar 
Agn 
Ata 
A£n 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Akıca 
Basoihı 
ÇıJ ışkın 
Çdık 
Erbatur 
Ganp 
Kınscı 
Kuçukaydın 
Saf 
Seyhan 
TekmBom 
ibran 
Yatçı 
V H K I * 

GSkju 
Gursoy 
Kutlu 
Ozyol 
Unsal 
Acba 
Askar 
Aydogan 
Balındı 
Koca 
Koçak 
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Aslan 
Ozyolcu 
Yıldız 
Albıyıak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Alalay 
Ateş 
Babacan 
Bıleehan 
Çanakçı 

Ad ı 

UJnr 
Atılla 
Abdullah 
Ömer 
N Gaye 
Recep 
Vahit 
Alı 
Kemal 
Tacıdaı 
Ayhan Zeynep 
AbdııOah 
Zıyınm 
Mehmet Zıya 
Mahmul 
Şevket 
Fehmi Husrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Matıma 
Halil 
Naci 
Halı! 
Mehmet Kamı 
H ı m » 
Akif 
Mustafa. 
Zekcnya 
Isrnaıl 
Oya 
Besır 
Yılmaz 
Au 
Avşe Gutsun 
A İsmet 
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CHP 
CHP 
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AK Parti 
CHP 
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AK Parti 
AK Parti 
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Katılmadı 
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Katılmadı 
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An tara 
Ankura 
Antalya 
AntÜYA 
Anbüya 
Aiualva 
Aalalva 
Antalya 
Aofalva 
Anlata 
AnUlvı 
Anulva 
Antalya 
Anüly* 
Atfktviı 
Artvin 
Artvin. 
Aydın 
Avdın 
Avdın 
Aydın 

Soyadı 

Cıttk 
Defcrb 
Deneraes 
Erdem 
Gedikli 
b * 
Kaputuz 
Kampım 
Kepenk 
Koca 
Knrtulmmjoıgln 
Meni 
Ouan 
öztourak 
Sanav 
Sav 
Tomanbay 
TomloiSu 
TW.. 

Yaıbav 
YazKwftlu 
Akman 
Badaılı 
BaloHu 
Bavkal 
ÇavusojUd 
Dulun 
Efcmekcıoftu 
Emek 
Eıcenk 
Kamacı 
Kaplan 
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Yıldız 
Aor 
Boaaı 
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ErtuA 
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Cemil 
ismail 
Reha 
Eıtef 
Şulem 
Haluk 
Saldı 
Telat 
Yakım 
Fanık 
MuaflerR 
Bavram Alı 
Mehmet Zekaı 
Remzıva 
E w m 
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MehDKi 
Nur Doğan 
Mustafa 
Freonme?. 
MualalâSaıd 
Osman 
Fıfaw 
Fendun Fıkıcı 
Deniz 
Meyini 
Mehmet 
Huwvm 
Aülı 
Tuncay 
Naıi 
Osman 
BurtHn 
Osman 
Yukssl 
Odıan 
Ahmet Koa 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 

Parti 
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AK Fanı 
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AK Pattı 
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AK Parti 
AK Parti 
CHP 
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CHP 
AK Pattı 
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AK Pırtı 
CHP 
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AK Fam 
AK Fanı 
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Katdmadı 
Kabul 
Katdmadı 
Katılmadı 
Katumadı 

S.S. 1126 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Kabul 
Kabul 
Kaulmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Bursa 
Buna 
Buna 
Çanakkale 
Çanakkale 
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Çankırı 
Çantan 
Çankırı 
Çorum 
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Denizli 
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Denizli 
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Divarbakıc 
Diyarbakır 
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Hatay 
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Halay 
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Efıin 
Gcctn 
Savdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
aii«« 
Cosktmer 
Mumcu 
ÖMİ 
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Fırat 
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Acıkalıo 
Aksu 
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Albavrak 
Altı kulaç 
Anofthı 
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AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

&&1M7 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılma* 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katrlmadr 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katdoudı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S. S. 1126 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kaulnudı 
Kabul 
Kabul 
Kan bindi 
Katılmadı 
Katılmadı 
Karılmadı 
Katılımdı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Karumadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kakıma di 
Katılmam 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmam 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
KaUlmam 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 

S.S. 1127 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılımdı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Karıtmadı 
Knurmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadr 
Katılmadı 
K alılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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I 

i 
I 

m 
tsııııbııl 
İstanbul 
İaunbul 
İHMtttl 
tsaaabnl 
lıUnbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
tjuolul 
İstanbul 
İstanbul 
bmir 
lanir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
tamir 
İzmit 
izmir 
İzmit 
izmir 
lanir 
İzmir 
İzmir 
tzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
K m 
Kars 
K m 

Soyadı 

Şahin 
Sabin 
Sim** 
Sirto 
Taroaylıril 
Tanla 
Tonuz 
Tomız 
Unakılan 
Uıhı 
Yalçınus 
Yazıcı 
Yıldırım 
Afatın 
Akçam 
Akdemir 
Arvufol 
Amman 
Avdın 
Pnmvnh 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Grin 
GBfcHİHour 
Kandemir 
Karaman 
Katmerci 
Kava 
MİCOOtuUan 
O v a 
Okum 
Tekelioilu 
Tomak 
Uanbty 
ÜIM 
Yıldız 
Bevribev 
Karabaw 
Yi#t 

Adı 

ldrisNaım 
Mehmet AN 
Berhan 
Emin 
Bihhın 
Bülent Hastın 
AK 
Gabenn 
Kemal 
Zeynep Karihan 
Nevzat 
Havali 
Binalİ 
Hakkı 
Zeıtrtva 
V«Jr 
K. Kanal 
Canan 
Mehmet 
BUenl 
Ah'Rıza 
"ftviik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nukhfl 
Erdal 
Fani 
ismail 
Yılmaz 
Tarkan 
OiSuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Seda 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Seiahartm 
Zeki 
Selami 

PaıÜ 

AKPani 
AKPani 
CHP 
BaDimuı 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AKPani 
AK Fani 
AKPani 
SHP 
AKPani 
CHP 
CHP 
CHP 
AKPani 
CHP 
CHP 
AKPani 
CHP 
CHP 
AKPani 
CHP 
AK Parti 
AKPani 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AKPani 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AKPani 
AK Parti 
ANAP 

S .S. 1007 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kaulnudı 
Kabul 
Katılmadı 
Katdmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Kanlmadı 
Kabul 
Kaulnudı 
Katılmadı 
Kabul 
Kaulnudı 
Kaulnudı 
Kanlmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kauhnadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kauhnadı 
Katdmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kauhnadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 

s.s. in* 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kauhnadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kauhnadı 
Kauhnadı 
KaUlmadı 
Kanlmam 
Katılmadı 
Kabul 
Kauhnadı 
Kauhnadı 
Kabul 
Kanhnuft 
Kabul 
Kaulnudı 
Kaulnudı 
Kabul 
Kauhnadı 
Kauhnadı 
Kauhnadı 
Katilmaıiı 
Katılmadı 
Katılmadı 
KaUlmadı 
Katılmadı 
KaUlmadı 
KaUlmadı 
Katılmadı 
KaUlmadı 
KaUlmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 

SS.U17 

Kauhnadı 
Kaulnudı 
Kauhnadı 
KaUlmadı 
Kaulnudı 
KaUlmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmam 
Kaulnudı 
Kaulnudı 
KaUlmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kanlmadı 
KaUlmadı 
Kabul 
Kanlmadı 
Katılmam 
Kamd 
Kanlmadı 
Kabul 
KaUlmadı 
KaUlmadı 
Kabul 
KaUlmadı 
KaUlmadı 
Kanlmadı 
KaUlmadı 
Kabul 
KaUlmadı 
Kaulnudı 
Kanlmadı 
KaUlmadı 
KaUlmadı 
Kanlmadı 
Kaulnudı 
KaUlmadı 
Kanıl (Mükerreri 
KaO (inadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

109 UNCU BİRLEŞİM 
31 MAYIS 2006 ÇARŞAMBA 

SAAR 15.00 

01 

02 

03 

04 

05 

061 
07, 

08 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KlJRL'LA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D I ' M D E YER ALACAK İSLFR 

SFÇÎM 

OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

MECLİS SORUŞTURMASİ RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ^ M E C L Î S ARASTIRMASI 
YAIMLMASINADAIRÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ıc T E K L I M . I - R İ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' 



DANIŞMA KURULU ÖNERÎSİ 
1.-Genel Kurulun loplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba gönlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sonılann görüşülmesi. Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERtSt 
I.- Genel Kurulun 31.5.2006 Çarşamba günkü Birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 

31.5.2006 Çarşamba günü 1034 sıra sayılı Kanun Tasansının görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar, 1.6.2006 Perşembe günü saat 14.00'den Meclis Araştırması Komisyonlan Raporlanmn 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışması Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 30.5.2006 tarihlî 108 İnci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* İçişleri Komisyonu 
31.5.2006 Çarşamba-Saat: 11.00 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
31.5.2006 Çarşamba-Saat: 11.00 
1.6.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
31.5.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 
1.6.2006 Perşembe -Saat: 11.00 

* Adalet Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe-Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
109 UNCU BİRLEŞİM 31 MAYIS 2006 ÇARŞAMBA SAAIİ 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

« 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin Geleneksel Türk El Sanat
tan Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması 
ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/128) (S. Sayısı: 1006) 
(Dağıtma tarihi: 29/5/2006) (Görüşme Günü: 1/6/2006 Perşembe) 

2.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 Milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 
68 Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekili, İzmir Milletvekili Canan 
Antman ve 28 Milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 Milletvekilinin; Töre ve 
Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alın
ması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzügün 104 ve 105 İnci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S. Sayısı: 1140) (Dağıtma tarihi: 29/5/2006) 
(Görüşme Günü: 1/6/2006 Perşembe) 

03 - SEÇÎM 

0 4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

m 
05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASAM V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. -19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Özere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (I/İ206) (S. Sayısı: 1189) 
(Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

5. - Umumi Hayata Müessir Afetler Do!ayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/1201) (S. Sayısı: 1191) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

6. X - insan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1175) (S. Sayısı: 1158) (Dağıtma tarihi: 12.5.2006) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

12. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

13. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

_ 4 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VB TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 

İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim. Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

16. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Şali'nİn; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27,1.2006) 

17. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

18. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir İle Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

19. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 ncİ Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Eİkatmış ile Osman Seyfİ'nİn, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (l/ l 159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

20. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

21. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasansı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı İle İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

23. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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25. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 

İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında iktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lİtvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların ötesindeki Olayların önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili t; Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5,2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağı şıklı ki an na Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askerİ-Bilİmsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda • Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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48. X • Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

49. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mili! Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

50. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

51. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
KültUr, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

53. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

54. - Zirai Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

55. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı İle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

56. - Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

58. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

59. - Dahiliye Memurları Kanunu, ti İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

60. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında içtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

61. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 
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62. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

63. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

64. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

65. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

66. • Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

67. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

68. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

69. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar İle Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

70. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. 
Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

71. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

72. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

73. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bİr Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

74. - Bursa Milletvekili Ertuğnıl Yalçmbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

77. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

78. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kutulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - Afyonkarahİsar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Trabzon Milletvekili Asım Ay kan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin fçttizüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araşit ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 19.11.2004) 

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) .(Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve> 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kal din İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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93. - Amasya Milletvekili Akif GOlle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı; 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Mersin Milletvekili Dengır Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Şefe Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'yal inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

1 0 3 - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- Çorum Milletvekili Muzaffer KülcO'nUn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nun Yasama Dokunulmazlığın m Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sınıfının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar. Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

_ 1 3 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARİ Vfi TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
111.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıratının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve İS Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçtcek'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
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İçtüzüğün İ33 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Karaman Milletvekili Fikret Onlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519"a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatınm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 52 Pe 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldın I ması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530"a 1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 23.11.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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128. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin tçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. * Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıratının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/286) (S. Sayısı: 533*e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
I inci Ek)(Dağıtmatarihî: 23.11.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara itirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 51S'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

134.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

135. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 
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136. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 Öncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2S.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Şefe Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

142. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

146. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

147. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148. - Trabzon Milletvekili Asım Ay kan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. • Kars Milletvekili Selamı Yiğit'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

150. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e I inci Ek)(Dagıtmatarihi: 27.12.2004) 

151.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'Un Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'Un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı:546'ya linçi Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152.- Edime Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 54Tye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın içtüzüğün 133 OncO Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155.- İstanbul Milletvekili tdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 OncO 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S irmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'İn İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturman m Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet KOçükaşık ve 
4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
linçi Ek)(Dağıtmatarihi:27.12.2004) 

160.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/452) (S.Sayısı: 5 8 6 ^ 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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162. • İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmenin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturman in Milletvekilliği Sıratının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Unca 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik*in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet KUçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem BaştOrk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Uıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldın İması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. -Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 20 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Gere Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 28.12.2004) 

172. -İzmtr Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapora ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389)(S.Sayısı:571'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sera Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: S77"ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Sürt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtUzUğUn 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığın m Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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179. - Konya Milletvekili Atilla Karfın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçukaşık ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'fln 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldın iması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçukaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahinin içtüzüğün 133 UncU Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183.-Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk* ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malarya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186. • Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S ir men'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

188.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Sürt Milletvekili öner Gütyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya ] inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağn Milletvekili Naci Aslan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihî: 29.12.2004) 

191.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sana Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldın I ması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

194. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 UncU 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve tdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikaİl Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 29.12.2004) 
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196.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturman in Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar*m Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

199.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Fi I iz* in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/495) (S.Sayısı: 601 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yi İdiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202.- Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

204. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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205. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin içtüzüğün 133 Üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. • Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye I inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

207. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

208.X - Malarya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

209. • Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

210. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

211.- İstanbul Milletvekili Algan HacaJoğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" ilişkin Yasa (SİYASİ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

212. • Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sanbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan İle 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadrolan Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

213. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

214.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
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Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

215.- Devlet Memurları Kanunu ve iş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

217. - Polis Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı; 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

218. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

219. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa S irmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Guler'in İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 11.4.2005) 

223. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 ünctl Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

- 2 6 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

225. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748!e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldın iması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurutu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'el İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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233.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldın İması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabtlk Milletvekili Ali öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'uı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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242. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten "in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

248.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

249. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

250. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

251. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ite Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

252. • Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Şefe Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 
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253.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kanı Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

254. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı İle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

255.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

256. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

257. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

258. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

259. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı İle 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S.Sayısı: 931)(Dağıtmatarihi: 13.6.2005) 

260. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı İle Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

261.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

262. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

263. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

264. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

265. X - Güneydoğu Avrupa S ivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 
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266. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik işbirliği Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

267. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 Öncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979"a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

268. - Kırşehir Milletvekili Mikaİl Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sualinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/69l)(S. Sayısı: 980'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

269.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmedin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/694) (S. Sayısı: 981*e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - Kahramanmaraş Milletvekili Haneli Mahçİçekln Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam']n Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

272. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atıla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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275. • Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 Öncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazı iğinin Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin içtüzüğün 133 ÜncO Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'Un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygım v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 ÜncO Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990"a 1 inci Ek) (Dağıtana tarihi: 10.11.2005) 

279.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 İnci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfat mm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283.- Mardin Milletvekili Selahattin Dag'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284. - Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

285. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarih İ: 28.11.2005) 

286. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar öğretmenleri ile 
İlkokul öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Mili! Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

287. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları(1/1080) (S. Sayısı: 1024)(Dağıtmatarihi:28.11.2005) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

289. X * Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

290. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

291.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

292.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

295. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 
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296. - Kastamonu Milletvekili Hakkı KöylO'nün; TQrk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038)(Dağıtma tarihi: I2.I2.200S) 

297. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

298. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

299. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

301. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

303. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

304. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

305. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

306. - Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

307. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

308. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Afi Arıkan İle 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

309. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkmdaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

310.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlannda Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Suresinde Kamulaştırma veya 
tmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

311.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde tik Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

312. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri İle Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

313. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

314.- İzmir Milletvekili Enver öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

315.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Aİmma Önergesi (2/599) (S. Sayısı:1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

316. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'İn; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

317. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçın bayır'in; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

318. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum İle İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

319.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

- 3 5 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER. 
320. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

321. X • Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Celiştirme Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

324.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlannın önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoglu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/S55, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

325. - Manisa Milletvekili Uruk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671)(S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

326. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

327.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri İle Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tan m, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tanm, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 
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332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

333. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

334. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

335. - Bursa Milletvekili Mustafâ Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma İle Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

340. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

341. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

342. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtmatarihi: 29.3.2006) 

343. X - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekİİleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk 
Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun ile 
4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/754, 2/693) (S. Sayısı: 1143) (Dağıtma tarihi: 20.4.2006) 

- 3 7 - 109 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
344. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 

Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805,2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

345. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallannda Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

346. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (l / l 117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

347. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol İle Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer GOvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (i/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

348. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

349. X - Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz 
Demir'in; özel öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

351. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2006) 

352. X • Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

353. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) 
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354. • Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

355. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

356. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) {Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l / l 143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

358. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

359. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

360. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Özerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

361.-Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

362. • 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1191) 

Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolay isiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Raporu (1/1201) 

T.C. 
Başbakanlık 4/5/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.O.KKG.0.l0/101-1243/2300 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun

ca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılan "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi İlişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunda deprem, yangın, su baskım, yer kayması, kaya düşmesi, çığ düşmesi ve ben
zeri afetler sonucunda vatandaşlann mağdur olmaması için gerek barınma gerek iktisadi faaliyetler 
için Devlet tarafından borçlanma karşılığında arsa tahsisi yapılmakta, kredi açılmakta ve buna iliş
kin hususlar anılan Kanunun 40 inci maddesinde düzenlenmektedir. 

Ancak, yapılan uygulamalardan afetzedelere sağlanan kredilerinin geri ödemesinde sorunlar 
yaşanmakla, geri ödemelerinin gecikmesi ve enflasyon gibi etkenlerden dolayı Devletin alacağının 
değeri düşmektedir. Bu nedenle, borçların ödenmesi ve hak sahipliği hususlarında 7269 sayılı 
Kanunda değişiklik yapma gereği doğmuştur. Tasan ile; 

a) 7269 sayılı Kanuna göre afetzedelere açılan kredilerin geri ödemelerinin az olması ve enf
lasyon nedeniyle paranın değerinin düşmesi sebebiyle, defaten hesap kapatılması durumunda hak 
sahibinin borcunda % 20 indirim yapılması, 

b) Evini yapana yardım yöntemi ile konut veya işyerlerinin yapımı için yatırım programında 
hak sahiplerine aynlan ödeneğin bir kısmının kullanılmaması ve sürüncemede kalması yatırım 
programına alınmayı bekleyen diğer hak sahiplerine ödenek ayrılabilmesini engellediğinden, iki yıl 
İçinde konut inşaatlarına başlamayan veya inşaata başlayıp da devam etmeyen hak sahiplerinin 
yatıran programından çıkarılması ve geri ödemelerinin yeniden düzenlenmesi, 

öngörülmekted ir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- 7269 sayılı Kamına göre afetzedelere açılan kredilerin vadelerinin uzun ve faizsiz ol
ması gibi nedenlerle geri dönüşümlerinin az olması, enflasyon nedeniyle uzun vadelerde paranın 
değerinin düşmesine yol açmaktadır. Madde İle kredilerin daha çabuk geri dönüşümlerini teşvik 
amacıyla defaten hesap kapatılması durumunda hak sahibinin borcunda indirim yapılması amaçlan
maktadır. 

Ayrıca, yatırım programında evini yapana yardım yönteminde yer alan ödeneğin bir kısmını 
kullanan, ancak konut veya işyerini yapmayan ailelerin yatırım programında sürüncemede kalması, 
hak sahiplerine ayrılan ödeneğin kullanılmaması, yatırım programına alınmayı bekleyen diğer hak 
sahiplerine ödenek ayrılabilmesini engellemektedir. Bu nedenle, iki yıl içerisinde konut inşaatlarına 
başlamayan veya devam etmeyen ailelerin hak sahipliklerinin iptal edilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 
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Bayındırltk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 26/5/2006 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/1201 
Karar No: 102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 4/5/2006 tarihinde Türkiye Büyük M i İlet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 

Başkanlıkça 9/5/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 1/1201 esas 
numaralı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 22/5/2006 
tarihinde yapmış olduğu 48 inci birleşiminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanun incelendiğinde; bu kanun İle deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ 
düşmesi ve benzeri afetler sonucunda vatandaşların mağdur olmaması için Devlet tarafından borç
lanma karşılığında arsa tahsisi yapıldığı, kredi açıldığı ve buna ilişkin hususların düzenlendiği 
görülmektedir. 

Ancak, mevcut uygulamalarda afetzedelere sağlanan kredilerin geri ödemesinde sorunlar 
yaşandığı, geri ödemelerin gecikmesi ve enflasyon gibi etkenlerden dolayı Devletin alacağının 
değerinin düşmesi gerçekleri ile karşı karşıya kalındığı görülmektedir. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 

7269 sayılı Kanuna göre afetzedelere açılan kredilerin geri ödemelerinin az olması ve enflas
yon nedeniyle paranın değerinin düşmesi sebebiyle, defaten hesap kapatılması durumunda hak 
sahibinin borcunda % 20 indirim yapıldığı, 

Evini yapana yardım yöntemi ile konut veya işyerlerinin yapımı için yatırım programında hak 
sahiplerine ayrılan ödeneğin bir kısmının kullanılmaması ve sürüncemede kalmasının, yatırım prog
ramına alınmayı bekleyen diğer hak sahiplerine ödenek ayrılabilmesini engellediğinden, iki yıl için
de konut inşaatlarma başlamayan veya inşaata bağlayıp da devam etmeyen hak sahiplerinin yatırım 
programından çıkarıldığı ve geri ödemelerinin yeniden düzenlendiği, 

Anlaşılmaktadır. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan Komisyon görüşmelerinde Hükümet tarafından; 

1960-2004 yılları arasında afetzedeler için yapılan konut sayısının 230 bin civarında olduğu, 
Yapılan bu konutlar için afetzedelerin 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl kredili olarak borçlandırıl-

dığı; ancak yürürlükte olan kanunun uygulamasında, afetzedelere açılan kredilerin vadelerinin uzun 
ve faizsiz olması gibi nedenlerle geri dönüşümlerinin az olduğu ve enflasyon nedeniyle uzun 
vadelerde paranın değerinin düştüğü, 

Tasarının kanunlaşması ile kredilerin daha çabuk geri dönüşümlerinin teşvik edileceği, hak 
sahiplerinin borçlarında % 20 indirim yapılmak suretiyle geri ödemelerin peşin yapılmasının sağ
lanarak devlette ciddi bir gelir elde edileceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 
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İfade edilmiştir. Komisyon üyeleri tarafından ise; 

Peşin ödemeleri teşvik için indirimin düşünülmüş olmasının vatandaş için büyük bir kolaylık 
sağlayacağı, fakat bu % 20'lik indirimin yetersiz olduğu ve miktarın artırılması gerektiği, 

Ülkemizin, doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın maddi durumunun batı bölgelerinde 
yaşayanlara oranla oldukça düşük olduğu ve bu nedenle başka önlemlerin de düşünülmesi gerektiği, 

İfade edilmiş, müteakiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri 
üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Tasarının; I inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu Kanun veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlar kapsamında yapılacak veya 

satın alınacak olan konutlarda Toplu Konut idaresi Başkanlığının yetkilendirilin es i ve söz konusu 
işler için ödenek aktarılması amacıyla 2 nci madde olarak yeni madde ihdas edilmiş ve diğer mad
deler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

- Tasarının; 2 nci maddesi, yapılacak veya satın alınacak olan konutlarda Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının yetkilendirilme tarihi de belirlenmek suretiyle değiştirilerek, 3 üncü madde olarak, 

- 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 

Mustafa Demir 
Samsun 
Kâtip 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 

Üye 

Zülfö Demirbağ 
Elazığ 

Üye 
Erdal Karademir 

İzmir 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Başkanvekili 

Mustafa Ihcalı 
Erzurum 

Üye 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Üye 

Talip Kaban 
Erzincan 

Üye 
Mehmet Parlakyiğit 

Kahramanmaraş 

Üye 

Recep Yıldırım 
Sakarya 

Sözcü 

Asım Aykan 
Trabzon 

Üye 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

Üye 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 

Üye 
Niyazi özcan 

Kayseri 

Üye 

Orhan Taş 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 



HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER 
DOLAYIStYLE ALINACAK TEDBİRLER
LE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPnJHASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunun 40 inci maddesinin yedinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
yedinci flkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

"Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair 
borç, gecikilen her gün İçin yıllık % 5 gecikme 
faizi ile tahsil olunur. Vadesinden önce iki yıl
lık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut bor
cu defaten ödeyen hak sahibinin borcu % 20 
indirime tâbi tutulur." 

"Evini yapana yardım yöntemi ile konut 
veya işyerinin yapımı için yatırım programında 
yılı ödeneği ayrılan hak sahiplerinden, 29 uncu 
maddeye göre yürürlüğe konulan yönetmelikte 
belirtilen mücbir sebeplerin dışında mazereti 
olmadan iki yıl içinde konut veya işyerlerinin 
inşaatına başlamayanlar ile mücbir sebep kap
samında mazereti bulunanlardan mücbir 
sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren kırk-
beş gün içinde inşaatına başlamayanların veya 
ayrılan ödeneğinin bir kısmını kullandıktan 
sonra inşaatına devam etmeyen hak sahip
lerinin, konutlarının veya işyerlerinin yapımı 
yatırım programından çıkarılır ve hak sahipliği 
kendiliğinden sona erer. 

Yılı ödeneği ayrılan hak sahiplerinden 
kendilerine açılan kredinin bir kısmını kullanıp 
inşaatın geri kalan kısmını kendi imkanları ile 
projesine uygun olmak kaydıyla fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak tamamlayan hak 
sahiplerinden, açılan kredinin; 

a) % 20'sine kadarını kullanmış olanların 
kredileri defaten faizsiz olarak, 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER 
DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLER
LE YAPBLACAK YARDIMLARA DAİR 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE I-Tasarının 1 inci maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) % 20'lik dilimden fazlasını kullanmış 
olanların kredileri ilk iki yılı ödemesiz, konut
lar İçin onbeş yılda faizsiz, işyerleri için yedi 
yılda ve yıllık % 4 faizli olarak yıllık eşit tak
sitler halinde, 

tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksit
lerden geçen günler için yıllık % S gecikme 
faizi tahsil olunur. 

Yılı ödeneği ayrılmasına rağmen mücbir 
sebep bulunmadığı halde iki yıl içinde inşaatına 
devam etmeyen hak sahiplerinden, açılan 
kredinin; 

a) % 35'ine kadarını kullanmış olanların 
kredileri defaten ve yıllık % 5 faizli olarak, 

b) % 35'lik dilimden fazlasını kullanmış 
olanların kredileri beş yılda ve yıllık % 5 faizli 
olarak yıllık eşit taksitler halinde, 

tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen taksit 
miktarları için tebligat tarihinden itibaren tahsil 
tarihine kadar geçen günler için 4/12/1984 
tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanundaki temerrüt faizi oran
lan uygulanır." 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 2- 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 12- Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığına, bu Kanun veya afetlere ilişkin hüküm
ler taşıyan diğer kanunlara göre hak sahibi olan 
ailelere verilmek üzere konut yaptırılabilir ya da 
Başkanlığın yaptığı veya yapacağı konutlar satın 
alınabilir. 

Söz konusu işlerin karşılığı. Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden 
Toplu Konut İdaresine kaynak aktarmak 
suretiyle sağlanır." 

MADDE 3 - Bu Kanunun 2 nci maddesi 
t/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyİp Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Ytd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Milli Eğitim Bakanı V. 
R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4- Tasarının 3 üncü maddesi 4 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakılan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Giiv. Bakanı 
M. Basesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1191) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1158) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1175) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Plan ve Bütçe İle Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 23/2/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG0.10/IOI-1238/803 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13/2/2006 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Ue Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmağının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareket
lerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu unsurlara ilişkin hareket
lerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz et
mektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında 11 Mayıs 2005 
tarihinde "Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştırılması düzenlenmektedir. Böylece, Âkit Devletlerden 
birinde yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer devlet mukimlerinin, o Devletin mükellef
lerine göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan Önce 
ileride karşılatma çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. 
Çifte vergilendirmenin Akit Devletlerde önlenmesi ile Portekizli yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk 
yatırımcılar için ise Portekiz'in daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaçlarla mezkur anlaşma imzalanmış ve bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif

te Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 29 madde ile Protokolden 
meydana gelmiştir. Anlaşma ve Protokol maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1.- Kapsanan Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Por
tekiz) den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2.- Kavranan Vergiler 

Bu madde. Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, 
politik veya idari alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uy
gulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alman vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletterdekİ mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi, gelir 
vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; Portekiz'de ise kişisel gelir vergisi, kurum 
gelir vergisi, kurum gelir vergisi üzerinden alınan mahalli ek vergiden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, 
ilgili mevzuatlarında yaptıktan önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerim öngörmektedir. 

Madde 3.- Genel Tanımlar 

Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 

Söz konusu maddede sırasıyla, "Portekiz", "Türkiye", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devler, 
"Kişi", "Şirket", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü", "Diğer Âkit Devletin Teşebbüsü", "Uluslararası 
Trafik", "Yetkili Makam", "Vatandaş" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamlan taşıdığı öngörülmekte ve Âkit Devletlerin yürürlükteki vergi mevzuat
larında bu terime karşılık gelen anlamuı diğer mevzuatlanndakı anlama göre üstünlük taşıyacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 4.- Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya 

"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın. Âkit Devlet
lerin iç mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer 
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herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altma giren kişi "mukim" addedilmektedir. Getir 
Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni 
ve iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle ver
gi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, mı kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devlerin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her İki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimtigin tayininde bu kişilerin etkin yönetim yerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde S.- İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece Önemlidir. Bilindiği üzere. Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 

2 nci fıkrada, kapsama Özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar, 
yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkanldığı diğer herhangi bir yerin işyeri oluşturduğu belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, dokuz ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya 
kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin bir işyeri oluşturacağı hükmü yer almaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Fıkranın a) bendine göre, bir kişi teşebbüs 

adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyet
ler 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline 
getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçek
leştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Fıkranın b) bendinde, temsilcinin yetkisi olmasa dahi, teşebbüs adına sürekli sevk etmek üzere 
emtia stoku bulundurması ve mal veya ticari eşya satışına katkıda bulunacak faaliyetlerde bulun
ması dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edileceği belirtilmektedir. 

Anlaşmada İşyeri ve daimi temsilci ayn ayn maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticari 
kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine İmkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hükümleri 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüye sahip bîr 
acente vasıtasıyla yürütmesi hahnde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtilmektedir. 
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7 ncî fıkrada ise, iki ayn Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6.- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarım değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir) da kapsamaktadır. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin Öncelikli vergileme 
hakkı, gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 İnci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, I ve 3 üncü fikra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7.- Ticari Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergi lendiriltnesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu İşyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu İşyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük rlyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal veya ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fikra, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde İlgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8 - Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1 İnci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği gelirlerin yalnızca teşebbüsün mukim ol
duğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğmi öngörmektedir. Diğer bir ifade ite bu tür kazançlar kay
nak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya uluslararası iş
letilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu bükme bağlanmıştır. 

Madde 9.- Bağımlı teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15,16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark-
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lı ticari ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fikra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri İse 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.-Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 
itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğim öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen 
temettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi fıkradaki koşulların yerine gelmesi durumunda 
olayına göre % 5 veya % 15'i aşamayacaktır. 

Ayrıca fıkrada. Âkit Devletlerin yetkili makamlarının bu sınırlandırmanın uygulama şeklini 
karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri ve bu fıkranın temettülerin ödendiği kazançlar bakımın
dan şirket vergilenmesine etki etmeyeceği de belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticari Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden işyerinin bulunduğu Âkit Devlette iç mevzuat hükümlerine göre 
vergilendirileceği ancak, bu şekilde alınacak verginin kalan kısmın % 5'ini aşmayacağı öngörül
mektedir. 

5 inci fıkrada, temettü lehdannın, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 ve 2 nci fıkra hükümleri çerçevesinde vergilendiril
meyeceği Öngörülmektedir. Bu durumda, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek 
kazancına ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, ken
disinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağım Öngörmektedir. 
Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak, bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile Ödenen temettüler arasmda önemli bir bağ bulunması hallerinin 
kaynak Devlette vergilendirme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11.- Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakla lehdarm mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, İki yıllık süreyi aşan borçlanmalar üzerinden 
ödenen faizin gayrisafi tutan üzerinden azami % 10, diğer tüm durumlarda faizin gayrisafi tutan 
üzerinden % 15 vergi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
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3 üncü fikra, Türkiye Hükümeti ile Portekiz Hükümeti, politik ya da idari alt bölümleri veya 
mahalli idareleri veya Türk Merkez Bankası ile Portekiz Merkez Bankasına ödenen faizlerin kar
şılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 

5 inci fıkra, diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla 
serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiğe alacak İle bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması halinde, söz konusu faizin bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 
üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesini öngörmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağım hükme bağ
lamaktadır. Buna göre, faiz Ödeyenin bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette 
faiz Ödemeye neden olan borc-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması 
durumunda faizin bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile faiz letı-
dan veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin ol
madığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya 
konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tâbi olan bir faiz 
olarak nitelendirilmeyip. Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mev
zuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12.- Gayrimaddi Hak Bedelleri 

1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 
kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 

2 nci fikra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u asmayacak 
şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi bak bedellerinin tanımı île ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin in
dirimli vergi oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

5 İnci ve 6 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel bükümler yer almaktadır. 

Madde 13.- Sermaye Değer Artış Kazançtan 

1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıklann elden çıkarılmasından doğan 
kazançlann, bu varlıklann bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan 
sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançlann, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fikrada, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalan ile bunların 
işletilmesiyle ilgili menkul varlıklann elden çıkarılmasından doğan kazançlann, yalnızca teşeb
büsün mukim bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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4 üncü ûkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazançların bu varlıktan elden çıkaranların mukim olduğu Akit Devlette 
vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

5 inci fıkrada, 4 üncü fıkraya istisna teşkil eden bu fıkrada, bir Âkit Devletin, diğer devletin bir 
mukiminin ilk bahsedilen devletin mukimi olan bir şirketin esas sermayesinin % 25'inden fazlasına 
iştiraki temsil eden hisselerini elden çıkarmasından sağladığı kazançları vergilendirebileceği ön
görülmektedir. Ancak buradaki satışın ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılması ve iktisap ile 
elden çıkarma arasındaki surenin bîr yılı aşmaması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 14.- Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağım
sız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin, mukim olunan Devlette vergilendirileceği; 
ancak, bu kişinin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek 
faaliyetlerinden veya bu diğer Devlette kesintisiz 12 aylık bir dönemde toplam 183 günü aşan 
faaliyet icrasından elde ettiği gelirlerin, söz konusu sabit yere atfedilen miktarla ya da bu Devlette 
bulunulan süre içinde İcra edilen faaliyetle sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilen-
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, 1 inci fıkrada gerçek kişilerin elde ettiği serbest meslek kazançları için öngörülen 
hükmün benzeri, teşebbüsler için de Öngörülmüştür. 

3 üncü fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15.- Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 
Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak söz konusu kural, bu Anlaşmanın 16,18,19,20 ve 21 inci maddelerinde Öngörülen büküm
leri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, müdürlere yapılan ödemeler, emek
liler, kamu görevlileri, profesörler ve araştırmacılar ile öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, ken
dileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, Öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, iş
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet teşeb
büsü tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelirlerin, mukim olunan Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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Madde 16.- Müdürlere Yapılan ödemeler 

Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim veya 
denetim kurulu üyesi olması veya bu şirkette benzeri faaliyetlerde bulunan diğer herhangi bir or
ganın üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Devlette ver-
gİlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17.- Sanatçı ve Sporcular 

1 İnci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo ve televizyon sanatçısı gibi bir 
sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun şahsi faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette el
de ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer Akit Devlette vergilendirileceğini hükme 
bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri ile bağımlı faaliyetleri (Ücretler) düzen
leyen 14 ve 1S inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısından geçerli olmayıp, vergileme yal
nızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağım öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kendisi politik alt bölümü 
veya mahalli idaresine ait kamusal fonlardan önemli ölçüde desteklenen sanatsal veya sportif 
faaliyetlerden elde edilen gelirin, 1 ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, faaliyetlerin icra edil
diği Devlette vergiden istisna edileceği öngörülmektedir. 

Madde İS.- Emekli Maaştan 

Maddede, Kamu görevlilerine ilişkin maddenin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkra hükümleri sak
lı tutulmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş hizmetleri karşılığında ödenen emekli maaşları 
ve benzeri ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. Bu hükmün aynı zamanda düzenli ödemeleri de kapsayacağı öngörülmektedir. 

Madde 19.- Kamu Görevi 

1 inci fıkrada, bîr Âkit Devlete, politik ya da idari alt bölümüne veya mahalli idaresine bir ger
çek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan 
ve emekli maaşı dışında kalan ödemelerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği ön
görülmektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devletin bir 
mukimi olduğunda, bu kişinin aym zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet 
sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler, yalnız
ca bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik ya da idari alt bölümü veya mahalli idaresine verilen hiz
metler karşılığında, bu Devlet, politik alt bölüm veya idare tarafından oluşturulan fonlardan ödenen 
emekli maaşlarının bu Devlette vergilendirilebileceği, bununla beraber gerçek kişinin diğer Dev
letin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşının yalnızca diğer Âkit Dev
lette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün 
değil, 15,16,17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20.- Profesörler ve Araştırmacılar 
Maddede, profesörler ve araştırmacıların öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri 

gelirlerin, bulundukları Devlette yararlanacakları vergi istisnasının sınırları hükme bağlanmaktadır. 
Buna göre, profesörler ve araştırmacıların iki yılı aşmayan bir dönem içinde, diğer Devlette yapmış 
oldukları öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri gelirlerin bu Devlette vergiden istisna 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 21.-öğrenciler 

1 inci fıkrada, öğrencilerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette yarar
lanacakları vergi istisnasının sınırlarını bükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci veya stajyerlerin 
geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları Devletin dışındaki 
kaynaklardan yapılan Ödemeler dolayısıyla öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunduktan 
devlette vergiye tâbi tutulmayacakları hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devletin mukimi olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya mesleki eğitim 
amacıyla bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir öğrenci veya staj
yerin elde ettiği ücretlerin diğer Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 22.- Diğer Gelirler 
1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve bu An

laşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise 6 ncı maddesin 2 nci fıkrasında belirtilen gayrimenkul varlıklardan elde edilen 
gelir hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıy
la yürüttüğü ticari faaliyet veya sabit yer vasıtasıyla yürüttüğü serbest meslek faaliyeti nedeniyle el
de ettiği gelir ile hak ve varlık arasında etkin bir bağ bulunması halinde olayına göre 7 veya 14 ün
cü madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 23.- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde çifte vergilendirmenin Önlenmesi ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, Portekiz açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fık

ranın (a) bendine göre, Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergiler Portekiz'de gelir üzerinden 
ödenecek vergiden mahsup edilecektir. Bununla birlikte, bu mahsup Türkiye'de vergi lendirilebilen 
gelir İçin mahsuptan önce hesaplanmış olan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Aynı akranın (b) bendinde, bir Portekiz mukiminin bu Anlaşmanın herhangi bir hükmüne göre 
Portekiz'de vergiden muaf tutulan bir gelir elde etmesi durumunda, Portekiz, bu mukimin geriye 
kalan gelirine ilişkin vergi miktarım hesaplarken vergiden muaf tutulan söz konusu geliri de dikkate 
alabileceği kaydedilmiştir. 

Fıkranın c) bendinde, a) bendinden sapma olarak, Portekiz mukimi bir şirketin (ortaklıklar 
hariç) Türkiye'de kurumlar vergisinden muaf tutulmamış bir şirketten temettü elde etmesi halinde, 
bu temettünün % 95'inin vergi matrahından indirilmesine imkân veren düzenleme yer almaktadır. 
Ancak, bu indirim için Portekiz mukimi şirketin doğrudan Türk mukimi şirketin sermayesinin en az 
% 25'lik hissesini temettü ödemesinden Önceki kesintisiz 2 yıllık dönemde, eğer Türk Şirketi 2 yıl
dan daha kısa bir süredir var ise bu süre içerisinde elde tutuyor olması gerekmektedir. 
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2 ncİ fıkrada, Türkiye acısından Çitte Vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fıkranın 
(a) bendinde, bir Türkiye mukiminin Portekiz kaynaklı elde edeceği gelirleri dolayısıyla Anlaşma 
hükümleri çerçevesinde ve Portekiz mevzuatı gereğince Portekiz'de Ödeyeceği verginin bu gelir 
üzerinden Türkiye'de ödeyeceği vergiden mahsup edilebileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu mah
sup, hiçbir zaman mahsuptan önce bu gelir için Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Fıkranın (b) bendinde, bir Türkiye mukiminin bu Anlaşmanın herhangi bir hükmüne göre Tür
kiye'de vergiden istisna edilen bir gelir elde etmesi durumunda, Türkiye'nin bu mukimin geriye 
kalan gelirine ilişkin vergi miktarım hesaplarken vergiden istisna edilen söz konusu geliri de dik
kate alabileceği kaydedilmiştir. 

Madde 24.- Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarına, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tâbi tutulmayacaklan hükme bağlanmıştır. Bu hükmün aynı zamanda Âkit 
Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacağı belirtilmiştir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacaklan hükme 
bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası 
veya 12 nci maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit 
Devlet teşebbüsünün vergiye tâbi kazancı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir 
mukimine uyguladığı faiz, gayrimaddi hak bedeli ödemesi ile diğer ödemelerin, ödemeler sanki ilk 
bahsedilen Devletin bu mukimine yapılmış gibi indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada, aynm yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerim, diğer devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

6 nci fıkrada bu madde hükümlerinin anlaşmanın kavradığı vergilere uygulanacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 25.- Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem

lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğim hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumu 24 ün
cü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. 
Kişilerin yetkili makamlara müracaat suresi. Anlaşmaya uymayan vergilemenin tebliğini takip eden 
günden başlamak üzere üç yıldır. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamtyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. Anlaşmaya 
vanlan her hususun, Âkit Devletlerin kendi iç mevzuatlarında öngörülen zaman sınırlamaları dik
kate alınmaksızın uygulanacağı belirtilmektedir. 
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Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26.- Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde 
yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde 
bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin şuurları ele alınmıştır. 

Madde 27.- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 

hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 28.- Yürürlüğe Girme 
Maddenin I inci fıkrasında, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne 

zaman hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşmanın, onay bildirimlerinin sonun
cusunun alındığı tarihte yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkra. Anlaşmanın hükümlerinin, her iki Âkit Devlette uygulanmaya başlayacağı ver
gilendirme dönemleri ile vergileri belirlemektedir. 

Madde 29.- Yürürlükten Kalkma 

Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte fesih usulü açık
lanmakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceği belirlenmektedir. 
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PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 
Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol 6 fık

radan ibarettir. 

Fıkra 1: Anlaşmanın 6 ncı maddesi ile ilgilidir. 

Fıkrada, bu maddede belirtilen hükümlerin, müşterek menkul (kişisel) varlıklardan elde edilen 
gelirler ile gayrimenkul varlıklar (mülk)'ın bakım ve işletilmesine yönelik faaliyetlerden elde edilen 
gelirlere de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkra İT: Anlaşmanın 8 İnci madesinin 2 nci fıkrası ile ilgilidir. 

Fıkrada, bu fıkra hükümlerinin, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirketin, bir konsorsiyum ya 
da benzeri yapıdaki bir birlikten hisseleri karşılığında elde ettiği kazanç lan kapsayacağı belirtilmek
tedir. 

Fıkra Tll: Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile ilgilidir. 

Fıkrada, Portekiz yönünden "temettü" teriminim, kazanca katılım düzenlemelerine atfedilen 
kazançları, Türkiye yönünden ise yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri de kap
sayacağı belirtilmektedir. 

Fıkra TV: Anlaşmanın 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile ilgilidir. 

Fıkrada, "gayrimaddi hak bedeli" teriminin, bu hak ya da varlığın kullanımından elde edilen 
kazancın, hak ya da varlığın verimliliği, kullanımı ya da tasarrufuna bağlı olarak elden çıkarılmasın
dan sağlanan kazançları da kapsayacağı belirtilmektedir. 

Fıkra V: Anlaşmanın 14 Üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile ilgilidir. 
Fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette Anlaşmanın Ticari Kazançlara iliş

kin hükümlerine göre vergilendirilmeyi seçmesi halinde, bu gelir üzerinden diğer Devlette stopaj 
yoluyla alman verginin, Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümleri uyarınca hesaplanan vergiden in
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkra VI; Anlaşmanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile ilgilidir. 

Fıkrada, Türkiye'de karşılıklı anlaşma sonucu kendisine vergi iadesi yapılacak olan mükel
lefin, söz konusu iadeyi iç mevzuat tarafından öngörülen süre İçerisinde talep etmesi gerektiği kay
dedilmiştir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/1175 
Karar No: 152 5/5/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANUÖINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 23/2/2006 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 1/3/2006 tarihinde tali komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasamı", Komisyonumuzun 20/4/2006 tarihli 36 ncı toplantısın
da Dışişleri İle Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz ile Portekiz arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergiler ile vergi kaçakçılığı alan-
larmda öngörülen işbirliğine hukuki zemin teşkil etmek üzere 11 Mayıs 2005 tarihinde Lizbon'da Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol imzalanmıştır. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 

- Taraf ülkelerde Anlaşmanın kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 
- Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 

- Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartlan, 

- Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 
- Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Anlaşmanın Türkiye ile Portekiz arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte ver
gilendirmeyi önlemeyi Öngören bir tip anlaşma olduğu, 

- Anlaşma ile bir ülke mukiminin bu ülkede herhangi bir kaynaktan gelir ekle etmesi durumun
da hem mukim olduğu ülkede hem de vatandaşı olduğu başka bir ülkede vergilendirilmesinin ön
lenmesinin amaçlandığı, 

• Portekiz ile 2005 yılı itibariyle 395 milyon Dolar ihracat, 397 milyon Dolar ithalat olmak 
üzere yaklaşık 800 milyon Dolar dış ticaret hacmimizin bulunduğu, 

- Ülkemizde Portekiz sermayeli 6 şirketin faaliyet gösterdiği ve 50 milyon Dolar değerinde 
yatınmlanmn bulunduğu, 

- Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile her iki ülke vatandaşları için diğer ülkede yatırımlarda 
bulunmanın daha cazip hale geleceği, 

ifade edilmiştir. 
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Tasannm tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannm 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Abdülbakt TÜrkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Halil AkyÜz 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Baskanvekili 
EyyûpSanay 

Ankara 

Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Muzaffer Gütyurt 

Erzurum 

Üye 

Mehmet B. Denizotgun 
İstanbul 

Üye 

Onur öymen 
İstanbul 

Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Aziz Akgül 

Diyarbakır 
Üye 

Züheyir Amber 

Hatay 

Üye 

Şükrü Mustafa Etekdağ 
İstanbul 

Üye 

Fikret OntÜ 
Karaman 

Üye 

Abdullah Veli Şeyda 
Sımak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PORTEKİZ 
CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞ
MASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- II Mayıs 2005 tarihinde 

Lizbon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ve Eki Protokol" ün onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N, Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A, Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PORTEKİZ 
CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALIM AN VERGİLERDE ÇİFTE 
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞ
MASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K, Tüzmert 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskan Bakanı 
EN. uzak 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O, Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M.Aydtn 

Adalet Bakam 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K, Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
HAkdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Basesgioğtu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 
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TÜRKIYE CUMHURIYET! İLE PORTEKIZ CUMHURIYETI 

ARASıNDA GELIR ÜZERINDEN ALıNAN 

VERGILERDE ÇIFTE VERGILENDIRMEYI ÖNLEME VE VERGI 

KAÇAKÇıLıĞıNA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASı 

TÜRKIYE CUMHURIYET! 
İLE 

PORTEKİZ CUMHURİYETİ 

Gelir Izerlnden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçıbğuıa 
engel olan bir Anlaşma yapmak İsteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞLARDIR: 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
ANLAŞMANIN KAPSAMİ 

Madde 1 
KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 

KAPSANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet, politik veya idari alt 
bölümleri ya da mahalli idareleri adına gelir Özerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ve 
teşebbüsler tararından ödenen ücret veya maaşın toplam tulan üzerinden alınan vergiler ile sermaye 
değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerin
den alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Portekiz yönünden: 
i) kişisel gelir vergisi (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - İRS); 
ii) kurum gelir vergisi (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas • İRS); 
iü) kurum gelir vergisi üzerinden alınan mahalli ek vergi (Derrema); 
(Bundan böyle "Portekiz vergisi" olarak bahsedilecektir). 
b) Türkiye yönünden: 
i) getir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 
4. Anlaşma aynı zamanda. Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 

veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında yapılan 
önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
TANIMLAR 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, metin aksini Öngörmedikçe: 
a) "Portekiz" terimi, Portekiz topraklanın, karasularını, bunun yanısrra Portekiz Cum

huriyetinin uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynaklann aranması, işletilmesi ve korunması 
amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder; 

b) "Türkiye" terimi, Türkiye topraklarını, karasularını, bunun yanısrra Türkiye'nin uluslararası 
hukuka uygun olarak doğal kaynaklann aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi 
veya egemenlik haklarmın kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder, 

c) "Bir Âkit Devlet" ve"diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Portekiz veya Tür
kiye anlamma gelir; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1158) 



— 18 — 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 
kapsar; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 
herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 
Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen 
bir teşebbüs anlamına gelir; 

g) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırlan içinde gerçekleştirilen 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet tarafından gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifâde eder; 

h) "Yetkili makam" terimi: 
(i) Portekiz'de: Maliye Bakanını, Vergileme Genel Müdürünü 
(Director Geral dos Impostos) veya onların yetkili temsilcilerini; 
(ii) Türkiye'de: Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; 
ifade eder. 
i) "Vatandaş" terimi: 
(i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
(ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, 

ortaklığı veya derneği 
ifade eder. 
2. Anlaşmanın bîr Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 

burada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini Öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı 
vergilerin amaçları bakımmdan, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı taşıyacak 
ve bu Devletin yürürlükteki vergi mezvuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında 
bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik veya idari alt bölümü ya da mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı 
gereğince ev, ikametgah, kanunî ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir 
kriter nedeniyle orada vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devlet
teki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devletin de mukimi olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yal
nızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi olarak kabul edilecektir 
(hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her İki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlet
te de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 
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d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, bu maddenin 1 İnci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi, yalnızca etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devletin 
mukimi kabul edilecektir. Bununla beraber, bu kişinin etkin yönetim yeri belirlenemezse, Âkit Dev
letlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın amaçlan bakımından bu kişinin hangi Devletin mukimi 
olarak kabul edileceğini karşılıklı anlaşmayla belirleyeceklerdir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "işyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alın 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 
c)Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye, ve 
f) Maden ocağı, petrol veya doğa! gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynaklanıl çıkanldığı 

diğer herhangi bir yer. 
3. Dokuz ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi 

veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri bir işyeri oluşturur. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
a) Teşebbüse ait imkânların, teşebbüsün mallarının veya ticari eşyasının yalnızca depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesİ 

amacıyla elde tutulması; 
d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top

lama amacıyla elde tutulması; 
e) işe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 

diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
0 tşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) Ha (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçım bir 

arada yürütmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerlerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada 
yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır. 

5. I inci ve 2 nci fıkraların hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uy
gulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bîr Âkit Devlette, diğer Âkit Devletin bir teşeb
büsü adına hareket ederse, bu teşebbüs aşağıda belirtilen şartlarla ilk bahsedilen Âkit Devlette bir 
işyerine sahip kabul edilecektir: 

a) Eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yet
kisini mutaden kullanırsa, kişinin faaliyetleri, 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden 
yapılması durumunda bu fıkra hükmüne göre bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyet
lerden olmadıkça, işyerinin varlığı kabul edilecektir. 
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b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği 
mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulun
durursa ve mal veya ticari eşya satışına katkıda bulunacak herhangi bir faaliyetlerde bulunursa, iş
yerinin varlığı kabul edilecektir. 

6. Bir teşebbüs, bir Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden 
bîr simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla 
yürüttüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergileudirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devlerin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıktan, tarım (balık üretimi 
ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçtan ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işlelrne hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacak; gemiler, uçaklar ve kara nakil 
vasıtaları gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 

3.1 inci Akra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 İnci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklarından 
elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan el
de edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARt KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Eğer teşebbüs yukanda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı yalnızca 
bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2.3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari fâaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine 
atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında aynı veya benzer faaliyetlerde 
bulunan, ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağım
sız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 
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4. Bir İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiçbir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarım da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
GEMtCÎLİK, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası 
faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla ekle edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 
1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 

yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması 
gereken, fakat oluşan veya oluşturulan bu koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göster
meyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aym zamanda ilk 
bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, iki bağımsız teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz 
önünde tutularak sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen 
kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa söz 
konusu kazanç üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme 
yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin 
yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 
1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen 

temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, aym zamanda temettü ödemesini yapan şirketin 
mukim olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temet-
tünün gerçek lehdan diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oran
lan aşmayacaktır: 

a) Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin (capital social) doğrudan doğruya en az 
yüzde 25'ini, temettü ödemesinden önceki kesintisiz iki yıllık bir dönemde, eğer temettü ödeyen şir
ket iki yıldan daha az bir süredir var ise bu şirketin var olduğu süre boyunca elinde tutan bir şirket 
(ortaklık hariç) ise gayrisafi temettü tutarının" yüzde 5'i; veya 
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b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutannın yüzde 15'i. 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamaların uygulama yöntemini karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin 
vergilendirilmesini etkilemeyecektir. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklarından, kurucu bisse senetlerinden veya atacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mev
zuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunan bir Âkit 
Devlet şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısun üzerinden iş
yerinin bulunduğu Âkit Devlette ve bu Devletin İç mevzuat hükümlerine göre vergilendirilebilir, an
cak, bu şekilde alınacak vergi kalan kısmın yüzde 5'ini aşmayacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu 
temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayma göre 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Bir Âkit Devlet mukimi olan bir 
şirket, diğer Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından 
ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin 
bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlet
te bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer 
Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. 
Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya lasmen bu diğer Devlette elde 
edilen kazanç veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak, faizin gerçek lehdan diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak 
vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktın 

(a) iki yıllık süreyi aşan borçlanmalar üzerinden ödenen faizde, faizin gayrisafi tutannın yüz
de 10'u; 

(b) diğer bütün durumlarda faizin gayrisafi tutannın yüzde 15'i. 

3.2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 
(a) Türk Merkez Bankası, Portekiz'de doğan faiz bakımından, Portekiz vergisinden muaf 

tutulacaktır; 
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(b) Portekiz Merkez Bankası, Türkiye'de doğan faiz bakımından, Türk vergisinden muaf 
tutulacaktır; 

(c) Âkit Devletlerden birinin Hükümeti, politik ya da idari alt bölümleri veya mahalli idareleri, 
diğer Âkit Devlette doğan faiz bakımından, bu diğer Devlette vergiden muaf tutulacaklardır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 
kazanana katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle, kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıy
met, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve İkramiyeleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdan, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit 
bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak 
ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uy
gulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacak
tır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Dev
lette faiz ödemeye neden olan borç alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip ol
duğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya 
sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hüküm
leri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDt HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilîr. 

2. Bununla beraber söz konusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan 
diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafî 
tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve 
televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilim
sel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli for
mül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya 
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında ya da sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kul
lanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya 
bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek fâaliyetinde bulunursa ve 
söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu İşyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ 
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bulunmaktaysa, 1 İnci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre 7 nci 
veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Akit Devlet mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edil
diği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin 
mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak 
veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu 
işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya 
sabit yerin bulunduğu, Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka İrisi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına 
göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek 
faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarıl
masından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bİr Âkit Devlet teşebbüsünce, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtalarının veya söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

4.1,2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. 

S. 4 üncü fıkra hükümleri, bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir mukiminin, ilk bahsedilen 
Devletin mukimi olan bir şirketin esas sermayesinin yüzde 25 inden fazlasına iştiraki temsil eden 
hisselerini elden çıkarmasından sağladığı kazançları vergilendirme hakkını etkilemeyecektir, ancak, 
söz konusu satışın ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılması ve İktisap ile elden çıkarma 
arasındaki sürenin bir yılı aşmaması gerekmektedir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 
1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 

faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, 
söz konusu hizmet veya faaliyetler bu diğer Devlette icra edilirse ve eğer 

a) bu kişi, bu diğer Devlette söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli 
kullanabileceği sabit bir yere sahipse; veya 
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b) bu kişi, bu diğer Devlette söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek üzere kesintisiz 
herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla bir süre 
kalırsa, söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 

Böyle durumlarda, olayına göre, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen veya yalnızca bu 
diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir, bu 
Diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek hizmetleri veya benzer nitelikteki diğer 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla 
beraber, söz konusu hizmet veya faaliyetler bu diğer Devlette icra edilirse ve eğer: 

a) bu teşebbüs, bu diğer Devlette söz konusu hizmet veya faaliyetlerini icra ettiği bir İşyerine 
sahipse; veya 

b) hizmetlerin ifa edildiği dönem ya da dönemler, kesintisiz herhangi bir 12 aylık dönemde top
lam 183 günü aşarsa, 

söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 

Böyle durumlarda, olayına göre, yalnızca söz konusu işyerine ya da bu diğer Devlette icra 
edilen hizmet veya fâaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Bu teşebbüs, 
her iki durumda da, söz konusu gelir diğer Devlette bulunan bir teşebbüsün işyerine atfedilebilen 
bir gelirmiş gibi, bu diğer Devlette, bu Anlaşmanın 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirilmeyi 
seçebilir. Bu seçim, diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden vergi tevkifab yapma hakkım et
kilemeyecektir. 

3. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetleri ile Özel mesleki beceri gerektiren 
diğer faaliyetleri kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet 
mukiminin bîr hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer 
Âkit Devlette ifâ edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Hizmet diğer Devlette 
ifa edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2.1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir 
oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapdmazsa 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 

3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafın
dan uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifâ edilen bir hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelir, bu Devlette vergilendirilebilir. 
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Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPİLAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bîr şirketin yönetim veya denetim 
kurulu üyesi veya bu şirkette benzeri faaliyetlerde bulunan diğer herhangi bir organın üyesi olması 
dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 İnci madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun diğer 
Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergilen
dirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette ver
gilendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Âkit Devletle icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu 
Devlete yapılan söz konusu ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, politik ya 
da idari alt bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından karşılanması halinde, bu Dev
lette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLt MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında Ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Dev
lette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mukimine sağlanan düzenli 
ödemelere de uygulanacaktır. 

Madde 19 
KAMU GÖREVLERİ 

1. a) Bir Âkit Devletin kendisine, politik ya da İdari alt bölümüne veya mahalli İdaresine bir 
gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından sağ
lanan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi o Devletin bir 
mukîmi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette 
vergilendirilebilecektir. Ancak bu kişinin: 

i) o Devletin vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için o Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 
2. a) Bir Âkit Devletin kendisi, politik ya da idari alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından 

ya da bunlarca oluşturulan fonlardan bu Devlete, alt bölüme veya idareye yapılan hizmetler kar
şılığında bir gerçek kişiye ödenen emekli maaştan yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir; 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halin
de, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 
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3. Bir Âkit Devletin kendisi, politik ya da idari alt bölümü veya mahalli idaresi tararından 
yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan Ücret, maaş ve diğer benzeri 
ödemeler ile emekli maaşlarına 15,16,17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
PROFESÖRLER VE ARAŞTIRMACILAR 

Bir Âkit Devleti, bir üniversite, yüksek okul, okul veya bu Devletin Hükümetince kazanç 
gayesi gütmediği tespit edilen diğer benzeri eğitim ya da bilimsel araştırma kuruluşunda öğretim 
veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla veya resmi bir kültürel değişim programı gereğince 
ziyaret eden ve bu ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan bir ger
çek kişinin, bu Devlete ilk ziyaret tarihinden itibaren iki yılı aşmayan bir dönem için, söz konusu 
öğretim veya araştırma karşılığında elde ettiği gelirler, bu Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 21 
ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bîr öğrenci veya 
stajyerin, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masrafları için bu Devletin dışındaki kaynaklardan 
yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıktan kazanmak üzere, 
bir takvim yılı içinde 133 günü aşmayacak süre veya sureler içinde hizmet ifâ eden bir öğrenci veya 
stajyerin elde ettiği ücretler bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 22 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan söz konusu geliri elde eden diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunmakta ise, bu gelire 1 İnci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bn durumda, 
olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

I. Portekiz yönünden çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
a) Bir Portekiz mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, Türkiye'de vergilendirilebilen 

bir gelir elde ettiğinde, Portekiz, bu mukimin geliri üzerinden ödeyeceği vergiden, Türkiye'de 
ödediği vergiye eşit bîr miktarın mahsubuna izin verecektir. 

Bununla beraber söz konusu mahsup, Portekiz'de vergilendirilebilen gelire atfedilen, mahsup
tan önce hesaplanan gelir vergisi miktarım aşmayacaktır. 

b) Bİr Portekiz mukimince, Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uygun olarak bu Devlette ver
giden istisna edilen bir gelir elde edilmesi durumunda, Portekiz, bu mukimin geriye kalan gelirine 
ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna edilen geliri de dikkate atabilir. 
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e) (a) bendi hükümlerine bakılmaksızın, Portekiz mukimi olan bir şirketin (ortaklık hariç), Tür
kiye mukimi olan ve Türkiye'de kurumlar vergisinden muaf tutulmamış bir şirketten temettü elde 
etmesi halinde, Portekiz, Portekiz mukimi olan şirketin temettü ödemesinden önceki kesintisiz iki 
yıllık dönemde, eğer temettü Ödeyen şirket iki yıldan daha az bir süredir var ise, bu şirketin var ol
duğu süre boyunca, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az yüzde 25 İni elinde tut
muş olması koşuluyla, bu şirketin vergi matrahına dahil olan bu temettülenn yüzde 95 inin indiril
mesine müsaade edecektir. 

2. Türkiye yönünden çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
a) Türkiye dışında ödenen vergilerin Türk vergisinden mahsubuna izin veren Türk mevzuatı 

hükümleri saklı kalmak üzere, bir Türkiye mukiminin Portekiz kaynaklı gelirleri (kâr ve vergiye 
tabi gelir dahil) dolayısıyla bu Anlaşmaya uygun olarak ve Portekiz mevzuat gereğince ödenecek 
Portekiz vergisinin, bu gelir üzerinden ödenecek Türk vergisinden mahsubuna müsaade edilecektir. 
Bununla birlikte söz konusu mahsup, bu gelire atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan Türk ver
gisi miktarım aşmayacaktır. 

b) Bir Türkiye mukimince, Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uygun olarak Türkiye'de ver
giden istisna edilen bir gelir elde edilmesi durumunda, Türkiye, bu mukimin geriye kalan gelirine 
ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna edilen geliri de dikkate alabilir. 

BEŞtNCİ BÖLÜM 
ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devlerin vatandaştan, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 
koşullarda karşı karşıya kaldıktan veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den, özellikle mukimlik açısından, değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı mükel
lefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın. Âkit Dev
letlerden birinin ya da her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşeb
büsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyet
leri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

2. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı 
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer 
Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün 
vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, söz konusu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen 
Devletin bir mukimine yapılmış gibi İndirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tararından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya sermayesi kontrol edilen 
teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya 
olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye 
veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsi İndirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uy
gulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

6. Bu madde hükümleri, bu Anlaşmada kavranan vergilere uygulanacaktır. 
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Madde 25 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşmanın 
hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu 
Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı mukimi ol
duğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşer
se, vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma 
hükümlerine aylan düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin İlk bildiriminden itibaren üç yıl 
içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla birlikte kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, olayı, diğer Âkit Dev
letin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma yoluyla çözmek için gayret sarfedecektir. Anlaşmaya 
varılan her husus, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarmdaki zaman sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın 
uygulanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynak
lanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan ya da kendilerinden veya temsilcilerinden oluşan ortak 
bir komisyon vasıtasıyla haberleşebilirler. 

Madde 26 
BİLGt DEĞtŞtMt 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile 
İlgili iç mevzuat hükümlerininyUrütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir 
Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri 
veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
makamlara (adli makamlar ve İdari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz 
konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz 
konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2.1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak idari 

önlemler alma; 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal İdari işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme yükümlülüğü 
altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 
DİPLOMAT HÜVTYETİNDEKt MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında 
öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonun
cusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Anlaşmanm hükümleri: 
a) Portekiz'de: 
(i) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanm yürürlüğe girdiği yılı izleyen 

yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ortaya çıkan vergiler için; 
(İi) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanm yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının 

birinci günü veya daha sonra başlayan herhangi bir mali yıl içinde ortaya çıkan gelirler için 
b) Türkiye'de: 
Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya dana sonra baş

layan vergilendirme dönemi ile takip eden vergilendirme dönemlerine ilişkin vergiler için; 
uygulanacaktır. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

1. Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit 
Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bitimin
den sonraki herhangi bir takvim yılmın sonundan en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ih
barnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

2. Bu durumda Anlaşma: 
a) Portekiz'de: 
(i) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, söz konusu fesih ihbarnamesinde belirtilen tarihi 

takip eden yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ortaya çıkan vergiler için; 
(ii) Diğer vergiler yönünden, sözkonusu fesih ihbarnamesinde belirtilen tarihi takip eden yılın 

Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan mali yılda ortaya çıkan gelirler için 
b) Türkiye'de: 
Söz konusu fesih ihbarnamesinde belirtilen tarihi takip eden yılın Ocak ayınm birinci günü 

veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler açısından; 
hüküm ifade etmeyecektir. 
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 

imzaladılar. 
Türk, Portekiz ve İngiliz dillerinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, 11 Mayıs 

2005 tarihinde, Lizbon'da düzenlenmiştir. Anlaşmanın yorumunda veya uygulamasmda farklılık ol
ması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PORTEKİZ CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

Ali TUYGAN Luİs Campos e CÜNHA 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Devlet ve Maliye Bakanı 
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PROTOKOL 
Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif

te Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının imzalandığı gün, im
zalayan taraflar, aşağıdaki ilave hükümlerin Anlaşmanın aynltnaz bir parçasını oluşturduğu 
hususunda anlaşmaya varmışlardır. 

S.açLMaddıeysJElt 
6 ncı maddeye ilişkin olarak, bu maddede belirtilen hükümlerin, müşterek menkul (kişisel) var

lıklardan elde edilen gelirler ile gayrimenkul varlıklar (mülk)'ın bakım veya işletilmesine yönelik 
faaliyetlerden elde edilen gelirlere de uygulanacağı kabul edilmiştir. 

8 İnci Maddcve Ek 
8 inci maddenin 2 nci fıkrasının amaçlan bakımından, bu fıkra hükümlerinin, bir Âkit Devlet 

mukimi olan bir şirketin, bir konsorsiyum ya da benzeri yapıdaki bir birlikten, sözkonusu konsor
siyum ya da birlikteki hisseleri karşılığında elde ettiği kazançları kapsadığı kabul edilmiştir. 

10 uncu Maddeve Ek 
10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak, "temettü" teriminin, Portekiz yönünden, 

kazanca katılım düzenlemelerine atfedilen kazançları; Türkiye yönünden, yatırım fonu ve yatınm 
ortaklığından elde edilen gelirleri de kapsayacağı kabul edilmiştir. 

12 ncl Maddeve Ek 
12 nci maddenin 3 üncü fıkrasının amaçlan bakımından, "gayrimaddi hak bedeli" terimi ile il

gili olarak, bu hak ya da varlığın kullanımından elde edilen kazancın, bak ya da varlığın verim-
liliği,kullanımı ya da tasarrufuna bağlı olarak elden çıkarılmasından sağlanan kazançtan da kap
sayacağı kabul edilmiştir. 

»ancQ.Maddgye.Elt 
14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin olarak, bir Akit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Dev

lette bu Anlaşmanın 7 nci maddesi bükümlerine göre vergilendirilmeyi seçmesi durumunda, söz
konusu gelir üzerinden bu diğer Devlette stopaj yoluyla alınan vergi, bu Anlaşmanın 7 nci maddesi 
hükümleri uyannca bu gelir üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilir. 

25 inci Maddeve Ek 
25 inci maddenin 2 nci fıkrasına İlişkin olarak, mükellefin, karşılıklı anlaşma sonucunun vergi 

idaresi tarafından kendisine bildirilmesinden sonra, söz konusu karşılıklı anlaşma sonucundan kay
naklanan iadeyi iç mevzuat tarafından öngörülen süre içerisinde istemek zorunda olduğu hususun
da anlaşılmıştır. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda İmzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokol'ü 
imzaladılar. 

Türk, Portekiz ve İngiliz dillerinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, 11 Mayıs 
2005 tarihinde, Lizbon'da düzenlenmiştir. Bu Protokol'ün yorumunda veya uygulamasında farklılık 
olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PORTEKİZ CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

AH TÜYGAN Luis Campos e CÜNHA 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Devlet ve Maliye Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti île Bosna Hersek Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/1103) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir, 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 21/9/2005 

Sayı:B.02.0.KKG.0.l0/I0I-l!68/42S0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5/9/2005 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet 
Özerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

GEREKÇE 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin 

geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu unsurlara ilişkin hareketlerin geliş
tirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz etmektedir. Bu 
amaçla, Türkiye Cumhuriyeti île Bosna Hersek arasında 16 Şubat 2005 tarihinde Saraybosna'da "Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibarıyla ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta, bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştırilmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden bîrinde 
yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce, karşılarına 
çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendir
menin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Bosna Hersekli yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırım
cılar için ise Bosna Hersek'in daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının 
nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine İlişkin ilkeler ve düzenlemeler, 
ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması" 30 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma mad
delerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1- Kapsanan Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Bos
na Hersek) den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2- Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası. Anlaşmanın ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Akit Devlette, 
politik alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uy
gulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir ve servet üzerinden alman vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı belir
tilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi; Bosna Hersek' 
de ise maaş üzerinden alınan vergi, teşebbüslerin kazancı üzerinden alınan vergi, iktisadi ve mesleki 
fâaliyetlerden elde edilen kazanç üzerinden alınan vergi, tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir üzerin
den alman vergi, emlak üzerinden alınan vergi, mülkiyet ve mülkiyet haklanndan elde edilen gelir 
üzerinden alınan vergi, telif hakları, patentler ve teknik yeniliklerden elde edilen gelir üzermden alınan 
vergi, gerçek kişilerin gayrisafı gelirleri üzerinden alınan vergiden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, 
ilgili mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3- Genel Tanımlar 
Bu maddede. Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 

Söz konusu maddede sırasıyla, "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Devlet" "Türkiye", "Bosna 
Hersek", "Politik Alt Bölüm", "Vatandaş", "Kişi", "Şirket", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve "Diğer 
Âkit Devletin Teşebbüsü", "Uluslararası Trafik", "Yetkili Makam" terimlerinin tamım yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamlan taşıdığı Öngörülmekte ve Âkit Devletlerin yürürlükteki vergi mevzuat-
lannda bu terime karşılık gelen anlamın diğer mevzuatlarındakİ anlama göre üstünlük taşıyacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 4- Mukim 

Âkit Devletlerin vergileme yefkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mukim" 
kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin mukimi 
addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1127) 
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Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında aynm yapılmaksızın, Âkit Devlet
lerin iç mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer 
herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukîm" addedilmektedir. Gelir 
Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri. Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni 
ve iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle ver
gi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin etkin yönetim yerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5- işyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde. Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 

2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine Örnekler verilmektedir ki bunlar, 
yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yerin İşyeri oluşturduğu belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kur
ma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin bir işyeri oluşturacağı hükmü yer almaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 ün
cü fıkrada belirtilen ve ise ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleş
tirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayn ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin 
ticari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkan tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüye sahip bir 
acente vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtil
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1127) 
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7 nci fıkrada ise, iki ayn Akit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkuUerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir) da kapsamaktadır. 

Maddenin 1 İnci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fucra, "gayrimenkul varbk" teriminin tanımına ilişkindir. 
3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 

kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkuUerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7- Ticari Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin 
diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesapianmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlete işyerine atfedilen kazancın, teşebbüsün toplam kazancının muh
telif birimle paylaştırılması esasına göre belirlenmesi halinde, bu Âkit Devletin, söz konusu iş
yerinin vergilendirilebilir kazancını bu paylaştırma yöntemine göre belirleyebileceğini ancak, pay
laştırma yöntemine göre bulunan sonucun bu maddede belirtilen prensiplere uygun olacağını belirt
mektedir. 

5 inci fıkra, teşebbüs adına sadece mal veya ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

6 nci fıkra, bu işyerine atfedilebilen kazancın geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntem
le belirleneceğine İlişkindir. 

7 nci fıkra, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarım da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8- Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden gemi, 

uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği gelirlerin yalnızca teşebbüsün etkin 
yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1127) 
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2 nci fıkrada, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde 
edilen kazançların yanı sıra, anzi olarak konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasından elde 
edilecek kazançların da bu madde de kapsanacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezi geminin üzerindeyse, bu teşeb
büsün geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Âkit Devlette, eğer geminin kayıtlı olduğu böyle bir 
liman yoksa, gemiyi işletenin mukim olduğu Âkit Devlette yerleşik olduğu hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası işletilen bîr acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 9- Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticari ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hak
kım vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 16- Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesmdeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğim Öngörmektedir. 
2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 

Devlette de vergilendirilebileceğini Öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen 
temettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 25 
oranında iştirak eden şirketler için % 5, diğer bütün durumlarda % 15'ini aşamayacaktır. 

Ayrıca fıkrada, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının bu sınırlandırmanın uygulama şeklim 
karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri ve bu fıkranın temettülerin ödendiği kazançlar bakımın
dan şirket vergilenmesine etki etmeyeceği de belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fikrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticari Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği ön
görülmektedir. 

5 İnci fıkrada, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla ser
best meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 ve 2 nci fikra hükümleri çerçevesinde vergilendiril
meyeceği Öngörülmektedir. Bu durumda, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek 
kazancına ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlerin, ken
disinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağım öngörmektedir. 
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Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak, bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada aynca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine Ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile Ödenen temettüler arasında önemli bir bağ bulunması hallerinin 
kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11- Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafi tutan üzerinden azami % 10 ver
gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. Aynca fıkrada, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının bu 
sınırlandırmanın uygulama seklini karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri belirtilmektedir. , 

3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Bosna Hersek Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ile Bosna Hersek Merkez Bankasına veya Türk Exîmbank'a ödenen faizlerin karşılık
lı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 

5 inci fıkra, diğer Devlette bir İşyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit bir yer vasıtasıyla 
serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması halinde, söz konusu faizin bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişirin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 
üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesini öngörmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi, bu 
Devletin bir mukimi tarafından ödenen faizin mukim olunan Devlette elde edildiği kabul edilecek
tir. Ancak, faiz ödeyen kişinin bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle 
bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda faizin bu işyerinin veya sabit yerin 
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında Özel ilişki bulunan faiz Ödeyici ile faiz leh-
dan veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin ol
madığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya 
konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bir faiz 
olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mev
zuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12- Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 

kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 

2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10"u aşmayacak 
şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. Ayrıca fıkrada, Âkit Devletlerin yetkili makamlannm bu 
sınırlandırmanın uygulama şeklini karşılıklı anlaşma yolu ile belirleyecekleri belirtilmektedir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
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4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin in
dirimli vergi oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 ncı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13- Sermaye Değer Artış Kazançları 

1 inci fıkrada, 6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkan İmasından doğan 
kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan 
sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançların, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları ile bunların 
işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, yalnızca teşeb
büsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazançların bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 14- Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin I inci fıkrasında, serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyet
lerden elde edilen kazançların, kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hük
me bağlanmıştır. Bununla beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu diğer 
Devlette ilgili mali yıl içinde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan faaliyet icrasından elde 
ettiği kazancın kaynak Devlette de vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15- Bağındı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 

Buna göre, hizmetin diğer Devlette İfa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer 
Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. 
Ancak söz konusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18,19,20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen hüküm
leri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, müdürlere yapılan ödemeler, emek
liler, kamu görevlileri, öğrenciler, profesör ve öğretmenler 15 inci maddeye göre değil, kendileriy
le ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, iş
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 
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3 üncü fıkrada, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet 
mukiminin diğer Devlette işyeri oluşturmayan 12 aylık sfire içinde bir inşaat şantiyesi, yapım, mon
taj, kurma projesi veya bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri ile bağlantılı olarak ifa edilen hizmetler 
veya uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelirlerin, mukim olunan Âkit Devlette vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

Madde 16- Müdürlere Yapdan ödemeler 

Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 
üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri Ödemelerin, bu diğer Devlette vergilen-
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17- Sanatçı ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan ile ilgili şahsi 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyefleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğim hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetleri 
ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla İlgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin İcra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, bu maddedeki fıkranın hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan 
sanatçı veya sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetlerden elde ettiği gelirin, bu 
faaliyetlerin her iki Devletçe de onaylanan kültürel ve sportif değişim programı çerçevesinde İcra edil
mesi halinde, sanatçı ve sporcunun mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 18- Emekli Maaşları 

Maddede, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş hizmetleri karşılığında ödenen emekli maaşları ve 
benzeri ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 19- Kamu Görevi 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi 

tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından 
yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ödemelerin, yalnızca Ödemeyi yapan Devlette vergilen
dirileceği öngörülmektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Dev
letin bir mukimi olduğunda, bu kişinin aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca 
hizmet sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler, 
yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında, bu Devlet, politik alt bölüm veya idare tarafından oluşturulan fonlardan ödenen emek
li maaşlarının bu Devlette vergilendirilebileceği, bununla beraber gerçek kişinin bu Devletin bir 
mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşının yalnızca diğer Âkit Devlette ver
gilendirileceği öngörülmektedir. 
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3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün 
değil, 15,16,17 ve İS inci madde hükümlerinin geçerli olacağı Öngörülmektedir. 

Madde 20- Öğrenciler 

1 inci fıkrada, Öğrenci veya stajyerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette 
yararlanacakları vergi istisnasının sınırlan hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci veya stajyer
ler yalnızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları Devletin 
dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri veya staj yaptıklan Âkit 
Devlette vergiye tabi tutulmayacakları hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, diğer Âkit Devletin mukimlerinin yararlandıktan vergi muafiyeti, istisna veya 
indirim hakkının 1 inci fıkrada bahsedilen öğrenci ve stajyerleri için de geçerli olacağı öngörül
müştür. 

Madde 21- Profesör ve Öğretmenler 
1 inci fıkrada, öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan bir süre içinde diğer Devlette 

yalnızca kamu yararına yapmış olduklan Öğretim veya araştırma karşılığında bu diğer Devlet 
dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin, bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağ
lanmıştır. 

2 nci fıkrada, 1 inci fıkra hükümlerinin, yalnızca kamu menfaatine yönelik olması halinde uy
gulanacağı belirtilmekledir. 

Madde 22- Diğer Gelirler 

1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve bu An
laşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, gelir lehdarının diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve elde 
edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumunda, elde edilen 
gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara İlişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 23- Servet 
Türkiye'de şu anda yürürlükte olan bir servet vergisi olmamasına rağmen, bu maddenin Anlaş

mada yer almasının nedeni, ileride servet vergisinin kabulü faalinde Anlaşmanın bu vergilere de uy
gulanmasını sağlamaktır. 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan ve gayrimenkul varlık
lardan oluşan servetini vergileme hakkı, bu diğer Âkit Devlete ait olduğu belirtilmektedir. 

2 nci fikra, bir işyerine veya sabit yere ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. Fık
raya göre, bir işyerine veya sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servetin vergileme hakkı, bu 
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlete bırakılmaktadır. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtaları ile söz konusu 
nakil vasıtalarının işletilmesi ile ilgili menkul varlıklardan oluşan servetin teşebbüsün etkin yönetim 
merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu Devlet
te vergilendirileceğini öngörmektedir. 
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Madde M- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde 
etmesi veya servete sahip olması durumunda, söz konusu gelirler için diğer Devlette ödenen vergi, 
bu mukimin ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergisinden mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, 
mahsuptan önce ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Bir Âkit Devlet mukimi tarafından, Anlaşmaya uygun olarak, o Devlette vergiden muaf edilen 
bir gelir elde edilmesi veya servete sahip olunması halinde, mukimin geriye kalan geliri ve ser
vetinin vergisi hesaplanırken, muaf edilen gelir ve servetin de dikkate alınabileceği belirtilmektedir. 

2 nci fıkrada, diğer Devlette alınan verginin, diğer Devlette ekonomik kalkınmayı hızlandır
maya yönelik teşvik tedbirleri dolayısıyla alınmayan veya düşük oranlarda alınan vergileri de kap
sayacağı ve bu Devlette ödenmeyen verginin mukim olunan Devlette ödenmiş gibi mahsubuna im
kan verilmektedir. Bu fıkra hükümlerinin, Anlaşmalım yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 yıllık bir 
dönem için uygulanacağı, söz konusu sürenin Âkit Devletlerin yetkili makamlarınca karşılıklı an
laşmayla uzatılabileceği Öngörülmüştür. 

Madde 25- Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarına, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaktan hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları ve Akit 
Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıktan şahsi indirimler ile vergi ve matrah indirimlerini, diğer 
Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları Öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesi, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 nci mad
desinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşeb
büsünün vergiye tabi kazancı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine uy
guladığı faiz, gayrimaddi hak bedeli Ödemesi ile diğer ödemelerin. Ödemeler sanki ilk bahsedilen 
Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde, bir Âkit 
Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devletin bir mukimine olan borcu da, bu teşebbüsün vergilen-
dirilebilir servetinin belirlenmesinde sözleşme ilk bahsedilen Devletin mukimiyie yapılmış gibi in
dirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bîr Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada bu madde bükümlerinin anlaşmanın kavradığı vergilere uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 26- Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem

lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 
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1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde. Anlaşma hüküm
lerine aykırı bir vergilendirmeyi doğuran işleme ilişkin ilk bildirimden itibaren üç yıl içerisinde 
vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi 
tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise. Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer 
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 27- Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller
de yakm işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
lan ele alınmıştır. 

Madde 28- Diplomat Hiîviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 

Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 
hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 29 • Yürürlüğe Girme 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 

ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, onay bildirimlerinin sonuncunun alındığı tarihte 
yürürlüğe girecek olup, hükümleri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden Ocak ayının 1 inci 
günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 30- Yürürlükten Kalkma 
Maddede, Anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devletlerden 

her birinin Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı yıllık bir süreden sonraki herhangi bir 
takvim yılının bitiminden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi vermek suretiyle, Anlaşmayı fes
hedebileceği ve fesih halinin, ihbarnamenin verildiği yılı izleyen Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler yönünden hüküm ifade etmeyeceği 
açıklanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/1103 21 Mart 2006 
Karar No.; 144 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 21/9/2005 tarihinde Türkiye 
Bflyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 4/10/2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Tür
kiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", 
Komisyonumuzun 1673/2006 tarihli 33 üncü toplantısında Dışişleri ile Maliye Bakanlıkları temsil
cilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz ile Bosna Hersek arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergiler alanında ön
görülen işbirliğine hukuki zemin teşkil etmek üzere 16 Şubat 2005 tarihinde Saraybosna'da Tür
kiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmıştır. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
• Taraf ülkelerde Anlaşmanın kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 
- Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 
- Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartlan, 
- Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 
• Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, 

- Anlaşmanın Türkiye ile Bosna Hersek arasında gelir ve servet üzerinden alman vergilerde 
çifte vergilendirmeyi önlemeyi öngören bir tip anlaşma olduğu, 

- Anlaşma ile bir ülke mukiminin bu ülkede herhangi bir kaynaktan gelir elde etmesi durumun
da hem mukim olduğu ülkede hem de vatandaşı olduğu başka bir ülkede vergilendirilmesinin ön
lenmesinin amaçlandığı, 

• Bosna Hersek ile 2005 yılı itibariyle 150 milyon Dolar dış ticaret hacmimizin bulunduğu, 
- Bosna Hersekte ülkemiz sermayeli, kayıtlı 50 şirket bulunduğu ve bunlardan 30 şirketin faal 

olarak çalıştığı, 
- Bosna Hersek'e toplam 80 milyon Avro Türk sermayeli yatırım yapıldığı, 
şeklindeki hükümet temsilcilerinin açıklamalarım takiben Komisyon üyelerimiz tarafından; 
- Ülkemiz tarafından imzalanan ikili anlaşmaların İngilizce dışında Türkçe ve diğer ülke dilin

de de hazırlanması ve her üç metnin de asıl metin olarak imzalanması gerektiği, 
- Anlaşmaları hazırlayan kurumların, ikili anlaşmalarda Türkçe dilinde de asıl nüshaların düzen

lemesi ve imzalaması hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin Komisyon tarafından beklendiği, 

ifade edilmiştir. 
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Tasannm tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannuı 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Muzaffer Gü/yurt 

Erzurum 

Üye 
Onur öymen 

İstanbul 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

V.HaşbnOrai 
Denizli 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 

Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 
Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Nihat Eri 
Mardin 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA 
HERSEK ARASINDA GELİR VE SERVET 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1.- 16 Şubat 2005 tarihinde 
Saraybosna 'da imzalanan "Türkiye Cum
huriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme Anlaşmasının onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA 
HERSEK ARASINDA GELİR VE SERVET 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇlFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasannm 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.-Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakam 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakam 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A.Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tanm ve KÖyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakam 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakam V. 
M. V. Gönül 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

BOSNA HERSEK 
ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

BOSNA HERSEK 
Gelir ve servet Özerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir anlaşma 

yapmak isteğiyle, 
Aşağıdaki seklide anlaşmışlardır: 

Madde 1 
KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 
1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri 

ya da mahalli idareleri tarafından gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 

teşebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarları üzerine uygulanan vergiler ve 
bunun yanı sıra sennaye değer artış kazançlanna uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam 
gelir, toplam servet veya gelirin ya da servetin unsurlan üzerinden alınan tüm vergiler, gelir ve ser
vetten alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Türkiye'de: 
i) gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 
b) Bosna Hersek'te: 
i) maaş üzerinden alınan vergi; 
ii) teşebbüslerin kazancı üzerinden alınan vergi; 
iii) iktisadi ve mesleki faaliyetlerden elde edilen kazanç üzerinden alınan vergi; 

iv) tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir üzerinden alınan vergi; 
v) mülk üzerinden alınan vergi; 
vi) mülkiyet ve mülkiyet haklarından elde edilen gelir üzerinden alman vergi; 
vii) telif haklan, patentler ve teknik yeniliklerden elde edilen gelir üzerinden alınan vergi; 
viii) gerçek kişilerin gayrisafi gelirleri üzerinden alınan vergi; 
(Bundan böyle "Bosna Hersek vergisi" olarak bahsedilecektir). 
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4. Anlaşma aynı zamanda. Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 
veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında yapılan 
önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 
a) "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya Bos

na Hersek anlamına gelir; 

b) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin egemenlik alanını, karasularını, bunun yanı sıra uluslararası 
hukuka uygun olarak doğal kaynaklatın aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi 
veya egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder, 

c) "Bosna Hersek" terimi, Bosna Hersek'in egemenlik alanını, karasularım, bunun yanı sıra 
uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynaklann aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla 
yargı yetkisi veya egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder, 

d) "Politik alt bölüm" terimi, Bosna Hersek yönünden, Bosna Hersek Federasyonunu, Repub-
lika Srpska'yı ve Brcko bölgesini ifade eder, 

e) Bir Âkit Devlet bakımından "vatandaş" terimi: 

i) O Âkit Devletin milliyetine veya vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) O Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, or
taklığı veya demeği 

ifade eder; 
f) "Kişi" terimi bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 

kapsar; 
g) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 

herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 
Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen 
bir teşebbüs anlamına gelir, 

i) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devlet sınırlan içinde gerçekleştirilen gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Âkit Devlette etkin yönetim mer
kezine sahip bir teşebbüs tarafından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan her tür
lü taşımacılığı irade eder, 

j) "Yetkili makam" terimi: 

(i) Türkiye'de: Maliye Bakanı'nı veya yetkili temsilcisini; 

(ii) Bosna Hersek'te: Maliye ve Hazine Bakanlığı'nı veya yetkili temsilcisini 
ifade eder. 

2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 
Anlaşmada tanımlanmamı; herhangi bir terim, metin aksini Öngörmedikçe, Anlaşmanın uy-
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gulanacağı vergiler bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında Öngörülen anlamı taşıyacak ve 
bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu 
terime verilen anlama göre üstünlük taşryacaktır. 

Madde 4 
MUKÎM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "Bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, 
ikametgah, kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle 
mükellefiyet altına giren kişi anlamına getir. Bununla birlikte bu terim, yalnızca o Devletteki kay
naklardan elde edilen gelir veya o Devletteki servet nedeniyle orada vergiye tabi tutulan herhangi 
bir kişiyi kapsamaz. 

2. I inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlettin de mukimi olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yalnız
ca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yatan olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati 
menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böy
le bîr ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her İki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit Devletin de 
mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "işyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 

a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 

c) Büro; 
d) Fabrika; 

e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 

diğer herhangi bir yer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1127) 



- 1 8 — 

3.12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri bir işyeri oluşturur. 

4. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Tesislerin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teşhiri veya tes
limi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy
la elde tutulması; 

e) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 

f) tşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçım bir 
arada yürütmek için elde tutulması; ancak, ise ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada 
yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -bu mad
denin 6 ncı fıkrasının uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette, bir 
teşebbüs adına hareket eder ve bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup, bu yet
kisini mutaden kullanırsa, bu kişinin faliyetleri, bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen ve işe İliş
kin sabit bir yerden yapılması durumunda bu fıkra hükümlerine göre bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu Devlette, söz konusu kişinin teşeb
büs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

6. Bir teşebbüs, bir Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden 
bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla 
yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirileni ir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır.Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araclan ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin haklan, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynaklatın işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacaktır. Gemiler, uçaklar ve kara nakil 
vasıtaları gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 
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3.1 inci fıkra bükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul 
varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul var
lıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları yalnız
ca işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bu maddenin 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit 
Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de 
bu işyerine atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyet
lerde bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen 
bağımsız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. Bir Âkit Devlette, bir işyerine atfedilebilir kazancın, teşebbüs toplam kazancının muhtelif 
birimlere paylaştırılması esasına göre belirlenmesi mutad olduğu takdirde, bu maddenin 2 nci fık
rasında öngörülen hiçbir hüküm, bu Âkit Devletin, vergilendirilebilir kazancı mutaden uyguladığı 
böyle bir paylaştırma yöntemi ile belirlemesine engel olmayacaktır. Bununla beraber, uygulanacak 
paylaştırma yöntemi öyle olacaktır ki, sonuç bu maddede belirlenen prensiplere uygun olacaktır. 

5. işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektîr. 

6. Bu maddenin bundan önceki fıkralarının amaçları bakımından, bir işyerine atfedilen kazanç, 
aksine makul ve geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntemle belirlenecektir. 

7. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde edilen kazanç
lar, yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu maddenin amaçlan bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uy
gulanacağı kazançlara bağlı olarak arızi şekilde elde edilmesi koşulu ile konteynerlerin kullanımın
dan veya kiralanmasından elde edilen kazançları da kapsayacaktır. 

3. Bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezi geminin bordası ise, bu teşebbüsün, 
geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Âkit Devlette, eğer geminin kayıtlı olduğu böyle bir 
liman yoksa, gemiyi işletenin mukim olduğu Âkit Devlette yerleşik olduğu kabul edilecektir. 
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4. I inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası İş
letilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 
1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 

yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında; veya 
b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev

let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 
ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan 

koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması 
gereken, fakat oluşan veya oluşturulan koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göster
meyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilİr. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devlerin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda ilk 
bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde 
tutularak sonradan İlk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç ol
ması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç 
üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makam
ları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine Ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilİr. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin 
mukim olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilİr; ancak, temet-
tünün gerçek lehdan diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan 
aşmayacaktır: 

a) Gerçek lehdar, temettü Ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini 
elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafı temettü tutarıma yüzde 15 i. 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamaların uygulama yöntemini karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. 

Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini et
kilemeyecektir. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklanndan, madencilik hisselerinden, kumcu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp 
kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim 
olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı 
muameleyi gören diğer şirket haklanndan elde edilen gelirleri ve Türkiye yönünden, aynı zamanda 
yatınm fonu ve yatırını ortaklığından elde edilen gelirleri de irade eder. 
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4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bîr Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden işyerinin 
bulunduğu Âkit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu 
temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 
2 nci Akra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 
Sacü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir 
şirket, diğer Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet temettülerin kendi 
mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde edilmesi İle bu diğer Devlette bulunan bîr işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere, bu şirket tarafından 
Ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi atamaz. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin 
dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temet
tülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç 
veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu Kuz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak 
vergi faizin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın uygulama yöntemim karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. 

3. 2 nci Akra hükümlerine bakılmaksızın, Hükümet kredilerinden kaynaklanan faiz; 

a) Türkiye'de doğar ve Bosna Hersek Hükümetine veya Bosna Hersek Merkez Bankası'na 
ödenirse Türkiye'de vergiden muaf tutulacaktır; 

b) Bosna Hersek'te doğar ve Türkiye Hükümetine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 
veya Türk Eximbank'a ödenirse Bosna Hersek'te vergiden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 
kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve Özellikle, kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler İle söz konusu menkul kıy
met, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü maddesi hüküm
leri uygulanacaktır. 
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6. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, mahalli idaresi veya bu Devletin bir 
mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz 
Ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasm, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden 
olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri 
veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, İşyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, Ödeyici ile faizin gerçek lehdan arasında veya her 
ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ile faizin gerçek lehdarı arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yal
nızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın 
diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bİr Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan 
diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi 
tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın uygulama yöntemim karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirleyeceklerdir. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema Cimleri ile radyo veya 
televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilim
sel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli for
mül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya 
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan her türlü ödemeyi İfade eder. 

4. Bir Âkit Devletin mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu 
diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu 
bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu İşyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 
bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, bu 
Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, mahalli idaresi veya bu Devletin bir 
mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin mukimi olsun veya ol
masm, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan yükümlülük ile bağlantdı bir 
işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak beden' bu işyerinden veya sabit yerden 
kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Dev
lette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan 
özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda Ödeyici ile gerçek lehdar arasında 
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kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uy
gulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, 
her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul varhklann elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bîr Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varhklann veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek 
faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varhklann elden çıkarılmasından 
doğan kazanç, bu İşyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasın
dan doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya söz konusu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtalarının İşletilmesiyle ilgili menkul varhklann elden çıkan İmasından sağ
lanan kazançlar, yalnızca teşebbüsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilen
dirilecektir. 

4. Bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fikralannda be I inilenlerin dışmda kalan varhklann elden 
çıkarılmasından sağlanan kazanç, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilen
dirilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir, ancak; 

af Eğer bu kişi, diğer Âkit Devlette faaliyetlerini sürekli olarak icra edebileceği sabit bir yere 
sahipse, bu dununda, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir bu diğer Âkit Devlette ver
gilendirilebilir, veya 

b) Eğer kişi, diğer Âkit Devlette ilgili mali yıl içinde bir veya birkaç dönemde toplam 183 gün 
veya daha fazla kalırsa, bu durumda, diğer Âkit Devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek hizmetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorlann, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. Bu Anlaşmanın 16, 18,19, 20 ve 21 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit 
Devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet 
diğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlet
te ifa edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer 
Âkit Devlette İfa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 
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a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 
oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü asmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden kaynaklanmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimtnce elde 

edilen gelir, söz konusu gelirin; 
a) Diğer Devlette işyeri oluşturmayan 12 aylık süre içinde bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj 

veya kurma projesi ya da bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri ile bağlantılı olarak ifa edilen hizmetler, 
b) Uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen hizmetler 
dolayısıyla Ödenmesi halinde bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri Ödemeler, bu diğer Devlette vergi lendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı veya bir müzisyen gibi bir sanatçının veya bir sporcunun 
diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Âkit Devlet
te vergi lendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, söz konusu gelir, bu kişi bir Âkit Devletin 
mukimi olsun ya da olmasın 7,14, ve İS inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanat
çı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bu maddedeki fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan bir sanat
çı veya sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetlerden elde ettiği gelir, söz konusu 
faaliyetlerin her iki Âkit Devletçe de onaylanan kültürel veya sportif değişim programı çerçevesin
de icra edilmesi halinde, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

Bu Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaştan ve diğer benzeri gelirler, 
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 19 
KAMU GÖREVİ 

1. a) Bir Âkit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi 
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından sağlanan ve emek
li maaşı dışında kalan ücret, maaş, ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
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b) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi o devletin bir 
mukimi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette 
vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin: 

i) bu Devletin vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 
2. a) Bir Âkit DevletİT) kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tararından veya 

bunlarca oluşturulan fonlardan, bu Devlete, alt bölüme veya mahalli idareye yapılan hizmetler kar
şılığında bir gerçek kişiye Ödenen emekli maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halin
de, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından yürütülen 
ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile 
emekli maaşlarına 15,16,17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya 
Stajyerin, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masrafları için bu Devletin dışındaki kaynaklardan 
yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Bağışlar, burslar ve bu maddenin 1 inci fıkrasında kapsanmayan çalışmalardan elde edilen 
ödemeler açısından, 1 inci fıkrada bahsedilen bir öğrenci veya stajyer ayrıca, öğrenim veya mesleki 
eğitimleri süresince, ziyaret ettikleri Âkit Devletin mukimleri için geçerli olan vergilere ilişkin ay
nı muafiyet, istisna veya indirimlere de hak kazanacaktır. 

Madde 21 
PROFESÖRLER VE ÖĞRETMENLER 

1. Bir Âkit Devleti, bu Devletteki bir üniversite, yüksekokul, okul veya diğer genel kabul gör
müş eğitim kurumlarında Öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla ziyaret eden ve bu 
ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin, bu 
Devlete söz konusu amaç için ilk ziyaret tarihinden itibaren iki yılı aşmayan bir süre içinde, söz 
konusu öğretim veya araştırma karşılığında bu Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler 
ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

2. Kamu menfaati için değil de, özellikle belirli kişi ya da kişilerin menfaatlerine yönelik 
olarak yürütülen araştırma karşılığında elde edilen gelirlere bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri 
uygulanmayacaktır. 

Madde 22 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2.6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan söz konusu gelirin lehdarı, diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
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meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunmakta ise, bu gelire I inci Akra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, 
olayına göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 23 
SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın 6 ncı maddesinde bahsedilen gayrimenkul var
lıklardan oluşan ve diğer Âkit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin aktifine dahil 
menkul varlıklardan veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti 
icra etmek üzere kullanabileceği sabit bir yere ait menkul varlıklardan oluşan servet, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları ile söz konusu gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtalarının işletilmesi ile ilgili menkul varlıklardan oluşan servet, yalnızca teşeb
büsün etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. Bir Akit Devlet mukiminin diğer bütün servet unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Madde 24 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette ver

gilendin lebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, ilk bahsedilen Devlet; 

(İ) bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette gelir üzerinden ödediği vergiye 
eşit bir tutarın, 

(ii) bu mukimin servetine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği servet vergisine eşit bir 
tutarın 

mahsubuna müsaade edecektir. 
Bununla birlikte söz konusu mahsup, her iki durumda da, diğer Devlette vergilendin lebilen 

gelir veya servete atfedîlebilen, mahsuptan önce hesaplanan miktan aşmayacaktır. 
Bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen gelir ya 

da sahip olunan servet bu Devlette vergiden muaf tutulursa, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan 
gelirinin veya servetinin vergisini hesaplarken, muaf tutulan geliri ya da serveti de dikkate alabilir. 

2. Bir Âkit Devletteki mahsubun amaçlan bakımından, diğer Âkit Devlette ödenen verginin, diğer 
Devlette ödenecek olan, ancak bu Devletteki ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla düzenlenmiş 
vergi teşviklerine ilişkin yasal hükümler gereğince indirilen veya hiç alınmayan vergileri de kapsayacağı 
kabul edilmiştir. Bu fıkra hükümleri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 yıllık bir dönem 
için uygulanacaktır. Bu süre, yetkili makamlar arasındaki karşılıklı anlaşmayla uzatılabilir. 

Madde 25 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin aynı koşullardaki 
vatandaşlarının, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıktan veya kalabilecekleri ver
gilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden, değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2.10 uncu maddenin 4 üncü' fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer 
Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüs-
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lerine göre daha az lehe bîr vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bu hüküm, bir Âkit Devletin ken
di mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısryla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah in
dirimlerini diğer Âkit Devletin mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın 9 uncu maddesi, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddesinin 6 acı 
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet tesebbüsOnce diğer 
Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün ver-
gilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, söz konusu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Dev
letin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilecektir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer 
Âkit Devletin bir mukimine olan borçlan, bu teşebbüsün vergilendirilebilir servetinin belirlenmesin
de, sözleşmeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin mukimiyle yapılmış gibi indirilebilecektir. 

4. Bir Akit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya sermayesi kontrol edilen 
teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya 
olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye 
veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu madde hükümleri, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde bahsedilen vergilere uygulanacaktır. 
Madde 26 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her İkisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma 
hükümlerine uygun olmayan bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devlet
lerin iç mevzuatlarında Öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı mukimi olduğu Âkit 
Devletin yetkili makamına veya durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı 
olduğu Akit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine ay
kırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, 
bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıy-
la karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecekttr. Anlaşmaya varılan her husus. Âkit Devletlerin iç mev-
zuatlarındaki zaman sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın uygulanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan ber türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşma yoluyla çözmek için gayret gös
tereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan 
çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için 
sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlarının 
temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 27 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergilerle il
gili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bil
gi değişimi, bu Anlaşmanın 1 inci ve 2 nci maddeleriyle sınırlı değildir. Bir Âkit Devlet tarafından 
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alman her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli 
tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya 
da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli 
makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yal
nızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mah
keme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak idari 

önlemler alma; 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sun veya ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 28 
DİPLOMAT HÜVtYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARİ 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetİndeki memurların veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya Özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında ön
görülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bil
dirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri. Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği yılı takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme 
dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade edecektir. 

Madde 30 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Dev
letlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı yıllık bir süreden sonraki her
hangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi ver
mek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih İhbarnamesinin verildiği yılı 
takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin 
vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYlDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 
imzaladılar. 

İngiliz dilindeki nüshalarda, 16 Şubat 2005 tarihinde, Saraybosna'da düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BOSNA HERSEK 
ADINA ADINA 
(İmza) (İmza) 
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TBMM (S. Sayısı: 1126) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergüerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) 

Not: Tasan; Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştin 

TC. 
Başbakanlık 12/8/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.O.KKG.0.10/101-II60/3798 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25/7/2005 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devletî Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Atanan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında sermaye, teknoloji ve hiz
met hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu unsurlara 
ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde çitle vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü 
önem arz etmektedir. Bu amaçla, 25 Arahk 2001 tarihinde Ankara'da 'Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin {çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibarıyla ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu 
mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştın İmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde 
yatınm yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Katarlı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırım
cılar için ise Katar'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Ayrıca Anlaşmada, kapsama alınan vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçak
çılığının önlenmesine ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzen
lemeler belirlenmektedir. J 



ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması" 29 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma 
maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1.- Kişilere İlişkin Kapsam 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve 
Katar)den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2.- Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıldığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, 
politik alt bölümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını 
belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; Katar Devleti'nde ise gelir üzerinden alman ver
gilerden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, 
ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3.- Genel Tanımlar 
Bu maddede. Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 

Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Katar Devleti", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit 
Devlet", "Kişi", "Şirket", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve "Diğer Âkit Devletin 
Teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzuat
larında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşma'da boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4.- Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya 

"mukim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçlan bakımından; bu Devlet, herhangi bir politik alt bölüm veya mahalli idare de dahil olmak 
üzere ev, ikametgah, kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter 
nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz 
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Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri. Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni veya iş merkezi Tür
kiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza 
tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin I inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin etkin yönetim yerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5.- İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazanan bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

6 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 

2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; 
yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer ile 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat 
şantiyesi, yapım veya kurma projesidir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 ün
cü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getir
meyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştir
diği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayn maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin 
ticari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine İmkan tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkrada, bir teşebbüsün bir Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtilmektedir. 

6 nci fıkrada ise, iki ayn Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri İçin bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6.- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu da kapsamaktadır. 
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Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarnn veya ormancılıktan 
ekle edilen gelir dahil) vergileme hakkı, öncelikle gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete verilmektedir. 

2 tıci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire I inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra bükümlerinin, serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kul
lanılan gayrimenkullerden elde edilen gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7.- Ticari Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, sözkonusu İşyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkcz ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra ise, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8.- Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına 
giren türden gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği gelirlerin yalnızca 
teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini Öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, Anlaşmanın 1 inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın. Katar Devleti yönünden 
uçak teriminin, Katar Devletinin hissesi bulunduğu sürece Körfez Hava Yollan şirketini ifade ettiği 
belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların 
yanısıra, arızi olarak konteynerlenn kullanımından veya kiralanmasından elde edilecek kazançlann 
da bu maddede kapsanacağı öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya ulus
lararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 9.- Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark-
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lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasmda 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kım vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.-Temettüler 
1 inci fıkra, temeîtülerin vergilendirilmesincteki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettUyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergi lendirilebileceğinİ öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen 
temettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 25 
oranında iştirak eden şirketler için % 10, diğer bütün durumlarda % 15"i aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik
ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği Ön
görülmektedir. Bu fıkra. Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı bendiyle 
paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkrada ise, temettü lehdarının, temettüyü Ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı ön
görülmektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek kazancına iliş
kin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11.-Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel İlkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver
gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafî tutan üzerinden azami %10 ver
gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin Hükümeti, politik ah bölümü 
veya mahalli idaresi ve Merkez Bankasınca elde edilen faizlerin bu Devlette vergiden istisna 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, faizin gerçek lehdarı tarafından diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 

veya sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu 
işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde, sözkonusu faizin bu maddenin 1 inci 
ve 2 nci fıkra hükümleri çerçevesinde değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek 
faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirileceğini öngörmektedir. 

6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağım hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya o Dev-
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letin mukimi tarafından ödenen faizin, mukim olunan Âkit Devlette elde edildiği kabul edilecektir. 
Ancak, faiz ödeyen kişinin bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağ
lantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda faizin bu işyerinin veya sabit yerin 
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyen kişi ile faiz 
lehdan veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bîr 
faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç 
mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12.- Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan 

kişinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 

2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 
şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 

3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedeli gerçek lehdan tarafından bu 
gelirin diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilmesi halinde, bu gay
rimaddi hak bedellerinin indirimli vergi oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya ser
best meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda ise, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13- Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan 
sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançların, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsüne* uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara 
nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen 
kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim bulunduğu 
Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fikrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıklarla satışından doğan 
kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceği öngörülmek
tedir. Ancak, diğer Âkit DevleHe elde edilen sermaye değer artış kazançlannın iktisap tarihinden itibaren 
bir yıl içinde elden çıkarılması halinde gelir, elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14.- Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlannın, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber bu kişinin, diğer Âkit Dev-
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lette bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi durumunda, sabit yerden 
elde edilen kazançların, kaynak Devlette de vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15.- Bağımlı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Buna 

göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Akit Devlet mukimmce elde edilen maaş, üc
ret ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa 
edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu 
kural, bu Anlaşmanın 16,18,19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde et
kilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmenler ve 
öğrenciler 1S inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet 
mukiminin bu Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönem
de bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Dev
letin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödemenin, iş
verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet 
mukiminin diğer Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya 
kara nakil vasıtasında ifa ettiği hizmetleri dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri gelir
lerinin bu diğer Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 16.- Müdürlere Yapılan ödemeler 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Âkit Devlette ver-
gilendirilebileceği bükme bağlanmıştır. 

Madde 17.- Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan ile ilgili şah

si faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerinin, bu faaliyetleri icra ettikleri 
diğer Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek 
faaliyetleri ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve 
sporcular açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra, organizatörlerle ilgili olup sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılacağını öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alın
mayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önem
li ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirin, fâaliyetin icra edildiği 
Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 
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Madde İS.-Emekli Maaşları 

Madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaştan ve benzeri ödemelerin bunları 
elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. 

Madde 19.-Kamu Görevi 

1 inci fıkrada, emekli maaşları da dahil olmak Üzere kamu hizmeti karşılığında yapılan 
ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 
15, 16,17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20.- Öğrenciler 

Maddede, öğrenci veya stajyerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette yarar
lanacakları vergi istisnasının sınırlan hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyerler yalnızca 
geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan ve butunduklan Devletin dışındaki kaynak
lardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tâbi tutulmayacaklardır. 

Madde 21.-Diğer Gelirler 

Maddede, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş
manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim 
olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22.- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 

1 inci fikrada, bir Âkit Devlet mukiminin, bu madde hükümleri çerçevesinde diğer Âkit Devlette 
vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesap
lanan vergiden, diğer Devlette ödediği vergiyi mahsup edebileceği; ancak bu mahsubun, mahsuptan ön
ce bu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşmayacağı belirtilmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin, mukim olduğu Devletteki gelirlerinin vergisi hesap
lanırken, diğer Devlette istisna edilen gelirinin de dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 23.- Aynm Yapılmaması 

Maddenin I inci (Ücrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 
aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tâbi tutulmayacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin bu 
diğer Devletin aynı faaliyetlerini yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bîr vergilemeye tâbi tutul
mayacakları belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, aynm yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise. Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsî indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmektedir. 
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Madde 24.- Karşılıklı Arılaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, t3raf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem
lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usul
leriyle bağlı kalmaksızın, mukim okluğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. Ancak bu 
kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde. Âkit Devletlerin mevzuatların
da Öngörülen süre içerisinde vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25.- Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller
de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi 
değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınır
lan ele alınmıştır. 

Madde 26.- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 

Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler 
hukukunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalık
larının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27.- Meniâatlerin Sınırlandırılması 

Bu madde, Anlaşma hükümlerinin kötüye kullanılmasın] önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Mad
dede, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının. Anlaşmanın amaçlarının kötüye kullanıldığına ilişkin 
koşullann oluştuğu konusunda görüş birliğine varmalan halinde, herhangi bir kişi veya işlemin, Anlaş
manın sağladığı menfaatlerden yararlanmasını karşılıklı anlaşma ile reddedebilecekleri belirtilmiştir. 

Madde 28.- Yürürlüğe Girme 

Maddede, Anlaşmanın, Âkit Devletlerden her birinin. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç 
mevzuatlarında gerekli olan işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu bil
dirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesini izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme 
dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade edeceği belirtilmektedir. 

Madde 29.- Yürürlükten Kalkma 

Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 
açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 17/3/2006 

Esas No.: 1/1093 
KararNo.: 139 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca I2/8/20OS tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 19/9/2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı", Komisyonumuzun 9/3/2006 tarihli 32 nci toplantısında Dışişleri ile Maliye Bakanlıklan 
temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz ile Katar arasında gelir üzerinden alınan vergiler alanında öngörülen işbirliğine 
hukukî zemin teşkil etmek üzere 25 Aralık 2001 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi önleme Anlaşması imzalanmıştır. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
- Taraf ülkelerde Anlaşma kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 
- Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 
• Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartlan, 
- Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 
-Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, 

- Anlaşmanın Türkiye ile Katar arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi 
önlemeyi öngören bir tip anlaşma olduğu, 

• Anlaşma ile bir ülke mukiminin bu ülkede herhangi bir kaynaktan gelir elde etmesi durumun
da hem mukim olduğu ülkede hem de vatandaşı olduğu başka bir ülkede vergilendirilmesinin ön
lenmesinin amaçlandığı, 

- Katar sermayeli 6 şirketin ülkemizde ve 6 Türk şirketinin de Katar'da faaliyet gösterdiği, 
- Ülkemiz müteahhitlerinin Katar'da önemli projeler üstlenmelerinin sözkonusu olduğu ve 

Katar sermayeli şirketlerin de ülkemizde yatırım fırsatları aradığı ve bu nedenle Anlaşmanın her iki 
ülke arasında sermaye akışının düzenli olarak sağlanmasına katkıda bulunacağı, 

• Anlaşmanın onay sürecinin Katar tarafında da devam ettiği ve sürecin kısa sürede tamam
lanacağı, 

ifade edilmiştir. 
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Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarmın I mci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 

Başkanvekili 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Züheyir Amber 

Hatay 

Üye 

Mehmet B. Denizolgun Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

istanbul 

Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

istanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Aziz Akgüt 
Diyarbakır 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 

Hüseyin Kansu 
istanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Abdullah Veli Şeyda 
Sımak 
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HÜKÜMETÎN TEKLIF ETTIĞI METIN 

TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI 
İLE KATAR DEVLET! HÜKÜMET! 
ARASıNDA GELIR ÜZERINDEN ALıNAN 
VERGILERDE ÇIFTE VERGILENDIR
MEYI ÖNLEME ANLAŞMASıNıN ONAY
LANMASıNıN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAIR KANUN TASARıSı 
MADDE 1.- 25 Aralık 2001 tarihinde 

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması "nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kumlu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN 
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİR
MEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Alatay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A.Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
KN.Özak 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

Eıı. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ 
Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak isteğiyle 
Aşağıdaki Anlaşmaya varmışlardır: 

Madde I 
KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlette veya politik alt bölüm
lerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan 
vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alman tüm vergiler, gelirden 
alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 

a) Türkiye'de: 
i) gelir vergisi; 

ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 

b) Katar Devleti'nde: 
gelir üzerinden alınan vergiler 

(Bundan böyle "Katar vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aym zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 
veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aym nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında 
yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 
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a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanım, karasularım, hava sahasını, 
aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korun
ması amaçlarıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder; 

ii) "Katar Devleti" terimi, Katar Devleti'nin sahip olduğu egemenlik alanını ve uluslararası 
hukuka uygun olarak üzerinde yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu karasuları ve 
kıta sahanlığı dahil deniz alanlarını ifade eder; 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet terimleri, metnin gereğine göre Türkiye veya Katar 
Devleti anlamına gelir; 

c) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir 
kuruluşu kapsamına alır; 

d) "Şirkef terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 
herhangi bîr kuruluş anlamına gelir; 

e) "Vatandaş" terimi: 

i) Bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ii) Bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmi şah

sı, ortaklığı veya demeği 
ifade eder, 

f) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri, sırasıyla, bir 
Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından iş
letilen bir teşebbüs anlamına gelir, 

g) "Yetkili makam" terimi: 
i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve 

ii) Katar Devleti'nde, Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakanını veya onun yetkili temsilcisini 
ifade eder; 

h) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırlan içinde gerçekleştirilen 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. 

2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uy
gulanacağı vergilerin amaçlan bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu anlamı 
taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mev
zuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince 
ev, ikametgah, kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle 
vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde 
edilen gelir nedeniyle o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 
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2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi, 
kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir 
mukimi kabul edilecektir; 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böy
le bir ev sözkonusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse. Akit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. 1 inci Akra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de 
mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca etkin yönetim yerinin bulunduğu Akit Devletin mukimi olarak 
kabul edilecektir. 

Madde S 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işlerinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 
c)Büro; 

d) Fabrika; 

e) Atölye, 

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, tas ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 
diğer herhangi bir yer, ve 

g) 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi. 
3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
a) Teşebbüse ait tesislerin, teşebbüsün mallarının veya ticari eşyasının yalnızca depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy
la elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettiril mesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 
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e) İse ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya bir
kaçım bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak, bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi 
sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4.1 inci ve 2 nci Akra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi - S inci fıkranın uygulanacağı 
bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette bir teşebbüs adına hareket eder ve bu 
teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, sözkonusu 
kişinin faaliyetleri, 3 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu 
yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşeb
büs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecek
tir. 

5. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticarî faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluştur
mayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynaklatın ve diğer doğal kaynaklatın işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacak; gemiler, vapurlar ve uçaklar gay
rimenkul varide olarak kabul edilmeyecektir. 

3.1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4.1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kul
lanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

TİCARİ KAZANÇLAR 
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 

işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer 
teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançtan yalnızca bu 
işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine at
fedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan 
tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağım
sız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 
yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlarına uygun 
olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla birlikte, ana veya esas merkez gider
lerine işyerinin katılımı olarak yapılacak indirimler, işyerinin gayrisafi hasılatının % 3'ünü 
aşamayacaktır. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç affedilmeyecektir. 

5. Kazançlar, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirifebilecektir. 

2. Bu Anlaşmanın 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, Katar Devleti yönünden önceki 
fıkranın amaçları bakımından, uçak terimi Katar Devleti'nin hissesi bulunduğu surece Körfez Hava 
Yolları Şirketini ifâde eder. 

3. Bu maddenin amaçlan bakımından, bir Akit Devlet tesebbüsünce uluslararası trafikte gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlar, I inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazanç
ların yamsıra arızi olarak elde edilmesi koşuluyla konteynerlerin kullanımı veya kiralanmasından 
elde edilen kazançtan da kapsayacaktır. 

4. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında; veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında ve 

her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya empoze edilen 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüs
lerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşeb
büsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda ilk 
bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar gözönünde 
tutularak, sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç ol-
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ması durumunda diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu kazanç 
üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri gözönânde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makam
ları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukîmine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Dev
lette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden temettünün 
gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan aşmayacaktır: 

a) Temettünün gerçek lehdan, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az 
yüzde 25in i elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde lû'u; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler île dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mev
zuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen 
gelirleri ifade eder. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan bîr Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden bu işyerinin 
bulunduğu Âkit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdan, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir İşyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyeti icra ederse ve sözkonusu temettü 
elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fık
ra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 Üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir, ancak, faiz elde eden faizin gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gay
risafi tutarının yüzde lO'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlette doğan ve; 

i) diğer Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü veya mahalli idaresince; 
ii) diğer Âkit Devletin Merkez Bankasınca, 

gerçek lehdar olarak elde edilen faizler, bu Devlette vergiden istisna edilecektir. 
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4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 
kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdan, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktasya, 1 inci veya 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacak
tır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bîr Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen faizin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz 
ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz Ödemeye neden 
olan borc-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri 
veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Dev
lette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
İle bir başka kişi arasında var olan Özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de 
dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine Ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedeli elde eden, gayrimad
di hak bedelinin gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi 
tutarının yüzde 10'unu asmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve 
televizyon yayınlarında kullanılan bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi 
telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya 
üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye dayalı 
bilgi birikimi karşılığında elde edilen her türlü ödemeyi kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdan, sözkonusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu 
diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu 
bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 
I inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik ait bölümü, mahalli idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya ol
masın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlan-
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tıh bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yer
den kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu 
Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi İle bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre 
vergilend irilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendiritebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlığın veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti 
icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlığın elden çıkarılmasından doğan kazanç, 
bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan 
kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendin lebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtalarmm veya söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalannın işletilmesiyle ilgili menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

4.1,2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bununla bir
likte, yukarıdaki cümlede bahsedilen ve diğer Âkit Devlette elde edilen sermaye değer artış kazanç
ları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde diğer Âkit Devlette vergilen-
dirilebilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini İcra etmek amacıy
la sürekli kutlanabileceği sabit bir yere sahip olmadığı sürece, yalnızca bu Devlette vergilen
dirilecektir. Kişinin böyle bir sabit yere sahip olması durumunda gelir, yalnızca söz konusu sabit 
yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, bu diğer devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Devlet-
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te ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, 
buradan elde edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir 
on iki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

3.1 ve 2 nci fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Dev
let teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen bîr gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa 
edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler bu diğer Akit Devlet
te vergilendirilebilir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukîmi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun diğer Âkit 
Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette ver
gilendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu Dev
lete yapılan ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Akit Devletin, politik alt bölümünün veya 
mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna 
edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu Dev
lette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mukimine ömür boyu sağ
lanan düzenli ödemelere de uygulanacaktır. 

Madde 19 
KAMU GÖREVt 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir kamu görevi 
dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare 
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tarafından yapılan maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, emekli maaşları da dahil yalnızca bu Dev
lette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler ile 
emekli maaşlarına İS, 16, 17 ve 18 inci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRENCİLER 
Bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim 

amacıyla bulunan bîr öğrenci veya stajyere geçim, öğrenim veya mesleki eğitimim karşılamak üzere 
diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu anlaşmanın daha önceki maddelerinde 
belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 22 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette ver-
gilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukimin gelirine isabet eden ver
giden, diğer Devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla birlikte söz konusu mahsup, diğer Devlette vergilendirilebilir gelir için, mahsuptan 
önce hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacaktır. 

2. Bir Âkit Devlet mukiminin Anlaşma hükümlerine uygun olarak bu Devlette vergiden istis
na edilen bir gelir elde etmesi halinde, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan gelirinin vergisini hesap
larken, istisna edilen geliri de dikkate alabilir. 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 

koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den, özellikle mukimlik yönünden, değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükel
lefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşeb
büsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyet
leri yürüten teşebbüslerine göre daha az lebe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk 
bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri ver
gilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 
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4. Bu bükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uy
gulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 
bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine var
dığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında Öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
başvurabilir. Söz konusu müracaatın, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde 
yapılması gerekmektedir. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin 
yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaş
maya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için 
sözlü görüş alış verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili makamlarının 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 25 
BtLGİ DEĞIŞtMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile 
ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir 
Âkit Devlet tararından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri 
veya cebri icra ya da cezasıyla, ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
makamlara (adlî makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz 
konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz 
konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci Akra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına uymayacak idari 

önlemler alma; 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sim veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 
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Madde 26 
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıktan mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 
MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın amaçlarının kötüye kullanıldığına ilişkin 
koşullanıl oluştuğu konusunda görüş birliğine varmaları halinde, herhangi bir kişinin veya işlemin 
bu Anlaşmanın sağladığı menfâatlerden yararlanmasını karşılıklı anlaşma ile reddedebilirler. 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi İçin iç mevzuatlarında gerekli 
olan işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerin sonuncusunun 
alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen yılın Ocak 
ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için 
hüküm ifade edecektir. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedüinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Dev
letlerden her biri, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay Önce diplomatik kanallardan 
fesih ihbarnamesi vermek suretiyle bu Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbar
namesinin verilmesini izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilen
dirme dönemine ilişkin vergiler İçin hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 
imzaladılar ve mühürlerini vaz'ettiler. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, 2001 Aralık ayının 25 inci gününe tekabül eden Hicri 
1422 yılının 10 uncu ayının 10 uncu gününde Ankara'da düzenlenmiştir. Her Üç merin de aynı 
derecede geçerlidir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ADINA 

Sümer ORAL 
Maliye Bakanı 

KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ 
ADINA 

YousefHussain KAM AL 
Maliye, Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1126) 
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TBMM (S. Sayısı: 1091) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler 
Dünya Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 

Raporlan (1/1114) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6/10/2005 

Sayt:B.02.0.KKG.0.l0/10l-720/4377 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19/09/2005 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 

Dünya Gıda Programı (WFP), doğal afetler, iç savaşlar veya sınır çatışmaları gibi nedenlerle 
ani açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlayan ve BM bünyesinde 
faaliyet gösteren, bu alanda dünyadaki en büyük yardım örgütüdür. Ülkemiz 1997 yılına kadar 
WFP'mda gözlemci üye, bu tarihten itibaren ise tam üye olmuştur. 

Ülkemiz başlangıçta WFP'dan yardım alan bir konumda iken, zamanla bu özelliğinden çıkmış, 
ancak, yardım sağlayan ülke konumuna da geçememiştir. Esasen ülkemiz, kuruluşundan itibaren 
WFP ile ilişki içinde olmuş ve geçmişte bu Programdan çeşitli projelerimiz için yardım sağlanmış
tır. Bu çerçevede, 1968 yılında Ankara'da WFP'ın bir Temsilciliği açılmıştır. Uzun yıllar Tür
kiye'deki çeşitli projelere katkıda bulunan WFP, amlan Temsilciliği 1998 yılında kendi karanyla 
kapatmıştır. Nitekim, tarım alanında giderek belirli bir gelişme düzeyine ulaşmamızı ve gıda sek
töründe kendimize yeterli duruma gelmemizi müteakip, WFP ile ilişkilerimizin yoğunluğu da azal
mıştır. Neticede, WFP'mn küresel bazda etkisi ve öneminin artmasına karşılık, WFP'dan alman yar
dımların kesilmesiyle, bu kuruluş ile ilişkilerimiz 1990'lann sonundan itibaren azalmış ve Türkiye 
WFP'a ilgisini kaybetmeye başlamıştır. 

Buna mukabil, 2003 yılı ülkemizin WFP ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
WFP, Irak operasyonu öncesinde kuruluşun Ankara TemsilcİHği'nin Irak'a yönelik insani yardımın 
eşgüdümü için tekrar açılması talebinde bulunmuş ve WFP ile yapılan Temel Anlaşma çerçevesin
de Ankara Temsilciliği Haziran 2003'te açılmıştır. 
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öte yandan, WFP Ankara Temsilciliğİ'nin yeniden kurulmasına imkan tanıyan söz konusu 
Temel Anlaşmada, Ofisin faaliyet alanı Irak'a yönelik insani yardımlar olarak belirlenmiştir. Bu 
itibarla, WFP'nin Irak'a yönelik gıda yardımlarının 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona ermesi 
üzerine Temsilcilik işlevselliğini yitirmiştir. 

WFP yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Program ile ülkemiz arasında başlatılan işbirliğinin 
Irak'a insani yardım ötesinde, diğer komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde, genişletilerek devam et
mesi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu nedenle. Temel Anlaşmada değişiklik yapılması ihtiyacı 
doğmuştur. Bu çerçevede, WFP ile işbirliğimize esneklik tanıyacak ve Türkiye'nin komşularına ve 
bölgesine yönelik faaliyetlerinde WFP ile işbirliği yapmasına olanak sağlayacak bir "Ek Anlaşma" 
25 Mayıs 2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Söz konusu "Ek Anlaşma"nın yürürlüğe girmesinin, ülkemizin bölgeye ve komşularına yönelik 
insani yardım faaliyetlerinde vVFP'nin teknik imkanlarından ve bilgi birikiminden istifade etmesine 
olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 
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Sağhk, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No : 1/1114 24/11/2005 
Karar No: 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 6710/2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasındaki 
Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Başkanlığınız
ca 12/10/2005 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 24/11/2005 tarihli 27 nci toplantısında. Sağlık, 
Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı İnceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile Dünya Gıda Programı (WFP) ile ülkemiz arasında yapılan Temel Anlaşma çer
çevesinde Haziran 2003'te açılmış olan Ankara Temsilciliğinin fâaliyet alanı, salt Irak'a yönelik in
sani yardım olmasının ötesinde diğer komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Bu 
şekilde Dünya Gıda Programının (WFP> Irak'a yönelik gıda yardımlarının 31 Aralık 2004 tarihi 
itibariyle sona ermesiyle işlevselliğini yitiren Temsilciliğin devamı sağlanarak, ülkemizin bölgeye 
ve komşularına yönelik insani yardım faaliyetlerinde Dünya Gıda Programının (WFP) teknik im
kanlarından ve bilgi birikiminden istifade etmesine olanak sağlanmış olacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Tasan ile gerekçesi Komisyonumuz
ca benimsenmiş, ancak, Komisyonumuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğun
dan, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona 
bildirilmesiyle yeunilmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Cevdet Erdal 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Kerim Yıldız 

Ağn 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
ŞerifBirinç 

Bursa 
Üye 

Hüseyin Tannverdi 
Manisa 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

İdrİs Sami Tandoğdu 
Ordu 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Feramta Şahin 
Tokat 

Kâtip 
Melanet Kılıç 

Konya 
Üye 

Muzaffer Kurtulmuşoğhi 
Ankara 

Üye 
irfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/1114 20/2/2006 
Karar No: 126 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 6/10/2005 tarihînde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 12/10/2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Prog
ramı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı", Komisyonumuzun 16/2/2006 tarihli 30 uncu toplantısında Dışişleri, Tarım ve KÖyişleri 
ile Sağlık Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (DGP), 1968-1998 yıllan arasında Türkiye'ye gıda 
yardımı yapmak amacıyla Ankara'da bir temsilcilik bulundurmuştur. Temsilcilik, 1998 yılında Tür
kiye'nin daha fazla gıda yardımına ihtiyacı olmadığı düşüncesiyle kapatılmıştır. 

DGP, Irak operasyonu öncesinde Ankara Temsilciliğinin Irak'a yönelik insani yardımın eş
güdümü için tekrar açılması talebinde bulunmuş ve bu doğrultuda DGP ile Irak'a yönelik insani yar
dımların çerçevesini belirleyen Temel Anlaşma 10 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmıştır. Söz 
konusu Anlaşmanın onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 1/8/2003 tarihinde 4972 sayılı 
kanunla uygun bulunmuş ve bu Kanuna dayanarak 14/8/2003 tarihinde Bakanlar Kurulu 2003/6067 
sayılı kararla Anlaşmanın onaylanmasını kararlaştırmıştır. Anlaşma 15/9/2003 tarihli 25230 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma ile yeniden faaliyete geçen Temsilcilik DGPnin Irak'a yönelik gıda yardımlarını 31 
Aralık 2004 tarihinde sona erdirmesi nedeniyle işlevini yitirmiştir. 

Bu çerçevede DGP ile ülkemiz arasında başlatılan işbirliğinin diğer komşu ülkeleri de kap
sayacak şekilde devam etmesi amacıyla Temel Anlaşmada yapılması gereken değişiklikler hazır
lanarak Ek Anlaşma 25 Mayıs 2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Tasan ve gerekçesi incelendiğinde Ek Anlaşma ile Temel Anlaşmada DGP'nin faaliyet alanını 
Irak ile sınırlayan ibareler çıkarılarak kuruluşun faaliyetlerinde esneklik sağlanmasının amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- DGP'nin Birleşmiş Milletler bünyesinde açlık ve sefalet çeken insanlara yardım eden bir or
ganizasyon olduğu, 

- Anlaşma kapsamında yapılacak gıda yardımlannın ülkemizden tedarik edildiği ve böylece 
2003 yılında 54 milyon dolar 2004 yılında ise 21 milyon dolar gelir sağlandığı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 



Raporumuz, Genel Kunıhın onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarabisar 

Üye 

Aziz Akgüİ 
Diyarbakır 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Sözcü 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 

Abdûlbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Güfyurt 

Erzurum 

Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Nihat Eri Süleyman Gündüz 
Mardin Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞÎ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA 
GIDA PROGRAMI ARASINDAKİ TEMEL 
ANLAŞMAYA EKİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 25 Mayıs 2005 tarihinde im

zalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşma'ya Ek"in onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA 
GIDA PROGRAMI ARASINDAKİ TEMEL 
ANLAŞMAYA EKİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 

B. Atatay 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakam 

N. Çubukçu 
Milli Savunma Bakam 

M. V. Gönü! 
Millî Eğitim Bakam 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

H, Çelik 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 
Devlet Bakam 

A. Babacan 
Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 
İçişleri Bakam 

A.Aksu 
Bayındırlık ve İskân Bakam 

F.N.Özak 
Tarım ve Köyişleri Bakam 

M. M. Eker 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. A. Şahin 
Devlet Bakam 

M. Aydın 
Adalet Bakanı 

C. Çiçek 
Maliye Bakanı 
K. Unakttan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Gttv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakam 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI 
ARASINDAKİ TEMEL ANLAŞMA'YA 

EK 
Aşağıda "Taraflar" olarak anılan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ("Hükümet") ve Birleşmiş Mil

letler Dünya Gıda Programı ("DGP"), Temel Anlaşma'yı 10 Temmuz 2003 tarihinde imzalamışlardır. 
Temel Anlaşma, Taraflar arasındaki ilişkiyi ve özellikle DGP'nın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 

statüsünü tanımlamaktadır; 
DGP Ülke Ofisi, DGP'nin faaliyetlerini ve 2003 yılında başlayan/patlak veren Irak savaşından 

sonra, özellikle bu komşu ülkeye yönelik operasyonları desteklemek üzere, 2002 yılının sonunda 
yemden açılmıştır. 

ve 

DGP, Hükümet'in rızasıyla, sadece Irak'a yönelik faaliyetleri ile sınırlı kalmayıp, Türkiye 
Cumhuriyeti'ndeki etkinliğini genişletmeyi arzu etmektedir. 

Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır: 
1. Hükümet ve DGP arasında imzalanan Temel Anlaşma'nın içeriği ve şartlan, aşağıda belir

tilenler dışında, geçerliliğini koruyacaktır. 

2. Temel Anlaşma'nın, metnin Tarafların yazılı mutabakatı üzerine değiştirilmesini öngören 
Madde XIV. 4 uyarınca. Temel Anlaşma aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir. 

3. Giriş Bölümü'nün S. paragrafı, "İrak'ta çıkan savaşı takiben" sözcüklerinin silinmesi 
suretiyle değiştirilmektedir. Yeni paragraf şu şekildedir: 

DGP faaliyetlerinin insancıl kalkınma ile ilgili niteliklerini ve örgütün dünyada açlık ve yok
sullukla mücadeledeki önemli rolünü gözönünde bulundurarak, DGP'nın Türkiye'de ve Tür
kiye'den yapacağı insani amaçlı faaliyetleri kolaylaştırmayı arzulayarak; 

4.1. Maddenin (j) bendi, "çıkan Irak savaşı muvacehesinde" sözcüklerinin silinmesi suretiyle 
değiştirilmektedir. Yeni metin şöyledir: 

(j) "Resmi görevler" ifadesi. Taraflarca mutabakata varıldığı üzere, Ülke'de ve Ülke'den 
yürütülen insani faaliyetler anlamına gelmektedir. 

5. Bu Ek, Taraflarca imzalanmasından ve Hükümet'in, onay için gerekli Anayasal sürecin 
tamamlandığını DGP'na bildirmesinden sonra yürürlüğe girecektir ve Temel Anlaşma'nın bir par
çasını oluşturacaktır. 

Bu Ek, sadece yazılı olarak yapılacak ve Tarafların üzerinde mutabakata varacakları öneriler 
üzerine değiştirilebilir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BİRLEŞMİŞ MtLLETLER DÜNYA GIDA 
ADINA PROGRAMI ADINA 

Oğuz ÖZGE John POWELL 
Ekonomik tşler Genel Müdürü tcra Direktör Yardımcısı 

Dışişleri Bakanlığı Bağış Toplama ve İletişim Bölümü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1091) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1034) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1064) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 28.6.2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-U32/3106 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.6.2005 
tarihînde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi İlişikte gdnderilmiştlr. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Yaşamakta olduğumuz küresel siyasi ve teknolojik gelişmeler ve her alandaki globalleşme 
eğilimi, sağlığı, sınır tanımayan bir konu olarak dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. 
Sağlık sorunlarının yarattığı sınırlar ötesi etkiler, bu alanda, ülkeler arasında iş ve güç birliğine 
duyulan ihtiyacı giderek artırmıştır. 

Herhangi bir ülkede görülen bir hastalık, ulaşımın da artmasıyla çok kısa sürede dünyanın her 
tarafına hızla yayılabilmektedir. Bu nedenle, ülkeler kendilerine özgü sağlık sorunlarıyla değil, 
genel dünya sağlık sorunlarıyla da ilgilenme durumundadırlar. Bu noktadan hareketle, ülkeler özel
likle sağlık alanında ortaya çıkan hastalıkları yok etme, herkesin sağlık seviyesini yükseltme gibi 
konularda biraraya gelerek bu alandaki bilgi ve birikimlerini bilimin süzgecinden geçirdikten son
ra insanlığın hizmetine sunmaktadırlar. 

Bunun yanısıra, insanların sağlığa bakışlarında da büyük değişimler olmuştur. Günümüzde 
sağlık kavramı eskisine oranla çok daha fazla unsur içermektedir. Sağlık dendiğinde, hasta hakların
dan çevre sağlığına uzanan geniş bir perspektif karşımıza çıkmakta, bunun doğal bir sonucu olarak 
da sağlık alanında yapılan uluslararası işbirliği de çeşitlenip derinleşmektedir. 

Bütün bu gelişmeleri ve değişimleri yakından takip eden ve sağlık alanında uluslararası işbir
liğinin gerek halkımıza, gerek tüm insanlığa sağlayacağı yararın bilincinde olan Sağlık Bakanlığı, 
yabancı devletlerle işbirliğine özel bir önem vermektedir. Sağlık Bakanlığı, bu çerçevede, bir çok 
ülke ile kapsamlı ve yoğun bir işbirliğine girmiştir. Sözkonusu işbirliği faaliyetlerine hukuki zemin 
kazandın İmasını temiuen, ABD'den, Çin Halk Cumhuriyetine geniş bir coğrafi yelpazede çeşitli ül
kelerle Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır. 

Yukarıda kısaca özetlenen çalışmalar çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganis
tan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma" 20 Nisan 2005 
tarihinde Kabil'de imzalanmıştır. 

Afganistan ile Türkiye arasında, sağhk alanında gerçekleştirilmesi öngörülen ilişkilere hukuki 
zemin teşkil edecek bu anlaşma ile sağlık personeli ve uzman değişimi, sağlıkla ilgili tüm konular
da bilgi ve deneyim alışverişi vb. yollarla işbirliği yapılması hedeflenmektedir. 
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Sağlık, AUe, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 

Esas No.; 1/1064 13.10.2005 
Karar No.: 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 28.6.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı", Başkanhğmızca, 2.7.2005 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali 
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz 13.10.2005 tarihli 26 ncı 
toplantısında, Sağlık Bakanlığı temsilcisinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan İle; Türkiye ile Afganistan arasında sağlık alanında yapılacak işbirliğinin hukuki zemini 
hazırlanmaktadır. 20.4.2005 tarihinde Kabil'de imzalanan anlaşma İle sağlık personeli ve uzman 
değişimi, bilgi ve deneyim alışverişi gibi sağlıkla ilgili tüm konularda işbirliği amaçlanmıştır. 

Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Komisyonumuz Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, 

İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca, maddelerinin ayrıca görüşülmemesi ve Komis
yonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştınlmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere aız olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Kâtip 

Mehmet Kılıç 
Konya 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Arştan 
Muğla 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
İrfan Rıza Yazıctoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Bayram Meral 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Mahmut Duyan 

Mardin 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1034) 
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Dışişleri KomİsyoDiı Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/1064 28.11.2005 
Karar No.: 114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.6.2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 2.7.2005 tarihinde tali komisyon olarak 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza 
havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ", Komisyonumuzun 24.11.2005 tarihli 26 ncı toplantısında Dışişleri ile Sağlık 
bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Günümüzde, dünyadaki teknolojik gelişmelere bağh olarak ulaşım imkanları hızla artmıştır. 
Ulaşım imkanlarının artması avantajlarının yanı sıra özellikle sağlık alanında bir ülkede görülen 
herhangi bir hastalığın kısa sürede diğer ülkelere hızla sıçraması gibi tehlikeleri de beraberinde 
getirmiştir. 

Sağlık sorunlarının yarattığı bu global etkiler ülkeler arasında hastalıkları tespit etme ve gerek
li önlemleri alma konusunda işbirliği ihtiyacını artırmış; bu amaçla ülkeler sağlık alanında ortaya 
çıkan sorunlarla mücadele ve sağlık seviyesinin yükseltilmesi gibi konularda biraraya gelerek or
tak çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. 

Bu çerçevede Afganistan ile Türkiye arasında sağlık alanında gerçekleştirilmesi öngörülen iş
birliğine hukuki zemin teşkil etmek üzere 20 Nisan 2005 tarihinde Kabil'de, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Afganistan tslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında işbirliğine Dair 
Anlaşma imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi İncelendiğinde Anlaşma ile; 
- Taraflar arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında bilgi alışverişi, heyet ve sağlık personeli 

değişimi, 

- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Afgan sağlık personeline eğitim verilmesi, 
- Afganistan sağlık kurumlarında tedavisi yapılamayan hastaların Türkiye'de tedavilerinin 

yapılması, 

- işbirliği faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek üzere Ortak Çalışma Komitesi kurulması, 

Konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; sağlık alanında ikili işbirliği 

anlaşmalarının, hastalıklarla uluslararası alanda mücadele için önemli olduğu ve henüz anlaşma 
yapmadığımız ülkelerle de anlaşmaların kısa sürede yapılmasının yararlı olacağı, ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimserek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1034) 



Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mahmut Koçak 
Aryonkarahisar 

Üye 
AzizÂkgül 
Diyarbakır 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 
EyyüpSanay 

Ankara 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Ahmet Edip Uğur 
Balıkesir 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1034) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞt METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALA
NINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALA
NINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 20.4.2005 tarihinde Kabil'de 
imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Aıalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakam 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A.Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. özak 

Tanm ve KÖyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakttan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. 
A. Coşkun 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 1034) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA 

İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra 
"Taraflar" olarak anılacaklardır), 

Ülkeleri arasında sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirme arzusunu ifade ederek, 
Bu işbirliğinin halklarının sağlık durumlarının gelişmesine katkıda bulunacağına inanarak, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardın 

MADDE 1 

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında 
işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği alanlan her iki tarafın çıkarları dikkate alınarak, kar
şılıklı mutabakat ile belirlenecektir. 

MADDE 2 
Taraflar karşılıklı mutabakat ile belirlenen sağlık ve tıp bilimleri alanlarında aşağıdaki yöntem

lerle işbirliği yapacaklardır: 

a) Bilgi alışverişi 

b) Heyet ve sağlık personeli değişimi, 
c) Düzenlenecek konferans ve bilimsel toplantılara uzmanların katılımının desteklenmesi, 

d) Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği. 

MADDE3 

Taraflar aralarında işbirliği faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek üzere bir Ortak Çalış
ma Komitesi kuracaklardır. Bu Komite yılda bir kez dönüşümlü olarak toplanacaktır. 

MADDE 4 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Afgan sağlık sisteminin yeniden kurulmasına ve sağlık 

enformasyon çalışmalarına yönelik teknik ve danışmanlık desteği sağlayacaktır. 

MADDE 5 
Afgan sağlık, yardımcı sağlık ve teknik personelinin yetiştirilmesine yönelik olarak Türkiye ve 

Afganistan'da kısa sureli eğitimler düzenlenecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı düzenlenecek eğitimler için imkanlar Ölçüsünde eğitim 
verecek uzman, araç, gereç ve doküman sağlayacaktır. 

MADDE ti 

Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde, Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır: 

a) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
b) Aşılama çalışmaları 

c) Ana ve çocuk sağlığı 
d) Sağlık eğitimi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 1034) 
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e) Çevre sağlığı 

f) Acil sağlık ve ambulans hizmetleri 
g) Ruh sağlığı hizmetleri 

h) Karşılıklı mutabakat ile belirlenecek diğer konular. 

MADDE 7 
Tedavi hizmetleri çerçevesinde, Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır: 

a) Hemodiyaliz 

b) Kan bankacılığı 
c) Karşılıklı mutabakat ile belirlenecek diğer konular. 

MADDE8 
Taraflar, Madde 6 ve 7'de belirtilen konularda, aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaklardır: 
a) Kısa dönemli eğitim gerçekleştirmek, mesleki ve teknik beceriyi artırmak ve danışmanlık 

için sağlık personeli değişimi (altı aya kadar) 

b) Bilgi ve doküman değişimi. 

MADDE 9 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Afganlı personele, ilaç ve eczacılık ile bu ürünlerin 

kalite kontrolüne yönelik eğitim imkanı sağlayacaktır. 

MADDE 10 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı her yıl, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ndeki klinikler

de tedavisi yapılamayan 100 hastanın tedavisini ücretsiz olarak sağlayacaktır. 
Gönderilen hastaların seçimi, Afganistan İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 

yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının onayı üzerine gerçekleşecektir. Hastaların 
gidiş-dönüş yol ücretleri Afganistan İslam Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 11 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Afganistan İslam Cumhuriyetine İmkanlar ölçüsünde 

ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme yardımında bulunacaktır. 
MADDE 12 

Taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkeden uzmanlar ve diğer personelin karşılıklı 
ziyaretleri ile ilgili olarak; 

a) Gönderen taraf, ev sahibi tarafın başkentine gidiş-dönüş biletini ödeyecektir. 
b) Afganistan İslam Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine gelecek personelin iaşe ve İbate 

masrafları ile ülke içi yolculuk giderleri (eğer gerekli olursa) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan
lığı tarafından karşılanacaktır. Bu süre altı ayı geçmeyecektir. 

c) Türkiye Cumhuriyetinden Afganistan İslam Cumhuriyetine gidecek personelin masrafları 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu süre altı ayı geçmeyecektir. 

d) Ev sahibi taraf, ziyaretçi uzman ve diğer personele acil durumlarda tıbbi tedavi (diş protezi 
hariç) sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1034) 



MADDE 13 
Taraflar, ilaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin karşılıklı tanıtımını amaçlayan çeşitli bilimsel faaliyet

lerin organizasyonunu teşvik edeceklerdir. 
MADDE 14 

Taraflar, ilaç ve eczacılık tıbbi cihaz ve malzeme ile hastanecilik kapsamına giren konularda 
karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. 

MADDE 15 
işbu Anlaşmanın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Afganistan islam 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir. 
İşbu Anlaşma ile Öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartlan taraflarca gerekli görülecek 

dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planlan ve uygulama programlarında belirlenecektir. 
MADDE 16 

İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamam
landığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır. 

Âkit Taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden altı ay önce Anlaşmayı sona erdirmek istediğim 
yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. 

İşbu Anlaşma Kabil'de 20 Nisan 2005 tarihinde Türkçe, Darice ve ingilizce dillerinde ikişer ör
nek olarak ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmış olup tereddüt halinde 
İngilizce metin esas kabul edilecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 

AFGANISTAN ÎSLAM CUMHURIYETI 
HÜKÜMET! ADINA 

Dr. Muhammed Emin FATIMİ 
Sağlık Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1034) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1007) 

İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleş
menin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştiril
mesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/1022) 

Not: İhsan; Başkanlıkça Anayasa, Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 28.4.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/I01-1104/1967 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2005 
tarihinde kararlaştırılan "İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 
Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine ilişkin 14 Nolu Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı* ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair 
Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14No'hı Protokol, 
13 Mayıs 2004 tarihinde fiye ülkelerin imzasına açılmıştır. 

Ülkemiz tarafından 6 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Protokol ile Avrupa İnsan Haklan ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin denetlenmesinden sorumlu Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin 
işleyişinde karşılaşılan, aşın dava yükü gibi sorunların aşılması amaçlanmaktadır. 

Avrupa insan Haklan ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ile kurulan denetim mekaniz
masının reformuna yönelik olarak ilk kez 1994 yılında başlatılan çalışmalar, bu amaçla hazırlanan 
11 Numaralı Protokolün 1 Kasım 1998'de yürürlüğe girmesiyle sonuçlanmıştı. 

Aradan geçen 10 yıllık süre içerisinde, gerek Avrupa Konseyinin üye sayısındaki artış, gerek 
Avrupa'da insan haklarının korunması alanında kaydedilen gelişmeler Avrupa İnsan Haklan Mah
kemesinin uzun dönemli etkinliğinin sağlanması ve denetim mekanizmasında bu yönde değişiklik
ler yapılması gereksinimini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

Bu gereksinimden hareketle yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan 14 Numaralı Protokol, 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin daha etkin bir şekilde işleyişim sağlamaya yönelik usul 
niteliğinde değişiklikler öngörmektedir 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi tarafından incelemeye değer bulunmayan, ancak büyük 
zaman kaybına yol açan önemsiz nitelikteki başvuruların ilk incelemelerinin daha hızlı yapılarak 
sonaçlandınlmasınt, basvurulann daha az sayıda yargıç tarafından incelenebilmesini ve kabul 
edilebilirlik koşullanna şikayetçinin önemli oranda zarar görmesi unsurunun eklenmesini hükme 
bağlayan bu değişiklikler İle, mahkemenin etkinliğine katkıda bulunulacağına inanılmaktadır. 
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Dışişleri Komisyoau Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/1022 25.10.2005 
Karar No.; 100 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim 
Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Noln Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 20 Ekim 2005 tarihli 23 üncü toplantısında Dışişleri Bakan
lığı ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Söz konusu Protokolle son yıllarda başvuru sayısının artmasıyla dava yükünde artış olan mah
kemenin sorunlarına çözüm bulmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla mahkemenin yapısında değişik
likler yapılmasının yanı sıra davaların daha çabuk ve etkin görülebilmesi için mahkemeye değişik 
yetkiler verilmiştir. 

Bu çerçevede mahkemenin mevcut sistemine, gelen başvuruların ilk incelemesini yapmak 
üzere tek yargıç sistemi eklenmiş, bu görevi yapmakta olan komitelere de bazı şartlarla başvunılann 
esasını inceleyerek karar verebilmelerine olanak sağlanmıştır. 

İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerim Korumaya Dair Sözleşmenin oluşturduğu denetim 
mekanizmasının daha hızlı ve etkili olarak işlemesi amacıyla üye ülkelerin müzakereleri sonucu 
hazırlanmış Ek Protokol, Komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerine geçilmesine karar veril
miştir. Tasarının 1 inci, 2 tıci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Me/tmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkan vekili 
EyyüpSanay 

Ankara 
Üye 

AzizAkgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

OnurÖymen 
İstanbul 

I 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Abdûlbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Fikret Önlü 

Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1007) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTlöt METİN 

İNSAN HAKLAR] VE ANA HÜRRİYET
LERİNİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME
NİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKA
NİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞ
KİN 14 NOLU PROTOKOLÜN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Avnıpa Konseyi bünyesinde 
13.5.2004 tarihinde imzaya açılan ve ülkemiz 
adına 6.10.2004 tarihinde imzalanan "İnsan 
Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair 
Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekaniz
masının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu 
Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYET
LERİNİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME
NİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKA
NİZMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞ
KİN 14 NOLU PROTOKOLÜN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 ne i maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.-Tasarinin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B, Atalay 

Devlet Bakanı 
K. Tİhmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z.Ergezen 

Tarım ve Köyİşleri Bakam 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakam 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakam 
K. Vnahtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesghğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı No.: 194 

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN t KORUMAYA DAtR 
SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ 

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 14 NO'LU PROTOKOL 

Giriş 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da İmzalanan İnsan Haklan ve Temel özgüriüklerin Korunmasına 
ilişkin Sözleşmeye ("Sözleşme") Ek bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 

3 ve 4 Kasım 2000 tarihlerinde Roma'da toplanan İnsan Hakları Avrupa Bakanlar Konferan
sında kabul edilen 1 sayılı Karar ve Bildiriyi dikkate alarak; 

Bakanlar Komitesinin 8 Kasım 2001, 7 Kasım 2002 ve 15 Mayıs 2003 tarihlerinde yapılan 
109,111 ve 112. oturumlarında kabul edilen Bildirileri dikkate alarak; 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi tarafından 28 Nisan 2004 tarihinde kabul edilen 
251 (2004) sayılı Görüşü dikkate alarak; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin iş yükünün sürek
li artması karşısında, uzun donemde denetim sisteminin etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi 
için Sözleşme'nin belirli hükümlerinin acilen değiştirilmesi ihtiyacım gözönünde bulundurarak; 

Özellikle, Mahkeme'nin Avrupa'da insan haklarının korunması alanındaki üstün rolünü devam 
ettirebilmesinin sağlanması gereksinimini gözönünde bulundurarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 

Sözleşme'nin 22'nci maddesinin 2'nci fıkrası kaldırılmıştır. 

Madde 2 
Sözleşme'nin 23*uncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

"Madde 23- Görev süreleri ve görevden alınma 
I • Yargıçlar dokuz yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir. 

2- Yargıçların görev süreleri 70 yaşında sona erer. 

3- Yargıçlar, yerlerine başkası seçilinceye kadar görevlerini sürdürürler. Yerlerine başkası seçil
dikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler. 

4- Hiçbir yargıç, diğer yargıçlar tarafından gerekli koşullan yerine getirmediğine üçte 
iki çoğunluk ile karar verilmedikçe, görevden alınamaz." 

Madde 3 
Sözleşme'nin 24'üncü maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 4 
Sözleşme'nin 25'inci maddesi. Madde 24 olmuştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Madde 24- Yazı işleri Birimi ve Raportörler 

1 - Mahkeme'de, görevleri ve kuruluşu Mahkeme içtüzüğünde belirlenen bir Yazı İşleri Müdür
lüğü bulunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1007) 
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2- Tek yargıç düzeninde kurulduğunda Mahkeme'ye, Mahkeme Başkam'nın yetkisi altında 
görev yapan raportörler tarafından yardım edilir. Raportörler Mahkeme'nin Yazı İşleri'nin bir par
çasını oluşturur." 

Madde S 
Sözleşme'nin 26'ncı maddesi. Madde 25 (Mahkemenin Genel Kurul batinde toplanması) ol

muştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
1- (d) bendinin sonundaki virgül, noktalı virgül ile değiştirilmiştir ve "ve" kelimesi kaldırılmıştır. 
2- (e) bendinin sonundaki nokta, noktalı virgülle değiştirilmiştir. 
3- Aşağıdaki gibi yeni bir (f) bendi eklenmiştir: 
"f 26. maddenin 2. fıkrası uyarınca talepte bulunmak." 

Madde 6 
Sözleşme'nin 27'nci maddesi. Madde 26 olmuştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Madde 26- Tek yargıçlı düzen, komiteler, Daireler ve Büyük Daire 
1- Mahkeme, önüne gelen davaları incelemek üzere tek yargıçlı düzen, üç yargıçlı komiteler, 

yedi yargıçlı Daireler ve on yedi yargıçlı Büyük Daire halinde toplanır. Mahkeme'nin Daireleri, 
belirli bir süre için komiteleri oluşturur. 

2- Mahkeme Genel Kurulu'nun talep etmesi üzerine. Bakanlar Komitesi oybirliğiyle alınan 
karar ile ve belirli bir süre için Dairelerdeki yargıç sayısını beşe düşürebilir. 

3- Tek yargıç düzeni oluşturulduğunda, yargıç seçilmiş bulunduğu Yüksek Âkit Devlet ile il
gili başvurulan inceleyemez. 

4- Başvuruya konu olan Yüksek Âkit Devlet adına seçilmiş yargıç, Daire ve Büyük Daire'de 
re'sen yer alır, bu yargıcın yokluğunda veya katılması mümkün olmayan durumlarda, anılan dev
letin önceden sunacağı listeden Mahkeme Başkanınca seçilen bir kişi yargıç sıfatıyla yer alır, 

5- Büyük Daire'de, aynca Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Mah
keme içtüzüğüne göre seçilecek diğer yargıçlardan bulunur. Bir başvuru 43'üncü madde uyannca 
Büyük Daire'ye sevk edildiğinde. Daire Başkanı ve ilgili Yüksek Âkit Taraf adma seçilmiş yargıç 
haricinde, bu karan vermiş olan Daire yargıçları Büyük Daire'de yer alamazlar." 

Madde 7 
Yeni 26. maddeden sonra, Sözleşme'ye yeni bir madde olarak 27. madde eklenmiştin 
"Madde 27- Tek yargıçlann yetkileri 
1- Yeniden incelemeye gerek olmaksızın karar alınabilecek hallerde, tek yargıç, 34*üncü mad

deye uygun olarak Mahkeme'ye iletilen bir başvuruyu kabul edilemez bulabilir veya kayıttan 
düşürebilir. 

2- Tek yargıcın vereceği karar kesindir. 
3- Tek yargıç bir başvuru hakkında kabul edilmezi Uc karan vermez veya başvurunun kayıttan 

düşürülmesine hükmetmezse, başvuruyu incelenmesi için bir komiteye veya bir Daire' ye iletir." 

Madde 8 
Sözleşme'nin 28'inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
"Madde 28- Komitelerin yetkileri 
I- Madde 34'e uygun olarak yapılan bir başvuru hakkında bir komite oybirliğiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1007) 



— 6 — 

a. yeniden incelemeye gerek olmaksızın karar alınabilecek hallerde başvuruyu kabul edilemez 
bulabilir veya kayıttan düşürebilir: veya 

b. davanın temelini teşkil eden sorun, Sözleşme veya Protokollerinin uygulanması veya yorum
lanması ile ilgili olup, zaten Mahkeme'nın yerleşmiş içtihadına ilişkin ise, davayı kabul edilebilir 
bulabilir ve aynı anda davanın esasına İlişkin karar verebilir. 

2 -1 . fıkrada değinilen karar ve hükümler kesindir. 

3- İlgili Yüksek Âkit Taraf adına seçilmiş yargıç komite üyesi değilse, komite, ilgili Tarafın I.b 
bendinde bahsedilen usulün uygulanmasına itiraz etmesi durumu dahil olmak üzere ilgili tüm un
surları göz önüne alarak, davanın her aşamasında o yargıcı, komitenin üyelerinden birinin yerine 
geçmeye davet edebilir." 

Madde 9 

Sozleşme'nin 29'uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
1- 1. fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "27 veya 28'inci madde uyannca karar alınmadığı 

veya 28'inci kapsamında hüküm verilmediği takdirde, bir Daire 34'üncü madde uyannca yapılan 
bireysel başvuruların kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir. Kabul edilebilirliğe ilişkin 
karar ayrı olarak da alınabilir." 

2- 2. fıkranın sonuna aşağıdaki şekilde yeni bir cümle eklenmiştir: "Mahkemelin istisnai 
durumlarda aksi yönde aldığı kararlar hariç, kabul edilebilirliğe ilişkin karar ayrı olarak verilir." 

3- 3. fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 10 

Sozleşme'nin 31.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin 

1- (a) bendinin sonundaki "ve" kelimesi kaldırılmıştır. 

2- (b) bendi (c) bendi olmuştur ve aşağıdaki şekilde yeni (b) bendi eklenmiştir: 
"b 46. maddenin 4. fıkrasına uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından Mahkeme'ye gön

derilen meseleler hakkında karar verir, ve" 

Madde 11 

Sozleşme'nin 32. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

1 - a bendinin sonuna bir virgül ve 34 rakamından sonra 46 rakamı eklenmiştir. 
Madde 12 

Sözleşme 35. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

"3 Mahkeme 34. maddeye uygun olarak iletilen bireysel başvuruyu aşağıdaki hallerde kabul 
edilemez bulur: 

a. başvurunun Sözleşme veya ilgili Protokol hükümleri dışında kalması, açıkça dayanaktan 
yoksun olması veya bireysel başvuru hakkının suiistimali mahiyetinde olması, veya; 

b. Sözleşme ve Protokollerde belirtilen insan haklarına saygı ilkesi gereğince başvurunun esası 
hakkında incelemeye gerek bulunması ve başvuruya konu olayın iç hukuk mahkemesince yeterin
ce incelenmemiş olması durumları hariç olmak üzere, başvuranın önemli mağduriyetinin bulun
maması." 
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Madde 13 
Sözleşme'nin 36. maddesine aşağıdaki yeni 3. fıkra eklenmiştin 
"3 Bir Daire veya Büyük Daire'de görülen tüm davalar hakkında Avrupa Konseyi İnsan Hak

lan Komiseri yazılı görüş verebilir ve duruşmalara katılabilir." 
Madde 14 
Sözleşme'nin 38. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Madde 38- Davanın incelenmesi 
Mahkeme, başvuruyu tarafların temsilcileriyle birlikte İnceler ve gerekirse, ilgili Yüksek Âkit 

Tarafların, etkin olarak yürütülmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlayacakları bir soruşturma yapar." 
Madde 15 
Sözleşme'nin 39. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Madde 39- Dostane çözümler 
1- Başvurunun herhangi bir aşamasında Mahkeme, işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanım

lanan insan haklarına saygı esasından hareketle, davanın dostane çözüm ile sonuçlandırılması için 
ilgili taraflara hizmet sunabilir. 

2 -1 . fıkra hükümlerine göre yürütülen işlemler gizlidir. 
3- Dostane çözüme varılırsa. Mahkeme olaylarla ve varılan çözümle sınırlı kısa bir açıklamayı 

içeren bir karar vasıtası ile başvuruyu kayıttan düşürür. 
4- Bu karar, kararda belirtilen dostane çözüm şartlarının icrasını denetleyecek olan Bakanlar 

Komıtesi'ne iletilir. 
Madde 16 
Sözleşme'nin 46. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştin 
"Madde 46- Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması 
1- Yüksek Âkit Taraflar taraf olduktan her davada Mahkeme'nin kesin kararlarına uymayı 

yükümlenirler. 
2- Mahkeme'nin kesin karan, karamı icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi 'ne iletilir. 
3- Bakanlar Komitesi kesin kararın icrasının denetlenmesinin karann yorumlanmasına dair bir 

mesele tarafından engellendiği görüşünde ise, konuyu yorum meselesi hakkında bir hüküm vermesi 
için Mahkemeye gönderebilir. Gönderme karanmn Komİte'ye katılmaya yetkili temsilcilerin üçte 
iki oy çoğunluğuyla verilmesi gerekir. 

4- Bakanlar Komitesi bir Yüksek Âkit Tarafın, taraf olduğu davada verilen kesin karara uymayı 
reddettiği görüşünde ise, ilgili tarafa resmi bir ihbar tebliğ ettikten sonra ve Komiteye katılmaya 
yetkili temsilcilerin üçte iki oyçokluğuyla aldıkları kararla, ilgili tarafın 1. fıkrada öngörülen 
yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği meselesini Mahkemeye intikal ettirebilir. 

5- Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri değerlendirmesi için 
davayı Bakanlar Komıtesi'ne gönderir. Mahkeme 1. fıkra ihlal edilmediğini tespit ederse, davayı 
davanın incelenmesini bitirecek olan Bakanlar Komıtesi'ne gönderir. 

Madde 17 
Sözleşme'nin 59. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
1- Aşağıdaki gibi yeni bir 2. fıkra eklenmiştir: 
2- "Avrupa Birliği bu Sözleşmeye katılabilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1007) 



— 8 — 

2- 2, 3 ve 4. fıkralar sırasıyla 3,4 ve 5. fıkralar olmuştur. 
Son ve geçici hükümler 
Madde 18 

1- Bu Protokol, Sözleşme'yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açık' 
tır. Bu devletler Sözleşme ile bağlanmaya ilişkin onaylarını aşağıdaki şekillerde ifade edebilirler: 

a. onay, kabul veya uygun bulma koşuluna bağlı olmaksızın atılan imza; veya 
b. onay, kabul veya uygun bulma koşuluna bağlı olarak atılan ve sonrasında onay, kabul ve uy

gun bulma işlemlerinin yapıldığı İmza. 
2- Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ııe tevdi edilir. 

Madde 19 
Bu Protokol, 18. madde hükümleri uyarınca, Sözleşme'nin tüm Taraflarının Protokol ile bağ

lanma rızalarını bildirdikleri tarihten sonra başlayan üç aylık surenin hitamım takip eden ayın birin
ci günü yürürlüğe girer. 

Madde 20 
Bu Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hükümleri, Avrupa İnsan Haklan Mah

kemesinde görülmekte olan bütün başvurular ile icrası Bakanlar Komitesi tarafından denetlenen 
bütün kararlara uygulanır. 

Bu Protokol'ün 12. maddesi ile Sözleşme'nin 35. maddesinin 3. b bendine eklenen yeni kabul 
edilebilirlik koşulu, Protokol'ün yürürlüğe girmesinden önce kabul edilebilir bulunmuş olan baş
vurulara uygulanmaz. Bu Protokol'ün yürürlüğe girmesini müteakip iki yıl boyunca, yeni kabul 
edilebilirlik koşulu sadece Mahkeme'nin Daireleri ve Büyük Dairesi tarafından uygulanabilir. 

Madde 21 
Bu Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihte görevlerinin birinci döneminde olan yargıçların görev 

süreleri kendiliğinden toplam dokuz yılı tamamlayacak şekilde uzatılır. Diğer yargıçlar, kendiliğin
den iki yıl süreyle uzatılan görev sürelerini tamamlarlar. 

Madde 22 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 
a. her imza, 
b. her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini, 
c. bu Protokol'ün, 19. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini, ve 
d. bu Protokol'e ilişkin başka herhangi bir işlem, bildirim ve yazışmayı, 
Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirir. 
Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzası bulunan ve usulünce yetkili kılınmış temsilciler 

bu Protokolü İmzalamışlardır. 
2004 Mayısının 13'üncü günü, Strasbourg'da, Avrupa Konseyi Arşivinde muhafaza edilmek ve 

her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha halinde 
düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tasdikli suretleri Avrupa Konseyi'ne üye devlet
lerin her birine gönderecektir. 
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